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God VEJLEDNING, 27.03.2019

Program
• Intro ved Henrik Schjerning, redaktionschef, Samfundslitteratur
• Dagens program, tema, indslag, form og aktiviteter
• Oplæg ved Lotte Rienecker og Gitte Wichmann-Hansen: Vejledningens 

pædagogiske dilemma: stilladsering overfor selvstændighed.
• Oplæg ved Jakob Matthiesen: Selvstændighed og styring i 

skrivevejledningen på pædagoguddannelsen.
• Ditte Jacobsen: Er vejledning blevet mere direktiv, stilladserende og 

styrende, og, hvis ja, hvordan ytrer det sig i forhold til vejledning af 
professions-bachelorstuderende, tværprofessionelle grupper samt 
diplomstuderende på efter- og videreuddannelse på professionshøjskolerne?

• Kommentarer, spørgsmål, diskussion blandt og med alle
• Faglig reception med forplejning

Efter hvert oplæg summer man med sidemanden i 3 minutter. Notér så man kan 
huske kommentarer og spørgsmål til senere.
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God VEJLEDNINGs pædagogiske dilemma
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Vejlederens
stilladsering

Studerendes 
selvstæn-
dighed
selvstændighed
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Vejlederen bygger et pædagogisk stillads for 
opgaveskrivningen

- stilladset bliver overflødigt senere …
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Stilladsering – redskaber og strategier
• informationer, forklaringer
• demonstrationer, eksempler, cases 
• handlemuligheder, instruktioner, guides, fremgangsmåder, 

metoder, opskrifter, forskrifter, regler, kravspecifikationer
• rammer, formater, skemaer, skabeloner, modeller, grafiske 

overblik, flowdiagrammer til illustration af metode, illustrationer 
• opgavemålsætninger, kriterielister, tjeklister, quizzer
• udfordringer, øvelser, aktiviteter, studiespørgsmål, 

refleksionsspørgsmål, opgaver, afprøvninger
• tidslinjer, kalendere, deadlines, milepæle, sekventeringer
• procesbeskrivelser, kontrakter, aftaler, opfølgninger
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Sammenhængen i vejledning
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Information, 
undervisning, 
stilladsering

Vejledning

Feedback

Bedømmelse

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 – vi har den kritik i forhold til opgave- og specialeskrivning at i mange tilfælde tages undervisningsdelen/stilladseringen ud, eller der er for lidt af det, så er der netop kun vejledningen tilbage. Vi har ikke altid de BA-workshops, specialeworkshops, kurser i akademisk dansk med mere som kunne lette vejlederes arbejde.



Hvad taler vejledere om som skal stilladseres?
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• Alle genrer som der vejledes på – hvordan de skrives og bedømmes
• Projektdesigns og problemformuleringer
• Faglige metoder, begrebs- og teoriforståelse og -brug.
• Undersøge- og skriveprocesser
• Litteratursøgning og -brug
• Vejlederbrug, forventningsafstemning
• Tids- og projektstyring
• Feedback – at tage imod og at bruge
• Gruppeskrivning
• Brug af klynger og kollektiv vejledning
• Eksamensfremlæggelse

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er jo meget!Hvem stilladserer BA- og specialeskrivning:i høj grad de individuelle vejledere, i mindre grad studierne i deres skrifter om de enkelte opgaver – nogle bruger Den gode opgave eller andre bøger, fx Jakobs Matthiesen m.fl.s Opgaveskrivning – andre gør ikkeDvs. det hele!Men vi hører også at der er et dilemma i forhold til de pædagogiske synspunkter at:Studerende bør selv søge viden op, selv finde på, selv vælge, tage fuldt ejerskab og ansvar for, og at de i øvrigt har så forskellige udgangspunkter og behov, mens stilladsering let skærer alle over én kam – og for meget stilladsering risikerer at reducere studerendes selvstændighed. 



Nogle opgaveskrivningsbøger…
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tak Lotte. Og her er vores hovedbudskab  - ligesom i bogen – at dilemmaet mellem stilladsering på den ene side og studerendes selvstændighed på den anden side ikke er noget der meningsfyldt kan sættes op som et dilemma før vi er blevet enige om hvad vi mener med selvstændighed. Indtil nu har Lotte udfoldet begrebet om stilladsering. I det næste vil jeg derfor dykke lidt ned i begrebet selvstændighed.Og det vil jeg gøre ved at give et bud på tre klassiske spørgsmål:Hvad er…Hvordan kan….Hvor stilladserende må vejledere være, hvis de 



Selvstændighed og stilladsering

1. Hvad er selvstændighed?

2. Hvordan kan vejledere fremme selvstændighed?

3. Hvor stilladserende må vejledere være? 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
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• Tænk over og prøv at svare på spørgsmålet: 

Hvordan iagttager og identificerer du  
studerendes selvstændighed?

• Notér.
• Diskutér med din sidemand.

