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Introduktion til Kollektiv  
Akademisk Vejledning 

“ItȱisȱtheȱtensionȱbetweenȱdivergingȱvoicesȱthatȱcreatesȱtheȱpotentialȱforȱnewȱunderȬstandings.”ȱ
(Dysthe,ȱSamaraȱ&ȱWestrheim,ȱ2006,ȱs.ȱ314)ȱ

FormåletȱmedȱKollektivȱAkademiskȱVejledningȱ (KAV)ȱ erȱ atȱ introducereȱ enȱkollektivȱ
akademiskȱarbejdsformȱviaȱvejledning,ȱ”hvorȱdeȱstuderendeȱfårȱerfaringerȱmedȱatȱpræsenteȬ
reȱogȱdiskutereȱ fagligeȱspørgsmål”ȱ iȱetȱkollektivtȱforumȱ(Thomsenȱ&ȱNordentoft,ȱ2012,ȱs.ȱ
107).ȱSidenȱ2009ȱharȱviȱarbejdetȱmedȱKAVȱpåȱMasterȱiȱVejledningȱogȱdetȱerȱvoresȱerfaȬ
ringȱatȱKAVȱ

x Hjælperȱdeȱstuderendeȱtilȱatȱkommeȱtidligereȱ iȱgangȱmedȱogȱfåȱafgrænsetȱderesȱ
opgave.ȱ

x Giverȱdeȱstuderendeȱfagligeȱinputȱtilȱderesȱskrivningȱgennemȱsparringȱikkeȱkunȱ
fraȱvejlederenȱmenȱogsåȱfraȱmedstuderendeȱȱ

x Erȱmedȱtilȱatȱudvikleȱogȱøgeȱdeȱstuderendesȱstudiemotivationȱogȱskrivelystȱ
x Facilitererȱskarpereȱproblemformuleringerȱ
x Giverȱbedreȱeksaminerȱ
x Skaberȱmereȱogȱbedreȱsamværȱmellemȱdeȱstuderendeȱ
x Bidragerȱtilȱkollegialȱsparringȱogȱkompetenceudviklingȱogȱetȱbedreȱarbejdsmiljø!ȱ

Nårȱovenståendeȱerȱsagtȱ–ȱerȱdetȱikkeȱudenȱudfordringerȱatȱpraktisereȱKollektivȱAkaȬ
demiskȱVejledningȱ(KAV).ȱVoresȱerfaringȱogȱvidenskabeligeȱarbejdeȱgiverȱetȱklartȱfinȬ
gerpegȱom,ȱatȱkollektiveȱvejledningsformerȱbetyderȱetȱkulturskifteȱ forȱbådeȱvejledereȱ
ogȱstuderende,ȱsomȱerȱvantȱ tilȱ individuelȱvejledning.ȱForȱvejlederȱbetyderȱdetȱ forȱdetȱ
førsteȱetȱøgetȱfokusȱpåȱogȱforberedelseȱift.,ȱhvordanȱvejledningsrummetȱkanȱorganiseȬ
resȱ–ȱogȱikkeȱ`kun´ȱdenȱindholdsmæssigeȱdelȱafȱvejledningen.ȱForȱdetȱandetȱmåȱvejleȬ
derenȱfør,ȱunderȱogȱefterȱvejledningenȱformidleȱ ikkeȱkun,ȱhvordanȱvejledningenȱerȱorȬ
ganiseretȱ–ȱmenȱogsåȱ hvorforȱ ift.ȱdeȱmål,ȱ somȱ stårȱbeskrevetȱ iȱ studieordningenȱ forȱatȱ
kommeȱevt.ȱindvendingerȱfraȱdeȱstuderendeȱiȱforkøbet.ȱForȱdeȱstuderendeȱkanȱdetȱopȬ
levesȱsomȱudfordrendeȱatȱbliveȱvejledtȱiȱenȱkollektivȱsammenhængȱmedȱetȱmindreȱfoȬ
kusȱpåȱdeȱindividuelleȱprojekter.ȱHvisȱikkeȱderȱskabesȱenȱtydeligȱrammeȱomkringȱvejȬ
ledningen,ȱkanȱdetȱgøreȱdeȱstuderendeȱusikre,ȱsåȱdeȱbliverȱiȱtvivlȱom,ȱhvadȱderȱforvenȬ
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tesȱafȱdemȱ–ȱogȱomȱdetȱudbytteȱdeȱ tilbydesȱ iȱvejledningen,ȱmatcherȱ ligeȱpræcisȱderesȱ
behov1.ȱDerforȱerȱdetȱheltȱcentralt,ȱatȱvejlederenȱharȱtænktȱvejledningensȱformålȱ igenȬ
nemȱogȱkommunikererȱdisseȱbådeȱpåȱskriftȱogȱmundtligtȱfør,ȱunderȱogȱefterȱvejledninȬ
gen.ȱSidstȱmenȱ ikkeȱmindstȱsigerȱviȱtilȱdeȱstuderende,ȱatȱdeȱkanȱbetragteȱvejledningsȬ
rummetȱsomȱetȱ laboratoriumȱ ift.ȱatȱ læreȱnogleȱafȱdeȱ ikkeȱkunȱ indholdsmæssige,ȱmenȱ
ogsåȱ strukturelleȱakademiskeȱkompetencer,ȱ somȱdeȱ forventesȱatȱ fåȱmedȱsigȱ fraȱderesȱ
masterȱellerȱkandidatȱstudie.ȱDenneȱlæringȱskerȱgennemȱdenȱmåde,ȱsomȱKAVȱrummetȱ
erȱorganiseretȱpå,ȱhvorȱpeerȱdialogerȱ erȱ etȱ centraltȱomdrejningspunkt.ȱ IȱvejledningsȬ
rummetȱ lærerȱdeȱstuderende,ȱhvordanȱdeȱkanȱmodtageȱogȱgiveȱ feedbackȱ iȱenȱakadeȬ
miskȱkontekst,ȱsamtȱhvordanȱfrugtbareȱdialogerȱiȱgrupperȱellerȱstørreȱforaȱkanȱfaciliteȬ
res.ȱ

