
 

Projekt AT og vejledning 

Formål Projektet har til formål at udvikle elevernes evne til at modtage 

vejledning.  

Baggrunden for projektet samt 

mål og indsatsområder. 

Vi har i skoleåret 13/14 evalueret vores AT-forløb på en 

systematisk måde, og der viser sig nogle tendenser, som vi vil 

forfølge i skoleåret 14/15.  

Elevernes svar viser, at vi skal eksplicitere vores forventninger til 

eleven, når eleven skal til vejledning. Svarene viser også, at det for 

eleven er en læringsproces, og at vi derfor skal sætte ind allerede 

fra 1g og træne eleven i vejledningsrollen.  Vi skal også i teamet 

koordinere dette, sådan at eleverne trænes både i fagene og i 

tværfaglige sammenhænge.  

Eleverne svar viser også, at undervisningen i forbindelse med AT 

og andre tværfaglige forløb bør planlægges så eleverne kan få 

vejledning, når de har behov for det. En mere fleksibel 

tilrettelæggelse af AT-forløbene er nødvendig, så 

lærerne/vejlederne er til stede, når eleverne har behov for 

vejledning.  

Vi har i oktober et pædagogisk møde om vejledning af forskellige 

elevtyper.  

 

  

 

   

 

Deltagere Alle 

Ansvarlig for projektet ID og FPF 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Vejledningen. Vi skal allerede fra 1g træne eleverne i, hvordan man forbereder sig til 
vejledning, hvad der forventes af en elev til vejledning, og hvad elevens rolle er i 
vejledningssituationen. Det kan gøres ved at udarbejde skemaer, de kan udfylde før 
vejledningen, men det kan også gøres ved flere træningssituationer for eleverne – allerede fra 
1g. Vejledningssituationen skal også trænes i fagene. 

6. Fremlæggelserne: eleverne peger på det utilfredsstillende ved ikke at kunne fremlægge sin 
sag. Vi bør derfor både skemateknisk, tidsmæssigt og formmæssigt sætte fokus på, hvordan vi 
kan tilgodese elevernes behov for at fremlægge deres sag. Dette giver god mening, idet 
fremlæggelsen netop er slutproduktet og bedømmelsesgrundlaget for den obligatoriske 
eksamen i AT.  

7. Endelig bør teamene sikre sig, at undervisningen tilrettelægges på en måde, så eleverne får 
den nødvendige vejledning og støtte undervejs. I tilrettelæggelsen af AT-forløbene skal de 
deltagende lærere bestræbe sig på at være til stede, mens eleverne arbejder så meget som 
muligt.  

 


