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Indledning 

Universitetspædagogikken står overfor nye udfordringer, og med den underviser- og vejleder-rollen. De 

pædagogiske muligheder i nye vejledningsformer, som gruppe- og kollektiv vejledning, har medført en øget 

interesse blandt universitetsansatte i forhold til at diskutere og implementere nye vejledningsformer 

(Wichmann-Hansen m.fl., 2007). Som vi har erfaret gennem vores egen praksis, fx gennem den stadige 

debatteren af vejledningsformer i universitetsregi, er vejledning noget, der kræver refleksivitet. 

Undersøgelser om vejledning og vejlederrollen viser, at studerende og vejledere har forskellige 

forventninger til vejledningsprocessen (Cullen m.fl., 1994; McMichael, 1993). En dansk undersøgelse på 

tværs af fag viser dog, at vejledere i høj grad lægger vægt på det processuelle aspekt ved vejledningen, og 

at de gør sig didaktiske overvejelser i forhold til den enkelte studerende i planlægningen af vejledning 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2000). Vejledning i universitetsregi lever dog på mange måder et usynligt liv 

(Wichmann-Hansen m.fl., 2007), om end der er didaktiske og pædagogiske potentialer i at udvikle nye 

vejledningsformer; her tænkes i særlig grad på de former, der kombinerer muligheden for, at de 

studerende kan reflektere og øve sig i videnskabelig argumentation (Nordentoft & Thomsen, 2011).  

Den manglende forskningsmæssige opmærksomhed omkring vejlederrollen og de didaktiske overvejelser, 

som knytter sig hertil, er endnu mere udtalt, når det handler om kollektive (og ikke individuelle) 

vejledningsformer: En undersøgelse omkring evaluering af specialestuderendes universitetsvejledning viste, 

at ingen af de adspurgte havde deltaget i vejledning, der inkluderede flere studerende på samme tid, fx i et 

gruppe- eller kollektivt forum (Danmarks Evalueringsinstitut, 2000). 

 

Samtidig må kollektiv vejledning ses i en kontekst af uddannelsesøkonomi, universitetsreformer og 

masseuddannelse – vilkår som de danske universiteter i stigende grad må forholde sig til. Dette stiller store 

krav til uddannelsesinstitutionerne, både i forhold til den praktiske gennemførelse af uddannelserne, men 

også til planlægning og håndtering af det store antal af studerende. Uddannelsesreformerne blev 

gennemført med den hensigt, at en større andel af ungdomsårgangene skulle gennemføre en videregående 

uddannelse. Men samtidig har taxameter-tænkning, ”STÅ” og betalingsuddannelse i universitetsregi fået 

den konsekvens, at kravene, til hvordan uddannelserne planlægges og gennemføres, er blevet skærpet. 

Uddannelsespolitiske visioner om hurtigere gennemførsel af universitetsstudier på normeret tid, har fx 

udmøntet sig i nedskæringer i det økonomiske grundlag (SU) for mange studerende, hvilket bidrager til at 

skærpe presset på universiteterne. Undersøgelser viser eksempelvis, at mange specialeskrivere bruger 

længere tid på deres uddannelse, og at nogle studerende slet ikke afslutter deres uddannelse, fordi de går i 

stå i specialeskrivningen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2000).  

 

Med andre ord skal flere uddannelsessøgende presses gennem uddannelsessystemet på kortere tid og med 

færre ressourcer til rådighed, og det har nødvendiggjort et behov for at tænke uddannelse og 

universitetsstudier på nye måder. Internt på uddannelserne er der eksempelvis fokus på at sikre 
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uddannelseskvalitet. På Aarhus Universitet skal dette bl.a. ske ved at optimere de studerendes læring og 

motivation gennem velorganiserede uddannelsesforløb samt ved at udvikle uddannelserne, så de kan leve 

op til samfundets og arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige krav (UBST, 2010, ss. 39-40). 

Med denne kontekstualisering in mente vil vi i denne artikel især fokusere på de didaktiske aspekter ved 

”kollektiv akademisk vejledning”; et emne som der kun eksisterer begrænset forskningsbaseret viden om.  

Dette leder frem til følgende spørgsmål:  

Hvordan forholder vejlederne – de universitetsansatte – sig til de nye vejledningsformer som kollektiv, 

akademisk vejledning? Hvad er de didaktiske udfordringer i kollektiv, akademisk vejledning? Hvilke 

didaktiske udfordringer stiller det til vejlederrollen?  