EtȱcentraltȱformålȱmedȱKAVȱerȱdesudenȱatȱstyrkeȱdeȱstuderendesȱrobusthedȱiȱforholdȱ
tilȱatȱarbejdeȱmålrettetȱmedȱderesȱskriftligeȱopgaverȱ iȱeksamensperioden.ȱHåbetȱer,ȱatȱ
detȱkollektiveȱarbejdeȱiȱgrupperneȱbidragerȱtil,ȱatȱdeȱstuderendeȱarbejderȱmereȱsammenȱ
iȱderesȱskriveproces,ȱsåȱdeȱfårȱøjeȱpå,ȱatȱdeȱikkeȱerȱaleneȱomȱproblemer,ȱdeȱoplever,ȱogȱ
atȱdeȱser,ȱatȱdeȱerȱbådeȱalmindeligeȱogȱoverkommelige.ȱDisseȱerkendelserȱkanȱbetyde,ȱ
atȱflereȱstuderendeȱaflæggerȱeksamenȱfremforȱatȱmeldeȱfra.ȱKAVȱkanȱdermedȱsesȱsomȱ
étȱbudȱpå,ȱhvordanȱdeȱnuværendeȱstudiemæssigeȱstrukturerȱkanȱudviklesȱ iȱ taktȱmedȱ
enȱkvalificeringȱafȱstudiekulturen,ȱsåȱderȱskabesȱøgetȱfremdrift.ȱȱȱ

Iȱdenneȱintroduktionȱuddyberȱviȱdetȱteoretiskeȱogȱmetodiskeȱafsætȱmedȱdetȱformålȱatȱ
etablere,ȱudvikleȱogȱkvalificereȱKAVȱ somȱvejledningspraksisȱpåȱDPUȱ –ȱherunderȱdeȱ
udfordringer,ȱ somȱvejlederenȱkanȱ stødeȱpåȱ iȱvejledningen.ȱ Introduktionenȱerȱ ikkeȱenȱ
bageopskriftȱpå,ȱhvordanȱenȱKAVȱkanȱimplementeres,ȱdaȱdetteȱkræverȱenȱindsigtȱiȱdeȱ
lokaleȱ strukturelleȱ ogȱ personalemæssigeȱ forholdȱ påȱ denȱ enkelteȱ uddannelse.ȱMåskeȱ
praktisererȱ Iȱ alleredeȱ kollektivtȱ inspireredeȱ vejledningsformerȱ påȱ dinȱ uddannelse?ȱ
HvisȱIȱgørȱdetȱogȱharȱfundetȱenȱform,ȱsomȱgiverȱmeningȱforȱbådeȱvejledereȱogȱdeȱstudeȬ
rende,ȱsåȱerȱdetȱvigtigtȱatȱbyggeȱvidereȱpåȱden.ȱViȱhåber,ȱatȱIȱkanȱbrugeȱdenneȱ introȬ
duktionȱsomȱetȱinputȱtilȱatȱunderstøtteȱogȱkvalificereȱenȱkollektivȱvejledningspraksisȱpåȱ
din/jeresȱuddannelse.ȱViȱvilȱopfordreȱtil,ȱatȱalleȱvejledere,ȱsomȱdeltagerȱiȱprojektet,ȱtilȱatȱ
deleȱderesȱnyeȱerkendelserȱundervejsȱiȱenȱmappe,ȱsomȱviȱfårȱlavetȱtilȱprojektetȱpåȱblackȱ
boardȱ(BB).ȱDetȱkanȱværeȱiȱformȱatȱnyeȱmåderȱatȱorganisereȱdetȱkollektiveȱvejledningsȬ
rumȱpå,ȱnyeȱøvelserȱogȱnyeȱmåderȱatȱundersøgeȱdeȱstuderendesȱudbytteȱafȱvejledninȬ
genȱundervejs.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

1ȱ Iȱdenȱsidsteȱdelȱafȱ introduktionenȱuddyberȱviȱdeȱudfordringer,ȱderȱkanȱværeȱvedȱatȱvejledeȱ
kollektivt.ȱ
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IȱførsteȱdelȱafȱintroduktionenȱuddyberȱviȱdeȱpædagogiskeȱrationalerȱbagȱKAV.ȱDernæstȱ
udfolderȱvi,ȱhvordanȱviȱsidenȱ2009ȱharȱarbejdetȱmedȱatȱudmønteȱdisseȱprincipperȱpåȱ
MasterȱiȱVejledning.ȱSidstȱiȱintroduktionenȱharȱviȱsamletȱøvelserȱogȱforslagȱtil,ȱhvordanȱ
KAVȱkonkretȱkanȱpraktiseresȱiȱetȱinspirationskatalog.ȱKAVȱerȱdesudenȱbeskrevetȱiȱtreȱ
artiklerȱ (Nordentoft,ȱ Thomsen,ȱ&ȱWichmannȬHansen,ȱ 2013;ȱ Thomsenȱ&ȱNordentoft,ȱ
2012;ȱWichmannȬHansen,ȱThomsen,ȱ&ȱNordentoft,ȱ2015)ȱ,ȱsomȱiȱkronologiskȱrækkefølȬ
geȱuddyberȱfølgendeȱtematikker:ȱ

x Thomsenȱ&ȱNordentoftȱ(2012)ȱbeskriverȱrationaletȱforȱatȱudvikleȱKAV,ȱogȱhvorȬ
danȱdetȱkanȱgøresȱiȱetȱorganisatoriskȱperspektiv.ȱ

x Nordentoft,ȱThomsenȱ&ȱWichmannȬHansenȱ (2013)ȱuddyberȱdetȱ sammeȱpåȱ enȬ
gelskȱogȱinddragerȱdesudenȱinterviewȱmedȱstuderendeȱmedȱdetȱformålȱatȱbeskriȬ
ve,ȱhvordanȱdeȱopleverȱKAV.ȱ

x WichmannȬHansen,ȱ Thomsenȱ ogȱNordentoftȱ (2015)ȱ gårȱ tættereȱ påȱ vejledernesȱ
oplevelseȱafȱdeȱudfordringer,ȱderȱkanȱværeȱvedȱKAV.ȱ
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Hvad karakteriserer KAV? 

IȱvoresȱbeskrivelseȱafȱKAVȱ tagerȱviȱafsætȱ iȱ treȱ centraleȱ spørgsmål,ȱ somȱviȱofteȱbliverȱ
stillet,ȱnårȱviȱfortællerȱomȱKAV.ȱ

Hvad er forskellen på KAV og gruppevejledning? 