Hvordan ser selvstændighed ud? 
’ 
-- aktivitet
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg vil bede jer tænke over hvordan I i rollen som vejledere iagttager og ….? Hvis ikke I er vejledere, hvordan vil I så mene at vejledere kan gøre det? Altså hvad gør den selvstændige studernde 



Selvstændighed i 
processen

Det man kan 
erfare i 

vejledningen

Planlægger løbende arbejdsprocessen, er disciplineret og disponerer 
sin tid
Kommer med ideer til emne og problemformulering

Vil gerne diskutere med vejleder

Leder og gennemfører et projekt med flere samarbejdspartnere 

Vælger og bruger målrettet ressourcer, herunder vejledere og 
medstuderende

Selvstændighed i 
produktet

Det man kan 
observere i 

opgaven/teksten

Har et selvstændigt bidrag, dvs. gør noget endnu ugjort, fx analyserer 
nyt materiale, nye kilder, selvindsamlet empiri, designer, opfinder...
Begrunder sine valg i opgaven

Bruger fagets redskaber (metoder og teori) på stof/materiale/data

Prioriterer og kombinerer muligheder, fx metoder og kilder

Forholder sig til stoffet, metoden, teorierne/kilderne.  Refererer ikke 
kun

1. Hvad er selvstændighed?

Man må vejlede på begge dele, men kun bedømme produktet.
God VEJLEDNING, 27.03.2019

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når jeg spørger vejledere på mine kurser: hvad er en selvstændig studerende? Hvordan ser selvstændighed ud? Altså hvordan kan man iagttage og identificere selvstændghed hos studerende?   Så svarer de ofte det første ….



• De kan tale med deres studerende om, hvordan 
selvstændighed udlægges, bedømmes og 
administreres hos dem.

• De kan bede den studerende om at udpege 
selvstændighed i egne og andres tekster

RÅD2. Hvordan kan vejledere fremme
selvstændighed?
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Vejledere kan fx spørge den studerende: “Hvor er du 
i denne taksonomi, og hvad gør du i opgaven?” 

RÅD

designe
opfinde

Innovation
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3. Hvor stilladserende må vejledere være?

Jo tidligere i forløbet, jo mere stilladserende

RÅD

Det afhænger af hvornår i opgaveforløbet:

Det afhænger af hvad man vejleder på: 
Form

Indhold

Proces
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Graden af stilladsering må forhandles

Høj grad af stilladsering er legitimt

Høj grad af stilladsering er mindre legitimt

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er – lidt firkantet sagt – to svar på spørgsmålet om hvor stilladserende vejledere må være, dvs. hvornår de må være mest direktive, rådgivende og instruerende1. Hvornår: Vejledere må forvente en stigende grad af selvstændighed. Det er mest legitimt at hjælpe de studerende i starten (opgavens grundlag, klart fokus, konstruere et ‘sundt’ og håndterbart projekt/design …)2. Hvad:Indholdet (produktet) handler om opgavens ide og emnevalg, motivering af problemstillingen, bærende argumenter for udvælgelse af teorier, metoder og analysestrategier m.m., dvs. om opgavens undersøgelsesdesign.Formen handler om formalia (fx sideantal, struktur og opbygning i opgaver), om korrekthed i sprog, kildehåndtering og indsigt i videnskabelighedskriterier.Processen handler om projektstyringen omkring opgaven, fx at lægge en plan for arbejdsprocessen, at sætte skrivemål og evaluere dem, at bryde opgaven ned i mindre overskuelige delopgaver og estimere hvor lang tid hver del tager, samt at administrere og styre et projekt der kræver at den studerende holder flere bolde i luften på samme tid (læsning, analyse, skrivning, evt. samarbejde med eksterne partnere). Jo mere de videregående uddannelser ”fremdrifter” jo mere normalt og legitimt synes mange vejledere at det er blevet at stilladsere processen. Det har vi nogle tal på fra vores seneste forskning.



Er vejledere blevet mere styrende efter 
Fremdriftsreformen? 

 Spørgeskemaundersøgelse blandt vejledere på 
Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus 
Universitet (Bager-Elsborg, Herrmann & Wichmann-
Hansen, 2018). Læs rapporten her

 Vejledning på indhold og form:
 Over halvdelen sikrer i højere grad end før reformen, at de 

studerende tidligt har en problemformulering, ligesom de 
fraråder studerende at lave et risikofyldt projekt

 Cirka hver tredje anbefaler i højere grad end før reformen deres 
studerende at bruge teorier og metoder, som de allerede har 
erfaring med 

 Vejledning på processen:
 Mere end hver tredje sætter i højere grad end før reformen 

milepæle for deres studerende, fortæller dem hvad de skal nå 
og bryder arbejdsopgaver ned i overskuelige delopgaver

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/Kvalitetsweb_BSS/Kvalitetsundersoegelser/Kvalitetsundersoegelse_samlet_2018.pdf
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