Vi ønsker at undersøge disse spørgsmål dels gennem litteraturstudier af fænomenet ”kollektiv akademisk 

vejledning”, dels gennem en empirisk undersøgelse af universitetsvejlederes opfattelser af udfordringerne i 

nye vejledningsformer. 

 

Eksisterende forskning 

Til artiklen har vi foretaget en litteratursøgning med det formål at finde forskningslitteratur om kollektiv, 

faglig vejledning i universitetsregi. Søgningen blev foretaget i databaserne PsycINFO og ERIC, og den blev 

suppleret med søgning i scholar.google.com. Som udgangspunkt anvendte vi en kombination af 

”collective”, ”supervision” og ”higher education” som de tre gennemgående og overordnede søgeord. 

Søgeordene blev skiftevis forsøgt udskiftet med andre, f.eks. ”group”, ”peer”, ”social” og ”collaborative”. 

Danske søgeord blev forsøgt men opgivet pga. for få hits. 

 

Af de mange studier, der beskæftigede sig med forskellige aspekter af akademisk vejledning, var der kun få 

som fokuserede på gruppevejledning. Den samlede søgning resulterede således i 8 referencer indenfor 

’kollektiv faglig vejledning i universitetsregi’. En gennemgang af disse artiklers referencelister bidrog med 

yderligere 6 artikler. De i alt 14 artikler omhandler forskellige aspekter ved kollektiv vejledning. 

’Samspilsprocesser’ og ’læring’ er to gennemgående temaer i litteraturen. 

 

I en konstruktivistisk vidensopfattelse (jf. Biggs & Tang, 2007; Jensen, 2008) kan kollektiv vejledning 

beskrives som kognitive og affektive processer, der foregår i individet som led i den individuelle læreproces, 

og samspilsprocesser, der foregår mellem individet og dets omgivelser (her: vejledningsgruppen), således at 

de individuelle læreprocesser kan forløbe. Den individuelle læreproces kan i forbindelse med kollektiv 

vejledning beskrives som en proces, hvor individet reflekterer over grundlaget for at tænke og handle som 

vedkommende har gjort. I denne proces hvor handlegrundlaget træder frem af refleksionerne, er individet 

åben overfor nye input fra såvel medstuderende som vejleder(e), der tillader vedkommende at anskue 

situationen i et nyt perspektiv. 

 

I dette perspektiv er det vigtigt at der etableres sammenhæng mellem de to niveauer, så der gennem 

samspilsprocesserne skabes et emotionelt klima, der understøtter de studerende i deres læreprocesser. 

Vejledningen er således afhængig af samspilsprocessernes kvalitet (f.eks. tryghed, tillid, respekt og 

åbenhed, jf. Christensen & Kline, 2001; Linton, 2003). Støtten til kollektiv vejledning er bl.a. baseret på den 
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overbevisning, at et trygt gruppemiljø forstærker den enkeltes self-efficacy og selvtillid (Starling & Baker, 

2000). 

 

Kollektiv akademisk vejledning kan alternativt betragtes fra en sociokulturel position. Hvor læring i et 

konstruktivistisk perspektiv kan beskrives med metaforen ’tilegnelse’, kan læring i et sociokulturelt 

perspektiv beskrives som ’deltagelse’ (Sfard, 1998). I et deltagelsesperspektiv har individet tendens til at 

blive ’usynlig’, idet den analytiske enhed er den fælles praksis. Dysthe m.fl. (2006), Lillejord & Dysthe (2008) 

og Samara (2006) beskriver således kollektive vejledning som en læreproces, hvor studerende socialiseres 

ind i fagets diskurser og leder dem hen imod en videnskabelig skrivepraksis, jf. situeret læringsteori hvor 

studerende introduceres til feltet som legitime perifere deltagere (Lave & Wenger, 1991). Kollektiv 

vejledning fungerer her som en arena for udvikling af færdigheder for effektiv gruppekommunikation og –

interaktion (Samara, 2006). 

