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FORORD

Denne bog er baseret på erfaringer og forskning i arbejdet med at udvikle og im-
plementere Kollektiv Akademisk Vejledning fra 2009 til 2018 på Danmarks insti-
tut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet. Vi er en række 
forskere, der i nævnte periode i tre projektforløb med udviklingsmidler fra Aarhus 
Universitet har undersøgt vejlederes og studerendes perspektiver på muligheder 
og udfordringer i denne kollektive vejledningsform. Bogen bygger på forskning 
og erfaringer fra humanistiske uddannelser, som med mindre tilpasninger kan 
overføres til naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsviden-
skabelige uddannelser. Desuden håber vi, at Kollektiv Akademisk Vejledning 
også kan inspirere etableringen af en kollektiv vejledningspraksis på gymnasier i 
kølvandet på gymnasiereform 2017, som bl.a. betyder, at gymnasieeleverne kan 
få mere vejledning til de større skriftlige opgaver.

Bogen er en bearbejdning af artikler og en e-bog, som vi tidligere har skrevet 
om Kollektiv Akademisk Vejledning, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke alle de studerende og forskerkolleger på DPU og Aarhus Universitet, som 
har bidraget til disse artikler og e-bogen. Endvidere siger vi tak for de konstruk-
tive kommentarer, som vi har fået fra de to reviewers i redigeringsprocessen. Når 
vi skriver ‘vi’ i bogen, dækker det over forskerkollegerne og nytilkomne bidrags-
ydere til denne bog.

Bogen henvender sig til alle, som har mod på at vejlede kollektivt og måske 
allerede er i gang med det. Den er tænkt som inspiration til etableringen og kvali-
ficeringen af en kollektiv vejledningspraksis, hvad enten man er nybegynder eller 
erfaren vejleder. Den er ikke en opskrift på, hvordan Kollektiv Akademisk Vejled-
ning kan implementeres på alle universiteter, da en sådan ville kræve indsigt i de 
lokale, strukturelle og personalemæssige forhold på de enkelte uddannelser. Vi 
håber, at bogen vil blive brugt i alle de mange og forskelligartede faglige vejled-
ningsmiljøer, der findes i uddannelsessammenhænge. God læselyst!

 På forfatternes vegne
 Helle Merete Nordentoft
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