IȱKAVȱvejledesȱflereȱstuderende,ȱsomȱskriverȱpåȱforskelligeȱopgaver/projekter,ȱsammen.ȱ
KAVȱerȱsåledesȱ ikkeȱdetȱsammeȱsomȱgruppevejledning.ȱRationaletȱ iȱKAVȱerȱnetopȱatȱ
integrereȱogȱskabeȱenȱdynamikȱmellemȱ forskelligeȱperspektiverȱindenforȱetȱfagområde,ȱ
dvs.ȱ forskelleȱmellemȱ individuelleȱopgaver/projekterȱog/ellerȱgruppeopgaverȱogȱderȬ
medȱskabeȱ fællesȱ læringȱ iȱvejledningsgruppenȱ (Iglandȱ&ȱDysthe,ȱ2003;ȱNordentoftȱetȱ
al.,ȱ2013;ȱThomsenȱ&ȱNordentoft,ȱ2012).ȱDisseȱforskelleȱbrugesȱsomȱenȱdrivkraftȱ iȱvejȬ
ledningenȱiȱforholdȱtilȱatȱbliveȱklogereȱpå,ȱhvadȱdeȱkonkretȱhandlerȱom,ȱogȱhvordanȱdeȱ
kanȱbegribesȱ iȱ forholdȱ tilȱdenȱkontekst,ȱsomȱdeȱerȱopståetȱ i.ȱHvilkeȱ implikationerȱharȱ
forskelligeȱteoretiskeȱperspektiverȱfxȱiȱforholdȱtilȱmetodevalg?ȱIkkeȱmindstȱstyrkerȱproȬ
cessenȱmedȱatȱ forståȱdisseȱ forskelleȱogȱderesȱbetydningȱ enȱafklaringȱaf,ȱhvadȱdetȱ er,ȱ
somȱsærligtȱkarakterisererȱdenȱstuderendesȱegetȱprojekt.ȱIȱudviklingenȱafȱKAVȱharȱviȱ
arbejdetȱmedȱmindreȱvejledningsgrupperȱpåȱ4Ȭ6ȱstuderende,ȱmenȱovenståendeȱ tankeȬ
gangȱkanȱogsåȱpraktiseresȱiȱstørreȱgrupper.ȱKunstenȱforȱvejlederenȱerȱatȱbalancereȱmelȬ
lemȱatȱsætteȱenȱklarȱogȱmålorienteretȱrammeȱforȱvejledningenȱogȱatȱgiveȱtidȱogȱpladsȱtilȱ
deȱstuderendesȱspørgsmålȱogȱinputȱi/tilȱvejledningenȱ

LæringsteoretiskȱbyggerȱKAVȱsåledesȱpåȱetȱsociokultureltȱgrundlag,ȱsomȱerȱnærtȱknytȬ
tetȱ tilȱ Laveȱ &ȱWenger,ȱ Bakhtinȱ ogȱ Dystheȱ (Bakhtin,ȱ 1981;ȱ Dysthe,ȱ 2003;ȱ Iglandȱ &ȱ
Dysthe,ȱ2003;ȱLaveȱ&ȱWenger,ȱ1991).ȱHerȱ erȱ forståelsenȱogȱudbyttetȱafȱ læringȱogȱviȬ
densproduktionȱkontekstueltȱogȱrelationeltȱfunderetȱogȱforankretȱ iȱdeȱlærendesȱdialoȬ
gerȱogȱdeltagelse.ȱEnȱnormativȱtraditionelȱforståelseȱafȱdialogȱlæggerȱvægtȱpåȱetȱmødeȱ
mellemȱtoȱligeværdigeȱmennesker,ȱhvorȱmåletȱerȱatȱskabeȱenȱfællesȱforståelse.ȱDenȱrusȬ
siskeȱlitteraturteoretikerȱBakhtin,ȱtilbyderȱenȱlidtȱandenȱforståelse,ȱhvorȱderȱlæggesȱderȱ
vægtȱpå,ȱatȱdialogenȱgiverȱpladsȱtilȱatȱudtrykkeȱmodsatrettedeȱholdninger.ȱIȱhansȱoptikȱ
repræsentererȱdialogenȱetȱmødeȱmellemȱ forskelligeȱstemmer,ȱsomȱerȱetȱudtrykȱforȱ forȬ
skelligeȱ ideer,ȱ standpunkterȱogȱmeningsuniverser.ȱDesudenȱvekslerȱdialogenȱmellemȱ
toȱ samtidigeȱ ogȱmodsatrettedeȱ bevægelser:ȱ Centripetaleȱ bevægelser,ȱ somȱ kanȱ væreȱ
udsagn,ȱderȱsamlerȱforskelligeȱsynspunkterȱiȱenȱdialogȱogȱskaberȱkonsensus,ȱogȱcentriȬ
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fugaleȱbevægelserȱsomȱsprederȱogȱbidragerȱtilȱatȱskabeȱuenighedȱogȱdissensusȱiȱdialoȬ
genȱ(Dalgaard,ȱJohannsen,ȱKristiansen,ȱ&ȱBlochȬPoulsen,ȱ2014).ȱ

Somȱvejlederȱerȱdetȱøvelsenȱatȱgiveȱpladsȱtilȱbeggeȱbevægelserȱiȱenȱdialogiskȱprocesȱogȱ
formåȱatȱbringeȱdenȱ tilȱenȱafslutning,ȱhvorȱ forskellighederneȱ ikkeȱ forvirrerȱdeȱ studeȬ
rende,ȱmenȱatȱdeȱkanȱværeȱafklarendeȱift.ȱatȱbelyseȱdenȱkompleksitet,ȱderȱofteȱerȱtilȱsteȬ
deȱ indenforȱetȱgiventȱ tema.�Hvordanȱdetȱkanȱgøres,ȱ skriverȱviȱmereȱomȱ iȱdenȱdelȱafȱ
introduktionen,ȱhvorȱviȱuddyber,ȱhvordanȱprincipperneȱiȱKAVȱkonkretȱkanȱudmøntes.ȱ�

Hvorfor er KAV akademisk? 

KAV�står�som�nævnt�for�Kollektiv�Akademisk�Vejledning.�Med�akademisk�ønsker�vi�for�detȱførȬ
steȱ atȱunderstregeȱ betydningenȱ af,ȱ atȱvejledningenȱ foregårȱ iȱ enȱ akademiskȱ kontekst,ȱ
hvorȱderȱstillesȱbestemteȱkravȱtilȱdeȱstuderende.ȱForȱdetȱandetȱerȱvejledningȱenȱcentralȱ
læringsaktivitetȱiȱudviklingenȱakademiskeȱkompetencer.ȱ