 

I forhold til nærværende artikels fokus – kollektiv vejledning – er det relevant at fremhæve de relationelle 

forhold som en vigtig parameter for god vejledning. Ifølge Wichmann-Hansen m.fl. (2007) foreligger der en 

lang række studier af studerendes og vejlederes erfaringer med følelsesmæssige aspekter af 

vejledningsrelationen. Dette gør sig også gældende indenfor feltet kollektiv vejledning, fx påviser Dysthe 

m.fl. (2006) og Samara (2006) at forhold som tryghed, lydhørhed og gensidig respekt er afgørende faktorer 

for god kollektiv feedback. Forfatternes resultater viser, at kollektiv vejledning kan styrke de relationelle 

forhold og der igennem bidrage til et trygt læringsmiljø. Wichmann-Hansen m.fl. (2007) anbefaler, at 

forskningen i vejledning flytter fokus fra personlige, relationelle aspekter til didaktiske og metodiske 

aspekter – et forslag vi i øvrigt er meget enige i. Det skal dog pointeres, at kollektiv akademisk vejledning er 

et underbelyst felt, også med hensyn til gruppedynamiske forhold. 

 

I denne artikel sætter vi som nævnt fokus på vejlederens didaktiske udfordringer ved kollektiv vejledning, 

hvilket er et område, litteraturen stort set ikke forholder sig til. Dysthe m.fl. (2006) analyserede 

studenterperspektivet, men beskriver kort undervisernes oplevelse af tidsforbrug med den kollektive 

vejledning – bl.a. havde studerende med lav selvtillid brug for supplerende individuel vejledning. 

 

Metode 

Empirien som analyseres i denne artikel er en mindre survey udført af Rie Thomsen og Helle Nordentoft, 

Forskningsenheden for vejledning, DPU, Aarhus Universitet. Surveyen skaber indsigt i vejlederes erfaringer 

med og begrundelser for at vejlede flere studerende på en gang. Surveyen består af en række åbne 

spørgsmål, som er udsendt via mail til vejledere på DPU, og indgår som en del af et udviklingsprojekt 

sammesteds vedr. udviklingen af en model for kollektiv akademisk vejledning. Henvendelsen har været 

personlig frem for generel, idet vi har ønsket at henvende os til vejledere, som vi formodede havde 

erfaringer med at vejlede flere studerende på en gang. Mailen blev fremsendt til 12 kolleger, hvoraf 10 

svarede. Nogle svarede, at de ikke havde erfaring, 6 vejledere besvarede spørgsmålene. Besvarelserne 

vedrører vejledning på forskellige master- og kandidatuddannelser på DPU. Ingen svar vedrører bachelor 

eller ph.d. vejledning. Målet med analysen i denne artikel er at skabe indsigt i vejledernes erfaringer med 

og begrundelser for at vejlede flere studerende på én gang. Analysen er således eksplorativ, med henblik på 

at generere og konkretisere spørgsmål, som kan gøres til genstand for yderligere undersøgelser af 

kvantitativt eller kvalitativt art. 
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I surveyen spørges til flere temaer: Begrundelser for at vælge den kollektive vejledningsform, den konkrete 

organisering af den enkelte vejledningsseance og vejledningsforløbet som helhed, vejlederens vurdering af 

egne/studerendes udbytte, samt største udfordringer for de studerende/vejlederen.   

 

Svarene i surveyen viser, at der anvendes forskellige betegnelser for det at vejlede flere studerende på en 

gang. Gruppevejledning, kollektiv vejledning, masterclass, specialeseminar. Svarene viser også, at der er 

meget forskellig praksisser i forhold til at vejlede flere studerende på en gang. I litteraturen anvendes 

ligeledes forskellige betegnelser, se også afsnit vedr. litteraturgennemgang. Nordentoft og Thomsen (2011) 

skelner mellem gruppevejledning og kollektiv vejledning, hvor kollektiv akademisk vejledning defineres 

som en gruppe studerende, der arbejder med hver deres projekt, men har samme vejleder, og hvor 

gruppevejledning defineres som en gruppe af studerende, der arbejder med samme projekt, og som har 

en vejleder tilknyttet (Ibid.). Betegnelsen kollektiv vejledning anvendes om vejledning i større fora, hvor 

vejledningen overvejende består af overlevering af information (Løve, 2005).  

 

Floris og Andersen (2006) skelner mellem flg. typer af vejledning på universitetet.  

• Fagspecifik vejledning og feedback i forbindelse med undervisning og opgaveskrivning. 

• Mentoring og studieprocessamtaler, forstået som en bred uddannelsesorienteret faglig 

vejledning og kompetenceafklaring for de studerende, og som kan varetages både af ældre 

studerende og undervisere. 

• Studie- og erhvervsvejledningen som integreret del af undervisningen og 

uddannelsesforløbet.  

