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Vejledningenssamtalens tre faser
Du kan skabe struktur i vejledningssamtalen ved at anskue den i tre faser.

Indledning
Formål: at afklare mødets formål og indhold.

Fokus: I indledningen rammesættes mødet og grundlaget for den faglige samtale
lægges. Du bør derfor afklare, hvad den studerendes behov og udfordringer er
lige nu, og hvor han/hun er i opgaveprocessen. Det giver dig det bedste grundlag
for at vejlede relevant for hans/hendes forløb.

Hvis den studerende har sendt materiale på forhold, kan du starte med at melde
klart ud, hvad du tænker om materialet, og hvad du derfor synes at I bør fokusere
på.

Du kan fx spørge:
- Hvor er du i processen lige nu?
- Hvad er din største udfordring lige nu?
- Hvad er det vigtigste, vi skal diskutere i dag?

Midte
Formål: at drøfte det, den studerende har brug for

Fokus: I midten af samtalen foregår den faglige samtale, som kan vedrøre en
række forskellige aspekter, fx fagligt indhold, skriveprocessen, opgavens struktur,
problemformulering, metode, litteratur, empiri etc. I denne del bør du udfordre
den studerendes tænkning og samtidig hjælpe med at strukturere og sortere i
idéer. Sørg for at stille både konkretiserende spørgsmål, undersøgende
spørgsmål og udfordrende spørgsmål.

Du kan fx spørge:
- Hvad er din hypotese?
- Hvilke overvejelser har du gjort dig?
- Hvordan kunne man anlægge en anden vinkel?
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Afslutning
Formål: at afrunde, opsummére og kigge fremad.

Fokus: I slutningen af samtalen bør der være fokus på at opsummere og lægge en
plan for den studerendes kommende arbejde. Det er vigtigt, at den studerende
ved, hvad hun skal arbejde videre med efter vejledningen. Du kan lade den
studerende komme med et udspil, som du kan reagere og kommentere på for at
træne den studerendes selvstændighed. Sørg også for at evaluere om den
studerende fik det ud af samtalen, som hun håbede. I kan med fordel planlægge,
hvornår I skal mødes næste gang.

Du kan fx spørge:
- Hvad er din plan indtil vi mødes igen?
- Hvornår skal vi mødes igen?
- Nåede vi det, som vi skulle?
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