IȱKAVȱfårȱdeȱstuderendeȱanledningȱtilȱatȱøveȱsigȱpåȱcentraleȱakademiskȱdyder,ȱnemligȱ
atȱ giveȱ ogȱmodtageȱ kritikȱ afȱ egne/andresȱ projekterȱ iȱ vejledningenȱ bådeȱ skriftligtȱ ogȱ
mundtligtȱ(Lillejordȱ&ȱDysthe,ȱ2008).ȱKAVȱpraktiseresȱderforȱbedstȱiȱmindreȱgrupper,ȱ
hvorȱ denȱ enkelteȱ studerendeȱ harȱmereȱ taletid,ȱ ogȱ hvorȱ han/hunȱ påȱ baggrundȱ afȱ etȱ
skriftligtȱ udgangspunktȱmundtligtȱ harȱmulighedȱ forȱ atȱ øveȱ sigȱ iȱ færdigheder,ȱ somȱ
knytterȱsigȱtilȱvidenskabeligeȱkompetencerȱbeskrevetȱiȱstudieordningen.ȱIȱvejledningenȱ
erȱdetȱsåledesȱenȱambitionȱatȱarbejdeȱsystematiskȱpåȱatȱfacilitereȱenȱkonstruktivȱsynergiȱ
mellemȱskriftlighedȱogȱmundtlighed.ȱEnȱgrundlæggendeȱteseȱiȱKAVȱer,ȱatȱgodeȱdialoȬ
giskeȱprocesserȱskaberȱmereȱafklaredeȱogȱ tilfredseȱstuderendeȱogȱdermedȱogsåȱbedreȱ
opgaverȱogȱeksaminer.ȱ Iȱarbejdetȱhenȱ imodȱatȱstyrkeȱdeȱstuderendesȱargumentationȱ iȱ
deȱakademiskeȱfunderedeȱdialogerȱfungererȱgruppensȱforskellighedȱsomȱenȱdrivkraft,ȱ
derȱkanȱfremmeȱdeȱstuderendesȱanalytiskeȱogȱkritiskeȱblikȱift.ȱatȱfåȱøjeȱpåȱdeȱmuligheȬ
derȱogȱbegrænsningerȱetȱgiventȱ teoretiskȱogȱanalytiskȱperspektivȱrummer.ȱEtȱcentraltȱ
fokusȱerȱarbejdetȱmedȱatȱkvalificereȱakademiskȱfunderedeȱspørgsmålȱsåvelȱiȱproblemȬ
formuleringenȱsomȱ iȱdialogerne.ȱKonkretȱbetyderȱdet,ȱatȱvejlederenȱmåȱafveje,ȱomȱdeȱ
spørgsmål,ȱsomȱdeȱstuderendeȱstillerȱbedstȱbesvaresȱafȱvejlederen,ȱellerȱmedȱfordelȱkanȱ
adresseres,ȱkvalificeresȱogȱmåskeȱbesvaresȱiȱplenum.ȱDenȱfællesȱdialogȱgiverȱmulighedȱ
for,ȱatȱdeȱstuderendeȱ formulererȱogȱreflektererȱoverȱderesȱegneȱ fagȬȱogȱ forforståelser,ȱ
bekymringerȱogȱproblemerȱsamtȱlytterȱpåȱogȱerȱmedȱtilȱatȱudvikleȱhinandensȱforståelserȱ
afȱdetȱfagligeȱstof.ȱIȱheleȱdenneȱrefleksionsprocesȱerȱdetȱvejlederensȱrolleȱatȱstrukturereȱ
dialogerneȱogȱvurdere,ȱhvornårȱderȱerȱbehovȱforȱatȱtydeliggøreȱmuligeȱkonklusionerȱsåȱ
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deȱ studerendeȱ ikkeȱ forvirresȱ overȱ denȱmuligeȱ kompleksitet,ȱ somȱ udfoldesȱ iȱ vejledȬ
ningsrummet.ȱ

Arbejdetȱmedȱspørgsmålȱogȱsvarmulighederȱgiverȱmulighedȱfor,ȱatȱvejlederenȱstilladȬ
sererȱ deȱ studerendesȱ tilegnelseȱ afȱ akademiskeȱ argumentationsformerȱ (Perregaard,ȱ
2002;ȱVygotsky,ȱ1978).ȱ ȱKvalificeringȱafȱspørgsmålȱstyrkerȱdeȱakademiskeȱdialogerȱogȱ
sætterȱsamtidigȱdeȱstuderendeȱpåȱsporetȱaf,ȱhvordanȱmanȱræsonnererȱpåȱakademiskeȱ
måderȱiȱbådeȱmundtligeȱogȱskriftligeȱakademiskeȱgenrer.ȱIȱvejledningenȱkanȱdeȱfxȱudȬ
vikleȱ deresȱ forståelseȱ afȱ sammenhængenȱmellemȱ spørgsmål,ȱ hypoteser,ȱ undersøgelȬ
sesmetoder,ȱempiriȱogȱ teori.ȱ IȱKAVȱ erȱ introduktionenȱ afȱakademiskȱdiskursȱdobbelt:ȱ
Akademiskȱdiskursȱanvendesȱogȱtematiseresȱogȱekspliciteres.ȱNetopȱdenneȱdobbelthedȱ
erȱ spændendeȱdidaktisk,ȱ fordiȱdenȱ giverȱ vejlederenȱmulighedȱ forȱ atȱudnytteȱdeȱ læȬ
ringsperspektiver,ȱderȱ knytterȱ sigȱ tilȱmetarefleksion.ȱDetȱ erȱ f.eks.ȱvigtigt,ȱ atȱ centraleȱ
akademiskeȱbegreberȱ(diskurs,ȱmagtȱetc.)ȱogȱsproghandlingerȱ(beskrivelse,ȱredegørelseȱ
etc.)ȱ somȱbådeȱ anvendesȱ iȱvejledningenȱogȱ iȱdeȱ studerendesȱ teksterȱdefineresȱogȱ ekȬ
semplificeresȱ somȱ enȱ delȱ afȱ vejledningen.ȱHvordanȱ detȱ kanȱ foregåȱ kommerȱ viȱmedȱ
konkreteȱbudȱpåȱiȱinspirationskataloget.ȱȱ

Sammenfattendeȱgiverȱdetȱkollektiveȱ forumȱpladsȱ tilȱ flereȱmåderȱ atȱdeltageȱpåȱ –ȱogȱ
skaberȱdermedȱmulighedȱforȱlæringȱpåȱflereȱniveauerȱ(Thomsen,ȱBoelskifteȱSkovhus,ȱ&ȱ
Buhl,ȱ2013).ȱKAVȱgiverȱdeȱstuderendeȱmulighedȱforȱat:ȱ

x veksleȱmellemȱatȱlytte,ȱskriveȱogȱtaleȱ
x høreȱogȱse,ȱhvadȱandreȱspørgerȱomȱogȱfårȱsvarȱpåȱ
x fåȱideerȱtilȱspørgsmål,ȱmanȱselvȱkunneȱstilleȱ
x fremlæggeȱogȱargumentereȱforȱenȱteoretisk/metodiskȱpositionȱ
x fåȱindblikȱiȱandresȱarbejdsprocesserȱogȱmåderȱatȱgribeȱopgaveskrivningȱanȱpåȱ
x drøfteȱtidligereȱspørgsmålȱogȱsamtalerȱmedȱandre,ȱsomȱogsåȱharȱhørt,ȱhvadȱderȱerȱ

blevetȱsagtȱ(i/udenforȱvejledningsrummet)ȱ

Hvad er forskellen på KAV og undervisning?  