 

I denne typeopdeling defineres den vejledning, der undersøges i denne artikel, som fagspecifik vejledning i 

forbindelse med opgaveskrivning, hvor flere studerende deltager i en eller flere vejledningsgange sammen, 

men arbejder med hver sit skriftlige produkt. Til denne artikel har vi valgt betegnelsen ”kollektiv akademisk 

vejledning”, selvom der ikke er enighed omkring, hvad betegnelsen dækker. Denne artiklen bidrager ikke 

med en teoretisk afklaring af forskellen på gruppe- og kollektiv vejledning, men derimod med indsigt i, 

hvordan ”kollektiv akademisk vejledning” tilrettelægges og begrundes, og hvilke udfordringer der opstår i 

den forbindelse. 

 

Analyse 

I det følgende vil vi kort skitsere de tematikker, som berøres i survey’en (jf. metodeafsnit), for at give 

indblik i, hvordan kollektiv vejledning praktiseres på DPU. Da omdrejningspunktet er at undersøge hvilke 

didaktiske udfordringer, den kollektive vejledningsform skaber – set fra et vejlederperspektiv – vil vi dog 

særligt gå i dybden med vejledernes oplevelse af/erfaringer med særlige udfordringer knyttet til denne 

vejledningsform.  

 

Hvorfor anvende kollektiv vejledning? 

Begrundelserne for at benytte denne type vejledning knytter sig overordnet til tre argumenter: 

 

Pædagogisk/didaktiske begrundelser: Her fremhæves særligt, at den kollektive vejledningsform skaber en 

mere dialogbaseret vejledning, hvor de studerende lærer ved at lytte til hinanden og reflektere over 
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respons undervejs.  Fokus er i mindre grad på vejlederen som ’ekspert’, hvilket giver mulighed for, at de 

studerende kan ”…inspirere, give sparring og udfordre hinanden…” Lignende perspektiver fremhæves i 

vejledningslitteraturen, hvor ét argument for at vælge en kollektiv vejledningsform er, at det øger de 

studerendes kompetencer ifht at give og modtage feedback; kompetencer som danner basis for udvikling af 

den videnskabelige argumentationsform (jf. feks. Jensen, 2008; Lillejord & Dysthe, 2008; Nordentoft & 

Thomsen, 2011; Linton, 2003; Dysthe m.fl., 2006) 

 

Økonomiske begrundelser: Dette er ligeledes et hyppigt anvendt argument for at anvende kollektive 

vejledningsformer. En vejleder skriver decideret, at der er tale om ”resursetilpasning ifbm nedskæringer”.  

 

Arbejds- og studieorganisatoriske begrundelser: Her fremhæver vejlederne, at kollektiv vejledning giver 

mulighed for at give fælles beskeder (og dermed spare tid) omkring formalia og akademisk skrivning, som 

mange studerende er usikre omkring. Det handler dog ikke kun om vejledernes tidspres. Også de 

studerendes tidspres (og kun punktvise tilstedeværelse på DPU i forbindelse med seminarrækker) 

fremhæves som årsag til, at den kollektive form vælges.  

 

Disse argumenter går igen, når vejlederne skal vurdere de studerendes udbytte af den kollektive vejledning. 

En vejleder beskriver det således: ”At de studerende vises mønstre i vejledningen (eg. i forhold til referencer 

og analysestrategier) i stedet for at de kun ser det ifht deres egen opgave.” Hermed understreges det 

eksemplariske i denne vejledningsform i forhold til fx at afkode de akademiske krav til analyser og 

argumentation. Samtidig understreges det også som et vigtigt udbytte for de studerende, at denne 

vejledningsform skaber et bedre studiemiljø, fordi de studerende lærer hinanden at kende. Overordnet set 

er tilbagemeldingerne på denne vejledningsform da også positive. Oplevelsen er, at de studerende har stort 

udbytte af vejledningen (jf. ovenfor). 

 

Hvordan gribes vejledningen an - praktisk og metodisk? 

Som vi har været inde på tidligere, er det svært at sætte den kollektive vejledning på én formel. Der er 

snarere tale om en mangfoldighed af praksisser, alt efter hvilken faglig sammenhæng vejledningen indgår i 

(Floris& Andersen 2006; Thomsen & Nordentoft, 2011). Dette in mente, tegner der sig dog et 

gennemgående mønster i vejledernes besvarelser:  

De kollektive vejledningsforløb, som vejlederne beskriver i survey’en, forløber typisk over 2-4 gange. 

