
Kommenteret udvikling af vejlederbrev 
 

Opgave til specialevejledningsakkrediteringskursus / Hold 7 / Ken Farø (ENGEROM) 
 
På Det Humanistiske Fakultets akkrediteringskursus for specialevejledere, kræves det, at man 
afleverer en 5 siders opgave med ”et lille stykke udviklingsarbejde”. Dette krav forsøger jeg at 
indfri ved at fremlægge følgende:  
 

• En skitseagtig gennemgang af formålet med vejlederbrevet set i min optik 
• Selve vejlederbrevet 
• En kort afsluttende kommentar 

  
Det er en ganske uvidenskabelig redegørelse, der alene bygger på egen erfaring, refleksion, 
udveksling med andre holddeltagere, samt grundbogen Vejledning fra 2005 af Lotte Rienecker, 
Peter Stray Jørgensen og Thomas Harboe. 
 
 
1. Indledning  
 
Mine erfaringer med vejledning generelt og specialevejledning mere specifikt er ikke omfattende, 
men på den anden side er de heller ikke minimale. Jeg har netop bedømt mit ottende speciale, som 
vi vurderede til 02. Det var ikke sjovt, men den studerende havde inden da meldt ud, at hun var glad 
for at bestå. Herudover har jeg efter den nye skala været med til at give 7 og 12. Efter den gamle 
skala har jeg bl.a. givet 7, 8, 10 og 11; så der er en markant spredning på karaktererne, som jeg ikke 
synes, man skal kimse ad. Det kan hverken være meningen eller realistisk, at alle studerende skal 
have topkarakterer. Det bringer os straks ind til sagens kerne, nemlig hvad der må være hovedmålet 
med vejledningen: Det primære mål må være, at 
 

• den studerende afleverer specialet inden for halvårsfristen 
 

Dette mål, som kan kaldes et institutionelt mål, fordi det er institutionens økonomi og rygte, der her 
er på spil, har samme status som det mål, vi på sprogofficersuddannelsen dagligt blev mindet om 
var hovedmålet med alle vores aktiviteter: ”Soldaterne skal kunne kæmpe!”. Hovedmålet er 
heldigvis godt hjulpet på vej af kontrakt og institutionelle regelsæt. Det betyder, at hvor man før 
skulle være lidt varsom med sin kritik af bare nervøsitet for, at den studerende så ville lade være 
med at aflevere og i stedet blive ved med at file på afhandlingen, der kan man nu i højere grad gå til 
biddet. For den studerende er bundet af afleveringsfristen. Man skal selvfølgelig også huske at være 
positiv, som flere deltagere på kurset påpegede. Men det er i så fald af psykologiske og 
medmenneskelige årsager, for det institutionelle pres gør nu sit til at skubbe i den rigtige retning. 
Midlerne er stramme deadlines og veldefinerede opgaver samt masser af struktur- og metasamtaler. 
 Hvis den rettidige aflevering er det primære mål, så må andre mål være sekundære. Et af dem er, 
at 
 

• specialet bliver så godt som muligt 
 
Det er primært et fagligt mål. Selv om det stadig er det faglige, som er drivkraften for vejlederen, så 
har det store fokus på STÅ-produktion og generelt økonomisk pres ikke været uden omkostninger. 
For mit eget vedkommende kan der nok spores en vis nedjustering af det faglige ambitionsniveau 
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på den studerendes vegne til fordel for et større fokus på overhovedet at blive færdig. Og det er 
måske i grunden ikke så galt, at den studerendes og institutionens grundlæggende behov her kan 
mødes. 
 Opgavevejledningen ser jeg generelt som et fagligt højdepunkt og et spændende krea- og 
interaktivt indslag i arbejdet, hvor nye og uventede indsigter kan opstå på basis af det samarbejde, 
vejledningsrelationen etablerer. Jeg synes faktisk også, at jeg er god til det. Men 
akkrediteringskurset har vist mig andre veje, udfordret og givet inspiration på mange områder. 
 
 
2. Formålet med vejlederbrevet 
 
Vejlederbrevets funktion − eller rettere: funktioner, for det er polyfunktionelt − kan skitseres i 
oversigtsform med følgende punkter, der har fået mere eller mindre søgte generaliserende 
overskrifter: 

 
a) sikre, at afleveringsfristen overholdes (styringsfunktion) 
b) undgå uoverensstemmelser og i sidste ende klager fra de studerende (afværgefunktion) 
c) sørge for, at de vigtigste rammer for seancerne kommunikeres klart ud 

(kommunikationsfunktion) 
d) undgå, at samme informationer skal gentages for nye studerende (arbejdsøkonomifunktion) 
e) have et fælles dokument at kunne referere til undervejs (referencefunktion) 
f) hjælpe den studerende med at finde den rette vejleder (orienteringsfunktion) 
g) geare den studerende til det kommende arbejde (motivationsfunktion) 

 
Der kan sikkert udtænkes flere funktioner. 
 