Nårȱflereȱstuderendeȱskalȱvejledesȱiȱdetȱsammeȱrum,ȱfalderȱbådeȱdeȱstuderendeȱogȱvejȬ
lederneȱletȱtilbageȱiȱenȱmereȱmonologiskȱundervisningsform,ȱhvorȱdeȱstuderendeȱstillerȱ
spørgsmål,ȱsomȱvejlederenȱsvarerȱpå.ȱForskellenȱpåȱundervisningȱogȱvejledningȱerȱnetȬ
op,ȱatȱvejlederenȱtagerȱafsætȱiȱdenȱstuderendesȱaktuelleȱbehovȱfremforȱatȱforelæseȱoverȱ
deȱproblematikker,ȱsomȱvejlederenȱfinderȱcentrale.ȱUdfordringenȱer,ȱhvordanȱvejledeȬ
renȱ tidsmæssigtȱogȱ indholdsmæssigtȱkanȱnåȱatȱskabeȱkvalitetȱ iȱvejledningenȱ iȱforholdȱ
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tilȱdeȱmål,ȱderȱerȱbeskrevetȱ iȱstudieordningen,ȱnårȱstuderendeȱmedȱ forskelligeȱbehovȱ
skalȱvejledesȱsamtidigt.ȱȱ

IȱudviklingenȱafȱKAVȱharȱviȱ arbejdetȱmedȱ atȱ skabeȱ enȱ synergiȱmellemȱatȱvejledeȱpåȱ
henholdsvisȱetȱeksemplariskȱogȱetȱindividueltȱniveauȱogȱyderligereȱatȱværeȱmegetȱtydeȬ
ligeȱ iȱ forholdȱ til,ȱhvornårȱdetȱeneȱellerȱandetȱniveauȱerȱ iȱspilȱvejledningenȱ (Lauvåsȱ&ȱ
Handal,ȱ 2006).ȱ Fxȱ opleverȱ vejledereȱ ofte,ȱ atȱ deȱ studerendeȱ spørgerȱ omȱ detȱ samme,ȱ
og/ellerȱatȱdetȱerȱdeȱsammeȱudfordringer,ȱsomȱdeȱstuderendeȱslåsȱmedȱiȱderesȱproces.ȱIȱ
vejledningenȱerȱdetȱderforȱoplagtȱogȱ tidsbesparendeȱatȱ fremhæveȱetȱeksemplariskȱniȬ
veauȱiȱvejledningenȱiȱdenȱindledendeȱdel.ȱVejlederenȱkanȱfxȱsamleȱogȱkommentereȱligȬ
hederȱ iȱdeȱ skriftligeȱ oplæg,ȱ somȱ erȱ fremsendtȱ indenȱ vejledningen,ȱ iȱ enȱPowerPointȬ
præsentationȱellerȱetȱhandout,ȱsomȱgennemgåsȱiȱstartenȱafȱvejledningen.ȱȱȱ

Detȱerȱvæsentligt,ȱatȱvejlederenȱformidlerȱformåletȱforȱdenneȱstrukturȱtilȱdeȱstuderende,ȱ
daȱdenȱfordrer,ȱatȱdeȱstuderendeȱkanȱforetageȱetȱskifteȱfraȱatȱværeȱiȱenȱundervisningsȬ
lignendeȱsituationȱogȱdermedȱværeȱ iȱenȱovervejendeȱpassivȱogȱ lyttendeȱposition,ȱnårȱ
vejlederenȱ kommentererȱ påȱ deȱ generelleȱ problematikkerȱ iȱ deresȱ skriftligeȱ oplægȱ tilȱ
vejledningen,ȱtilȱatȱværeȱaktivtȱdeltagendeȱiȱdialogenȱbagefter.ȱDetȱerȱdogȱikkeȱsikkert,ȱ
atȱdeȱstuderendeȱformårȱatȱforbindeȱdeȱgenerelleȱperspektiver,ȱsomȱvejlederenȱintroduȬ
cerer,ȱmedȱderesȱegneȱproblematikker.ȱHerȱkanȱenȱdeltagerorienteretȱdialogȱbagefterȱ–ȱ
fxȱparviseȱdialogerȱmedȱenȱopsamlingȱiȱplenumȱȬȱevt.ȱgiveȱetȱtydeligtȱfingerpeg,ȱift.ȱom,ȱ
deȱstuderendeȱharȱkunnetȱintegrereȱvejlederensȱkommentarerȱmedȱderesȱegetȱmateriaȬ
le.ȱVejlederensȱvidenȱomȱakademiskeȱgenrerȱogȱdiskurserȱmåȱderforȱsættesȱiȱspilȱførȱogȱ
efterȱdeltagerorienteredeȱdialoger,ȱsåledesȱatȱdisseȱikkeȱåbnerȱforȱusikkerhederȱhosȱdenȱ
enkelteȱstuderende,ȱmenȱiȱstedetȱførerȱfremȱtilȱstørreȱafklarethedȱomȱbedømmelseskriȬ
terierȱforȱeksamensopgaverneȱsamtȱomȱskriveprocessensȱfaserȱȱ

Hvordan bygger KAV videre på undervisningen?  

Denȱundervisning,ȱderȱgårȱforudȱforȱKAV,ȱharȱgivetȱdeȱstuderendeȱfagligȱvidenȱsamtȱ
enȱbunkeȱakademiskȱlitteratur,ȱsomȱdeȱskalȱskriveȱomȱ–ȱogȱudȱfraȱ–ȱiȱderesȱeksamensȬ
opgaver.ȱDenȱharȱdesudenȱogsåȱgivetȱdemȱenȱ indføringȱ iȱakademiskeȱgenrer,ȱ sprogȬ
handlingerȱogȱdiskurserȱ–ȱbådeȱmundtligeȱogȱskriftlige.ȱIȱundervisningenȱogȱpensumliȬ
stensȱlitteraturȱbrugesȱderȱfagligeȱbegreber,ȱogȱderȱræsonneresȱpåȱakademiskȱforsvarliȬ
geȱmåder.ȱAtȱskriveȱenȱgodȱopgaveȱkræver,ȱatȱmanȱkanȱtilegneȱsigȱdisseȱsærlige,ȱfagligeȱ
tænkemåderȱ(Hyland,ȱ2003,ȱ2009).ȱȱNogleȱstuderendeȱaflurerȱnemtȱdeȱimplicitteȱkvaliȬ
tetskriterier,ȱsomȱknytterȱsigȱtilȱforskningenȱiȱetȱbestemtȱfeltȱogȱlæggerȱmærkeȱtil,ȱhvorȬ
danȱetȱgodtȱakademiskȱspørgsmålȱserȱud,ȱogȱhvilkeȱtyperȱafȱhandlingerȱdetȱkræverȱatȱ



