
Gode råd til vejledning 

1. Kom i gang tidligt
En del studerende udskyder at opsøge vejledning – man kan jo altid lige læse en tekst mere eller 
have tænkt lidt mere over det. Denne strategi er dog uholdbar, da det ofte er i starten af 
opgaveprocessen, at du har allermest brug for vejledning. Sørg derfor for at få vejledning tidligt i 
forløbet. 

2. Forbered dig
Lige meget hvilken type vejledning, som du deltager i, er det vigtigt, at du forbereder dig. Jo bedre 
du har forberedt dig, des bedre udbytte vil du ofte få. I din forberedelse bør du altid overveje, 
hvad du ønsker at få ud af vejledningsmødet. Du kan fx overveje, hvad der skal til, for at du kan 
komme videre i processen og hvad du er særligt usikker på. 

3. Lad din tekst være grundlag for vejledningen
Send noget tekst forud for hvert vejledningsmøde. Det kan fx være et udkast til et afsnit i din 
opgave. På denne måde kan vejledningen tage udgangspunkt i noget konkret, og du sikrer dig, at 
opgaveskrivningen skrider fremad, og at det, der tales om, faktisk kommer ned på papiret. 

4. Præsentér din tekst og få fokuseret vejledning
Fremhæv gerne overfor din vejleder og/eller den medstuderende, som skal give dig feedback, 
hvordan du selv opfatter teksten. Det gør det muligt at give mere fokuseret og konkret feedback, 
og på den måde sikre du, at du får brugbar vejledning. Fremhæv fx om teksten er et udkast eller 
næsten færdig, samt hvor i opgaven teksten hører hjemme 

5. Få hjælp til dine udfordringer
Anerkend dine typiske udfordringer og få hjælp til at håndtere dem i din vejledning. Har du 
eksempelvis en tendens til at komme for sent i gang, vil det muligvis være nyttigt at få hjælp til at 
strukturere opgaveprocessen. Måske er din udfordring, at du har svært ved at underbygge dine 
påstande med akademisk argumentation, og du kan derfor bede om et særligt fokus på det, når du 
får feedback på dine tekster. 

6. Bed om hjælp
Bed om hjælp, når det er svært, når du er kørt fast, når der er noget, du ikke forstår, eller når du 
ikke kan komme videre med din opgave. Vejledning er til for at du kan få den hjælp, som du har 
behov for. 