 
3. Selve brevet 
 
Vejlederbrev/Ken Farø 
 
Kære studerende, som søger vejledning i forbindelse med opgaveskrivning på tyskstudiet. Her er 
nogle almene informationer, som jeg muligvis vil referere til undervejs i forløbet. Men gør alligevel 
dig selv den tjeneste at læse det igennem; det er nemlig skrevet til dig med henblik på vores fælles 
mål: at få afleveret til tiden og levere et så godt produkt som muligt. Brevet erstatter på ingen måde 
informationer fra de mere officielle kanaler. 
 
 
Hvad jeg vejleder i 
 
Jeg vejleder i alle former for opgaveskrivning på alle niveauer. Mit hovedområde er tysk sprog, 
meget gerne i kontrast med dansk. Det være sig inden for grammatik, leksikologi, tekstvidenskab, 
pragmatik, sociolingvistik/varietetslingvistik, oversættelse, leksikografi eller andet. Der er ikke 
nogen emner, jeg principielt ikke vil påtage mig at vejlede i − der kan så i givet fald i højere grad 
blive tale om procesvejledning snarere end faglig vejledning i mere snæver forstand. Men jeg kan 
sagtens finde på at foreslå et andet, hvis jeg mener, ideen er søgt, irrelevant, eller spørgsmålet er for 
vanskeligt at undersøge inden for de givne rammer. Jeg har ikke noget imod at foreslå emner, hvis 
du er helt blank. Tværfaglige emner, som fx kombinerer sprog med fagets andre søjler (fx litteratur 
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og sprog, politisk retorik, litterær oversættelse), eller med fag uden for Tysk (fx medielingvistik, 
journalistiske genrer, sproghistorie og realhistorie), er også en interessant mulighed.  
 
 
Mine råd 
 
Generelt anbefaler jeg, at man arbejder med teori og empiri sideløbende. Det er goldt at læse teori 
uden at applicere det på konkrete sproglige data, men empiri uden teori fører heller ingen vegne. 
Frem for at bearbejde de to elementer i hvert sit skridt, kan man lade dem befrugte hinanden ved 
løbende at bevæge sig fra det ene til det andet. Med et godt indblik i empirien kan man bedre forstå 
teorien og finde ud af, hvad man skal bruge den til; måske giver det endda lejlighed til kritik af 
teorien. Omvendt hjælper teorien med at skabe mening og struktur i det empiriske materiale. Pas i 
øvrigt på, at en evt. materialeindsamling ikke kommer til at sluge al tiden − også selv om det 
generelt er godt med et korpus; men i nogle tilfælde kan man bruge allerede indsamlet og 
systematiseret materiale (se også nedenfor). 
 Det er også en god ide at orientere sig i tidligere specialer, både som genre generelt, men også 
taktisk for at aflure, hvad der kaster gode karakterer af sig. Det sidste kræver naturligvis, at man kan 
få adgang til karakteren. Prøv at spørge din vejleder! 
 
 
Vigtige kilder og arbejdsredskaber 
 
Når du søger litteratur, bør du bruge fagbibliografien Germanistik, som står på Tysk Bibliotek på 
ENGEROM. Den samler oversigter over mange vigtige udgivelser hvert år og har et sagregister 
bagerst. Vær også opmærksom på tekstkorpora som Wortschatz.de og Mannheimer Korpora på 
ids.mannheim.de. Vi kan sagtens tage en snak om brugen af korpora.  
 Tag også et kig på tidsskriftet Mål og Mæles meget omfattende stikordsregister på nettet. Det kan 
være et godt sted at begynde sin research. 
 Som redskab til en god, kontrolleret arbejdsproces anbefales på det kraftigste Akademisk 
Skrivecenters ”Pentagonmodel”, som findes under dette link: 
http://akademiskskrivecenter.asc.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Pentagon%20med%20tom
me%20kasser.pdf. 
 Vi kan tale om, hvordan man udfylder den. Brug i det hele taget de muligheder, centeret stiller til 
rådighed − tjek deres hjemmeside.  
 Udnyt også instituttets specialeseminarer til at få almen information og til at udveksle erfaringer 
med medstuderende. 
 
 
Mine krav 
 
Indgår vi en aftale om vejledning, så forventer jeg følgende: 
 
(1) At du henvender dig så tidligt som muligt i processen og ikke 14 dage før aflevering. 
(2) At du er med til at formulere realistiske deadlines − og at du overholder dem. 
(3) At du møder velforberedt til vejledningsmøder, dvs. har konkrete spørgsmål med, som bygger 
på solid research og do. arbejde med problemstillingen. 
(4) At du inden et møde sender mig spørgsmål og lidt eksempler samt noter, så jeg har noget at gå 
ud fra og selv kan forberede mig. Uden materiale risikerer vi at spilde hinandens tid. 
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Det er vigtigt, at du henvender dig med det samme, hvis der er noget, du er kørt fast i. Ofte er det en 
banalitet, der bare har fået lov at vokse sig stor. Men nogle gange kan netop banaliteter bremse et 
stort projekt. 
 