12 

ȱ

ȱ

KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING  
- EN INTRODUKTION 

giveȱ etȱ godtȱ svar.ȱHandlingerȱ referererȱ herȱ bådeȱ tilȱ opgavestrukturerendeȱ handlingerȱ
(f.eks.ȱ indledning/problemformulering,ȱ teori,ȱ metode,ȱ analyse,ȱ konklusiȬ
on/perspektivering/diskussion)ȱ ogȱ deȱ førnævnteȱ akademiskeȱ sproghandlingerȱ (f.eks.ȱ
argumentation,ȱbeskrivelseȱogȱdefinition).ȱForȱandreȱstuderendeȱerȱdenneȱprocesȱsvæȬ
rere.ȱ Iȱ inspirationskatalogetȱkommerȱviȱmedȱbudȱpå,ȱhvordanȱvejlederenȱkanȱarbejdeȱ
medȱatȱeksplicitereȱdeȱsærligeȱsproglige,ȱdiskursiveȱogȱgenremæssigeȱtrækȱvedȱakadeȬ
miskȱargumentationȱogȱhjælpeȱdeȱstuderendeȱmedȱatȱvidereudvikleȱdenȱmåde,ȱdeȱselvȱ
griberȱfagligeȱproblematikkerȱanȱpå,ȱsåȱdeȱbliverȱmereȱakademiske.ȱȱ

Derȱerȱfxȱvisseȱlighederȱmellemȱdeȱkrav,ȱderȱstillesȱtilȱuniversitetsopgaver,ȱogȱdeȱkrav,ȱ
derȱstillesȱtilȱakademiskeȱartikler.ȱDetteȱkanȱudnyttesȱdidaktisk.ȱEnȱmulighedȱerȱatȱfinȬ
deȱeksemplerȱpåȱ f.eks.ȱ indledninger,ȱproblemformuleringer,ȱmetodeafsnit,ȱ teoriafsnit,ȱ
analyseafsnit,ȱkonklusioner,ȱperspektiveringerȱogȱdiskussionerȱ iȱdenȱ litteratur,ȱderȱerȱ
læstȱogȱgennemgåetȱiȱundervisningen,ȱogȱsomȱdeȱstuderendeȱderforȱkender.ȱIȱKAVȱkanȱ
deȱstuderendeȱsammenȱmedȱvejlederenȱundersøge,ȱhvordanȱskribenterneȱherȱgørȱakaȬ
demiskeȱhandlingerȱogȱ fåȱøjeȱpå,ȱhvordanȱ enȱgodȱakademiskȱ tekstȱkanȱ struktureres.ȱ
Denneȱøvelseȱgiverȱligeledesȱindsigtȱiȱdeȱkrav,ȱderȱstillesȱtilȱenȱakademiskȱtekst.ȱIȱarbejȬ
detȱmedȱatȱafkodeȱdeȱakademiskȱkravȱtilȱskriftligeȱproduktionerȱkanȱvejlederenȱdesuȬ
denȱ inddrageȱ forskelligeȱeksemplerȱ fraȱ tidligereȱstuderendesȱopgaverȱ forȱatȱ illustrereȱ
spillerummetȱiȱakademiskȱskrivningȱ(Swales,ȱ2004,ȱ2008).ȱDesudenȱkanȱundersøgelsesȬ
processenȱmedȱfordelȱinddrageȱetȱkritiskȱperspektivȱ(Devitt,ȱ1997,ȱ2004)ȱhvorȱdeȱstudeȬ
rendeȱreflektererȱoverȱspørgsmålȱsåȱsom:ȱHvordanȱkunneȱeksempelteksterneȱformuleȬ
resȱskarpere?ȱEllerȱmåskeȱmereȱlæsevenligt?ȱHvilkeȱperspektiverȱudeladesȱiȱeksempelȬ
teksterne?ȱHvilkeȱ forforståelserȱ forudsætterȱde?ȱEnȱ sådanȱ formȱ forȱ stilladseringȱ kanȱ
synesȱsomȱenȱtidskrævendeȱproces.ȱMenȱforskningenȱogȱvoresȱerfaringȱviser,ȱatȱtidenȱerȱ
givetȱgodtȱud,ȱdaȱdeȱstuderendeȱfårȱtydeligeȱforbillederȱatȱsøgeȱinspirationȱhos,ȱmensȱ
deȱskriver.ȱSidstȱmenȱikkeȱmindstȱerȱdetȱenȱstorȱfordelȱforȱlæringsudbyttet,ȱhvisȱderȱerȱ
etȱtætȱsamarbejdeȱmellemȱundervisereȱogȱvejledereȱiȱskriveprocessen,ȱsåȱderȱopstårȱenȱ
sammenhængȱmellemȱundervisning,ȱvejledningȱogȱopgaveskrivning.ȱ
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Hvordan kan KAV organiseres og 
praktiseres? 

Iȱdetteȱafsnitȱbeskriverȱvi,ȱhvordanȱKAVȱkanȱorganiseresȱogȱpraktiseres.ȱViȱintroduceȬ
rerȱtilȱdeȱgrundlæggendeȱprincipperȱiȱenȱKAVȬproces,ȱherunder:ȱȱ

x hvordanȱvejledningsgrupperneȱkanȱdannesȱ
x hvordanȱdeltagerneȱkanȱforberedesȱogȱmødes,ȱindenȱvejledningenȱstarterȱ
x hvordanȱetȱvejledningsforløbȱmedȱKAVȱkanȱudfoldes,ȱherunderȱhvilkeȱ tematikȬ

kerȱsomȱtagesȱopȱsamtȱhvornårȱȱ
x hvordanȱKAVȱkanȱpraktiseresȱiȱvejledningsrummetȱ
x hvilkeȱudfordringer,ȱsomȱkanȱopståȱundervejsȱ

Iȱ inspirationskatalogetȱkanȱ læserenȱ findeȱkonkreteȱeksemplerȱpå,ȱhvordanȱdisseȱprinȬ
cipperȱkanȱpraktiseres.ȱ