Vejledningen tager oftest udgangspunkt i skriftligt materiale, som alle (studerende og vejleder) forudsættes 

at have læst forud for vejledningen. I vejledernes tilbagemeldinger omkring vejledningsseancernes form er 

det gennemgående, at vejledningsseancerne er struktureret på følgende måde:  

 
1. Fælles undervisning og generelle spørgsmål med udgangspunkt i de udsendte tekster (evt. 

eksemplarisk). 

2. Individuel feedback og spørgsmål til de studerendes tekster. Først vejlederkommentarer, herefter 

giver de andre studerende feedback. 

3. Evt. opsamlende og fælles diskussioner/spørgsmål, udsprunget af kommentarer/feedback på 

studentertekster.  

4. Afrunding: hvad er de studerendes næste skridt i forhold til arbejdet med opgaven. 
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Vejledningen adskiller sig således fra individuel vejledning ved at være kendetegnet af en højere grad af 

strukturering, og af at vejledningen veksler mellem mere generelle spørgsmål/diskussioner og individuel 

feedback/spørgsmål. Man kan derfor rejse spørgsmålet om kollektiv vejledning giver anledning til at 

klassificere spørgsmål forskelligt? Generelt/specifikt? Og hvilke krav det stiller til vejlederen?  

 

Udfordringer forbundet med kollektiv akademisk vejledning 

I det følgende opridses nogle af de udfordringer, som vejlederne oplever knytter sig til denne 

vejledningsform: 

 

Balance mellem det generelle/eksemplariske niveau og det individuelle: Det fremhæves i materialet, at 

det er en udfordring for vejlederen at tilgodese begge aspekter i vejledningen. ”I 

undervisningssammenhænge har de studerende været glade for formen. Samtidig har der været et 

forbehold fra de studerende, hvis de fornemmede, at den kollektive vejledning betød, at de fik mindre 

vejledningstid på deres individuelle projekter.” Den kollektive vejledningsform kræver dermed, at 

vejlederen har overblik og kan facilitere de generelle spørgsmål og diskussioner, og samtidig kan fastholde 

et blik for de særlige behov der gør sig gældende for den enkelte studerende. Særligt vanskeligt kan det 

blive, hvis man har at gøre med en gruppe af studerende, som har forskellige faglige forudsætninger.  Med 

andre ord rejser det et generelt spørgsmål om, hvordan vejledning kan differentieres i et kollektivt forum?  

 

Men også i forhold til de studerende kan balancen mellem det individuelle og det generelle være en 

udfordring. En vejleder fremhæver således, at i nogle vejledningsgrupper ”…fader medlemmerne ud når vi 

snakker om de andres”. Erfaringen er, at nogle studerende har vanskeligt ved at engagere sig i andres 

projekter/problemstillinger. Tilsvarende fremhæver en anden vejleder, at for at vejledningen skal lykkes 

kræver det en holdning blandt de studerende til ”…at ville lære og blive inspireret af hinanden.”  

 

I forlængelse af dette, kan man rejse spørgsmålet, om en sådan holdning må anskues som en iboende 

egenskab hos (nogle) studerende – og om denne vejledningsform derfor kun giver mening i forhold til 

studerende, som er ’bærer’ af denne? En alternativ udlægning kan være, at det i høj grad også handler om 

vanetænkning hos studerende og vejledere i forhold til, hvad ’god vejledning’ består i (Jensen, 2008). 

Forstået på den måde, at de studerendes individualiserede forholdemåder kan siges at koble sig til 

dominerende forståelser af vejledning, hvor vejledning primært anskues som en dyadisk relation mellem 

vejleder og vejledte –  med den individuelle vejledningssamtale som omdrejningspunkt (fx Thomsen, 2009). 

Dette perspektiv understøttes af den meget sparsomme forskningslitteratur, der findes om kollektiv 

akademisk vejledning (Wichmann m.fl. 2007), og vores egen litteratursøgning til denne artikel.  

 

Der er dog ingen tvivl om at, de studerendes engagement i hinandens tekster og perspektiver er vigtige 

elementer i et konstruktivt kollektivt vejledningsforløb. De erfarede udfordringer peger således på, at det i 

et fremadrettet perspektiv vil være interessant at fokusere på, hvordan man kan udvikle og understøtte de 

studerendes gensidige engagement i hinandens arbejder under hele vejledningsprocessen (se også Dysthe 

m.fl., 2006). 