 
Dine forudsætninger 
 
Overvej nøje, om det emne, du har valgt eller overvejer, kan bære et halvt års intensiv beskæftigelse 
med det. Er du selv gearet til det, eller bliver det et for stort arbejde at sætte sig ind i, fordi du ikke 
har erfaringer fra lignende typer emner? Overvej også, om det arbejde, du måtte have ved siden af, 
giver dig mulighed for at arbejde så intensivt med projektet, at du vil kunne overholde deadline. 
Hvis ikke, bør du overveje orlov el. andre løsninger. 
 
 
Tænk på 
 
At det er lige så vigtigt, at du ikke overvurderer opgavens omfang, som at du undervurderer den. 
Det er i princippet ikke andet end en større opgave, som du allerede kender dem. Du skal ikke 
levere banebrydende forskning (til det har vi ph.d., disputats eller selvstændige publikationsformer). 
Men du skal (i hvert fald) demonstrere evnen til følgende:  

 
• at arbejde selvstændigt  
• at formulere relevante spørgsmål 
• at indsamle og bearbejde data 
• at inddrage (og evt. diskutere med og kritisere) forskningslitteratur 
• at strukturere og formidle dine resultater  

 
Din afrapportering af forløbet skal ikke være en 1:1-beskrivelse af det, men en strategisk formidling 
af det relevante på en læservenlig måde. 
 
 
Bemærk 
 
Vejleder/eksaminator (din vejleder forvandler sig ubehageligvis pludselig til din bedømmer) får 30 
timers løn for at arbejde med dit speciale. Minimum 10 timer går med selve bedømmelsen, så 
vejledningsmøder, mailkorrespondance, telefonsamtaler, læsning og kommentering mv. skal kunne 
rummes inden for de resterende 20 timer. Forvent derfor ikke, at jeg læser alt igennem, endsige 
detailretter og -kommenterer i stort omfang. 
 
Når jeg udtaler mig om mit indtryk af specialet ud fra de tekstfragmenter, jeg modtager fra dig, så 
skal mine kommentarer ses i en bestemt kontekst. Der kan derfor ikke sluttes noget om karakteren 
ud fra en kommentar som ”det ser fint ud”. Det kan være i forhold til, hvad du ellers har skrevet, de 
forventninger jeg har til dig, eller i forhold til det ambitionsniveau du eksplicit har kommunikeret 
ud, eller som jeg implicit har fortolket. Desuden er karaktergivningen en forhandling, og censor kan 
have en anden opfattelse end jeg.  
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Evaluering 
 
 
Forløbet afsluttes med en evaluering. 
 
 

4. Kommentarer 
 
Vejlederbrevet er ikke voldsomt omfattende, men det skal det heller ikke være, mener jeg. Som 
nævnt skal det være et individuelt supplement til den institutionelle information, ikke en erstatning 
for den. Jeg mener heller ikke, at studerende har stor gavn af at få indgående kendskab til mine 
forskningsmæssige meritter. Skulle de endelig være interesserede i det, kan de opsøge den slags 
informationer på instituttets hjemmeside. 
 
Jeg noterer mig, at min procesorienterede frem for rent faglige tilgang til vejledningen er i god tråd 
med Rienecker, Stray og Harboe i deres bog Vejledning. 
 
Den i afsnit 2 omtalte ”orienteringsfunktion” kan synes noget overflødig, når jeg er rede til at 
vejlede snart sagt alle typer specialer. Alligevel tror jeg, at vejlederbrevet i sin helhed kan 
understøtte denne funktion.  
 
Refleksionen og viljen til reform skulle gerne fortsætte efter kurset; derfor indfører jeg fra det 
kommende speciale og muligvis do. også BA- og KA-opgave evaluering af vejledningsforløbet. Jeg 
har forsøgt mig med en lille håndfuld meget konkrete og specifikke spørgsmål: 
 

• Er du tilfreds med din karakter? [   ] ja!   [   ] nogenlunde   [   ] nej! à begrund et nej 
• Hvor stor betydning har vejledningen haft for din måde at gribe specialet an på og for dets 

endelige form? [   ] stor   [    ] moderat  [    ] lille à uddyb gerne 
• Har du forslag til forbedringer af kommende vejledningsforløb? 
• Kan du fremhæve 3 gode ting ved vejledningen? 
• Har du haft nogen gavn af vejlederbrevet? Er der andre ting, du godt ville have været 

informeret/advaret om i forvejen, og som derfor kunne tilføjes til brevet? 
 

*** 
 
Brevet har jeg tænkt mig at lægge ud på instituttets hjemmeside, samt sende det til nye og 
potentielle specialeskrivere i en introduktionsmail. 
 
 
Litteratur 
 
Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Thomas Harboe (2005): Vejledning. − En brugsbog for 
opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. Samfundslitteratur. 
 
 
Skrevet af  
 
Ken Joensen Farø 
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adjunkt i tysk sprog, ph.d. 
ENGEROM 
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