De 3 R’ er 

KAVȱhvilerȱpåȱprincipper,ȱ somȱ kanȱ sammenfattesȱ iȱdeȱ 3ȱR’er:ȱRammer,ȱRitualerȱ ogȱ
Reformuleringerȱ(Nordentoft,ȱ2011)ȱ
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ȱ
Rammerȱ Deȱ strukturelleȱ rammerȱ forȱvejledningenȱhandlerȱomȱ forhandlingȱ

ogȱbeslutningȱom:ȱ
Ͳ hvemȱderȱskalȱvejlede,ȱȱ

Ͳ hvemȱderȱskalȱdeltageȱiȱvejledningen,ȱȱ

Ͳ hvorȱogȱhvornår,ȱdenȱskalȱforegåȱ(samletȱtidsforbrug)ȱ

Ͳ hvordanȱderȱskalȱinformeresȱomȱdetteȱ

Ritualerȱ Strukturelleȱgentagelserȱ iȱvejledningsrummet.ȱDetȱ skaberȱ tryghedȱ
ogȱetȱgodtȱafsætȱforȱvejledningen,ȱnårȱvejlederenȱbyggerȱvejledninȬ
genȱopȱpåȱdenȱsammeȱmådeȱhverȱgang.ȱHunȱkanȱevt.ȱsammenȱmedȱ
deȱstuderendeȱændreȱdenneȱopbygningȱundervejs.ȱIȱinspirationskaȬ
talogetȱbagerstȱ iȱdenneȱ introduktionȱgiverȱviȱ eksemplerȱpå,ȱhvorȬ
danȱdetteȱkanȱgøres.ȱ

Reformuleringerȱ Reformuleringerȱerȱetȱgrundlæggendeȱelementȱiȱenhverȱdialogȱmedȱ
henblikȱpåȱatȱopnåȱenȱ fællesȱ forståelseȱaf,ȱhvadȱdetȱerȱ forȱenȱproȬ
blematik,ȱderȱ erȱ iȱ spil.ȱDaȱ vejledningensȱ afsætȱ erȱdeȱ studerendesȱ
behov,ȱarbejderȱvejlederȱmedȱatȱkonkretisere,ȱhvadȱdisseȱbehovȱer,ȱ
vedȱselvȱatȱreformulereȱdeȱstuderendesȱudsagnȱmundtligtȱogȱskriftȬ
ligt.ȱHerȱkanȱenȱwhiteboardȱellerȱflipoverȱtagesȱiȱbrug.ȱVejledningsȬ
processenȱunderstøttesȱdesudenȱafȱenȱrækkeȱparȬ,ȱtriadeȬȱogȱgrupȬ
peøvelserȱ iȱ vejledningsrummet.ȱ Seȱ eksemplerȱ påȱ disseȱ øvelserȱ iȱ
inspirationskataloget.ȱ

Forberedelse af vejlederne  

SomȱforberedelseȱtilȱKAVȱharȱviȱerfaret,ȱatȱdetȱerȱmegetȱkonstruktivtȱatȱholdeȱ2Ȭ3ȱmøȬ
derȱiȱvejledningsforløbet,ȱhvorȱalleȱvejledereȱpåȱetȱmodulȱerȱtilȱstede.ȱDvs.ȱetȱfællesȱmøȬ
deȱ indenȱmoduletȱ starter,ȱ eventueltȱ etȱmidtȱ iȱ forløbetȱogȱ etȱ efter,ȱdeȱ studerendeȱharȱ
afleveretȱderesȱopgave.ȱFormåletȱmedȱdisseȱmøderȱerȱatȱudveksleȱerfaringerȱogȱtankerȱ
ift.ȱatȱvejledeȱkollektivt.ȱDisseȱsamtalerȱmedȱ ligestilledeȱkanȱbidrageȱ tilȱatȱstyrkeȱdenȱ
enkelteȱvejledersȱpraksis.ȱVoresȱ forskningȱviserȱdesuden,ȱ atȱdeȱ studerendeȱ erȱmegetȱ
opmærksommeȱpå,ȱhvisȱderȱerȱforskelȱpå,ȱhvorȱmegetȱdenȱenkelteȱvejlederȱfxȱtilbyderȱ
individuelȱ vejledning.ȱDerforȱ kanȱ detȱ væreȱ enȱ godȱ idéȱ atȱ skabeȱ fællesȱ rammerȱ for,ȱ
hvordanȱmanȱsomȱvejlederȱvilȱorganisereȱvejledningenȱtidsmæssigt,ȱsåȱdeȱstuderendeȱ
opleverȱatȱfåȱdenȱsammeȱtid.ȱPåȱmødetȱefterȱdeȱstuderendeȱharȱafleveretȱderesȱopgaver,ȱ
kanȱvejlederneȱfxȱvendeȱforholdetȱmellem,ȱhvordanȱvejledningenȱerȱgåetȱogȱkvalitetenȱ
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afȱeksamensopgaverne.ȱUndervejsȱiȱvejledningsforløbetȱkanȱdetȱogsåȱværeȱenȱgodȱidéȱ
atȱpraktisereȱkollegialȱvejledning/sparringȱellerȱsupervisionȱ (Andersenȱ&ȱBager,ȱ2011;ȱ
Nordentoft,ȱ2012;ȱNordentoftȱ&ȱWistoft,ȱ2012).ȱIȱdetteȱforumȱkanȱvejlederneȱoverværeȱ
hinandensȱvejledningȱogȱ formulere,ȱdiskutereȱogȱ fårȱkollegialȱ feedbackȱpåȱdeȱudforȬ
dringer,ȱsomȱdeȱarbejderȱmedȱatȱhåndtereȱiȱvejledningen.ȱ

Forberedelse af de studerende  

Vejlederbrev – en introduktion til KAV 

Alleȱstuderendeȱfårȱetȱvejlederbrev,ȱsomȱerȱenȱskriftligȱintroduktionȱtil,ȱhvadȱKAVȱer,ȱ
ogȱhvordanȱdenneȱvejledningsformȱpraktiseresȱ(seȱinspirationskataloget).ȱDenȱskriftliȬ
geȱintroduktionȱgørȱklart,ȱhvadȱderȱiȱforløbetȱforventesȱafȱdem,ȱherunderȱsærligtȱatȱdeȱ
skalȱværeȱ indstilletȱpåȱatȱbidrageȱaktivtȱ tilȱdialogerneȱ iȱvejledningen,ȱ læseȱmedstudeȬ
rendesȱteksterȱogȱgiveȱpeerfeedback.ȱDisseȱerȱgrundlæggendeȱpræmisserȱforȱdetȱdialoȬ
giskeȱrumȱiȱKAV,ȱsomȱdeȱstuderendeȱskalȱkendeȱtil.ȱȱ