 

Forberedelse til vejledningen: Som nævnt er den kollektive vejledningsform præget af en vis strukturering, 

der kræver, at man som vejleder har forberedt sig på, hvordan vejledningen skal forløbe, og hvordan man 
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når omkring de ovenfor skitserede punkter. Hermed bliver vejlederens rolle som facilitator af 

vejledningsprocessen mere tydelig i og med det bliver mere nødvendigt og legitimt at styre og tilrettelægge 

vejledningen, når der er flere deltagere. Dette betyder, at vejlederen, ved at tilrettelægge sin vejledning 

som kollektiv akademisk vejledning, får adgang til at inddrage andre vejledningsmetodiske aktiviteter, men 

det betyder også, at vejlederen må gøre sig andre didaktiske overvejelser vedrørende vejledningens 

tilrettelæggelse. Inspiration til disse overvejelser kan fx findes indenfor læringsteorier, der begrebsliggør 

læring som en social proces, og som anlægger et socio-kulturelt perspektiv på læringsprocesser (fx Lave & 

Wenger, 2007).  

 

Balancen mellem undervisning og vejledning: Dette er ligeledes en udfordring, der fremhæves af 

vejlederne. En vejleder oplever således at det handler om, at ”…kunne tøjle sin trang til at vægte at 

’forelæse’, give gode råd, vurdere etc. – at være mere lyttende, responsiv, at svare klart men kort.” Denne 

udfordring er ikke mindst interessant, fordi vejlederne netop fremhæver at en fordel, ved denne 

vejledningsform, er, at vejlederens rolle som ekspert nedtones.  

 

Problematikken omkring grænsen mellem vejledning og undervisning  knytter sig dog ikke særskilt til 

kollektive vejledningsformer. Det er også et fokus i vejledningslitteraturen vedrørende individuel 

vejledning, hvor der tales om forskellige vejledertyper (Holmberg, 2006; Dysthe & Samara, 2006). 

Dobbeltheden  i tilbagemeldingerne fra vejlederne i dette udviklingsarbejde indikerer dog, at der næppe er 

tale om én vejledertype, men snarere at vejlederen indtager forskellige positioner undervejs i 

vejledningssessionen – i det samlede vejledningsforløb (se også Rienecker m.fl., 2005), ligesom der givetvis 

stilles forskellige krav til vejlederpositionen, alt efter hvilket stadie i studieforløbet de studerende befinder 

sig på.   

 

Konklusion 

Formålet med denne artikel har været at undersøge de didaktiske udfordringer ved kollektiv akademisk 

vejledning. Artiklen har dels taget udgangspunkt i en læsning af eksisterende forskningsresultater, dels i en 

survey blandt vejledere ved DPU, Aarhus Universitet. Gennemgangen af den eksisterende litteratur viser, at 

de didaktiske aspekter ved kollektiv vejledning er underbelyste. Derimod eksisterer der flere resultater, 

som omhandler de affektive og relationelle dimensioner ved kollektiv vejledning. Survey’ens svar viser dog, 

at trods den sparsomme forskning i kollektiv vejledning, så arbejder en del vejledere med denne 

vejledningsform på DPU. Begrundelserne herfor er både didaktiske (i form af optimeret læring) og af 

arbejdsorganisatorisk art (sparet tid). Det er vanskeligt at sige noget om i hvilket omfang og på hvilke 

måder, de kollektive vejledningspraksisser er teoretisk informeret. Analysen af besvarelserne peger dog på 

en række didaktiske udfordringer ved kollektiv vejledning; særligt balancen mellem et eksemplarisk og et 

individuelt niveau og balancen mellem undervisning og vejledning. Dertil kommer udfordringen ved at 

implementere en vejledningspraksis, som bryder med den individuelle vejledningsform, der har og stadig 

udgør normen for, hvordan vejledning tænkes på de akademiske uddannelser.  

 

Der er intet, som tyder på, at kollektiv akademisk vejledning vil blive udfaset. Tværtimod peger såvel 

didaktiske argumenter som økonomiske og uddannelsespolitiske vilkår i retning af, at denne 

vejledningsform kun vil blive mere udbredt. Fremadrettet vil det derfor – som denne artikel peger på – 

være nødvendigt med teori- og forskningsbaseret praksisudvikling på området, som kan bidrage til at sikre 
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en differentieret og fleksibel kollektiv vejledningspraksis, der både formår at engagere de studerende i 

forhold til hinandens projekter, og som samtidig griber den enkelte studerendes behov.  
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