Tidligere studerende 

InformationȱomȱKAVȱkanȱderudoverȱgivesȱtilȱdeȱnyeȱstuderendeȱafȱtidligereȱstuderenȬ
de,ȱsomȱinviteresȱenȱafȱdeȱførsteȱundervisningsgangeȱtilȱatȱfortælleȱom,ȱhvordanȱdeȱharȱ
oplevetȱvejledningȱiȱenȱKAVȬgruppe,ȱogȱhvordanȱdeȱharȱarbejdetȱmedȱderesȱopgaveȱiȱ
processen.ȱDetteȱgiverȱenȱgodȱmulighedȱforȱenȱvidereȱforventningsafstemningȱmellemȱ
vejlederenȱogȱdeȱnyeȱstuderende.ȱSamtidigȱgiverȱsamarbejdetȱmedȱdeȱ tidligereȱstudeȬ
rendeȱanledningȱtilȱatȱbedeȱdemȱomȱtilladelseȱtilȱatȱlæggeȱderesȱopgaverȱpåȱintranettet,ȱ
såȱdeȱnyeȱstuderendeȱkanȱfåȱenȱklarȱidéȱom,ȱhvadȱslutmåletȱforȱvejledningenȱer.ȱȱVedȱatȱ
henviseȱtilȱdeȱopgaver,ȱsomȱliggerȱpåȱintranettet,ȱkanȱvejlederenȱbesvareȱmangeȱformelȬ
leȱspørgsmål.ȱGrundigȱinformationȱom,ȱhvadȱderȱformeltȱogȱindholdsmæssigtȱforvenȬ
tesȱafȱdeȱstuderende,ȱsparerȱkostbarȱ tidȱ iȱvejledningen.ȱOpgaverneȱkanȱsamtidigȱ indȬ
dragesȱ iȱundervisningen,ȱhvorȱdeȱkanȱgiveȱklargøendeȱeksemplerȱpå,ȱhvordanȱ fagetsȱ
emnerȱkanȱbehandlesȱiȱselvstændigeȱopgaver.ȱȱ

Eksempel på prototypisk vejledningsforløb 

IȱdenȱskematiskeȱoversigtȱnedenforȱkanȱlæserenȱseȱenȱprototypeȱpåȱenȱtidsȬȱogȱtematiskȱ
strukturȱiȱetȱvejledningsforløb,ȱherunderȱhvordanȱdeȱstuderendeȱforventesȱatȱforberedeȱ
sigȱ tilȱvejledningen.ȱ Iȱ ”Opgaveȱ ogȱ skrivevejledningȱ iȱ klynger”ȱkanȱ læserenȱ fåȱyderligereȱ
inspirationȱtil,ȱhvordanȱetȱvejledningsforløbȱkanȱstruktureresȱ(Jensen,ȱ2015).ȱ

ȱ
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Tidspunktȱ Temaȱiȱvejledningen Forberedelse

Ugeȱ1ȱ Problemformuleringȱ Skriftligtȱoplægȱȱ

Valgȱafȱemneȱ–ȱmotivationȱȱ

Udkastȱtilȱproblemformuleringȱpåȱbaggrundȱafȱgrundigȱ
informationsȬȱ ogȱ inspirationssøgningȱ påȱ Scriboȱ indenȱ
vejledningenȱhttp://studiemetro.au.dk/atskrive/scribo/ȱ

Lavȱgerneȱenȱtidsplanȱover,ȱhvadȱduȱvilȱskriveȱhvornårȱȱ

Formulerȱdeȱspørgsmål/behov/forventningerȱduȱharȱtilȱ
processen,ȱ herunderȱ evt.ȱ sparringȱmedȱ enȱmedstudeȬ
rende?ȱ

Ugeȱ5ȱ Opgavensȱ sammenȬ
hængȱogȱvalgȱafȱteoreȬ
tiskȱperspektivȱ

Sendȱ enȱ revideretȱ problemformuleringȱ ogȱ foreløbigȱ
dispositionȱ forȱ opgavenȱmedȱ stikordȱ tilȱ indholdȱ iȱ deȱ
forskelligeȱafsnit.ȱ ȱIȱdispositionenȱskalȱduȱangive,ȱhvilȬ
kenȱteoriȱduȱvilȱinddrageȱiȱopgaven.ȱDuȱmåȱmegetȱgerȬ
neȱvedlæggeȱenȱlisteȱoverȱdenȱlitteratur,ȱduȱharȱfundet,ȱ
samtȱskriveȱsmåȱresumeerȱafȱdeȱtekster,ȱduȱalleredeȱharȱ
læst,ȱhvorȱduȱkortȱopsummererȱ forfatternesȱ erkendelȬ
sesinteresse,ȱkonklusionȱogȱunderbyggendeȱbelægȱiȱdeȱ
enkelteȱ teksterȱ (max.ȱ1½ȱ ȱsideȱ iȱalt).ȱDuȱkanȱogsåȱvedȬ
læggeȱ etȱ mereȱ færdigtȱ udkastȱ tilȱ etȱ opgaveafsnitȱ tilȱ
respons.ȱMedsendȱdesudenȱspørgsmålȱtilȱvejledningen.ȱ

Ugeȱ10ȱ Analyseȱogȱdiskussionȱ Tilȱdenneȱvejledningȱskalȱduȱhelstȱsendeȱetȱeks.ȱpåȱdinȱ
analyse.ȱ Derȱ skalȱ somȱminimumȱ sendesȱ a)ȱ problemȬ
formulering,ȱb)ȱuddybningȱafȱhvordanȱdenneȱskalȱunȬ
dersøges,ȱc)ȱforslagȱtilȱenȱkommenteretȱindholdsfortegȬ
nelse,ȱhvorȱderȱstår,ȱhvadȱdeȱ forskelligeȱafsnitȱskalȱ inȬ
deholdeȱ ogȱ d)ȱ enȱ litteraturliste.ȱ Medsendȱ desudenȱ
spørgsmålȱtilȱvejledningen.ȱ

Ugeȱ12Ȭ14ȱ Skriftligȱ responsȱ pr.ȱ
mailȱ påȱ analyseȱ ogȱ
diskussionȱ–ȱmaks.ȱ10ȱ
sider.ȱ

Sendȱetȱudkastȱtilȱenȱindledning,ȱetȱanalyseafsnitȱogȱenȱ
dispositionȱforȱopgavensȱdiskussionen.ȱ
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Hvordan kan KAV grupper sammensættes? 

EnȱKAVȬgruppeȱbestårȱideeltȱsetȱafȱ4Ȭ6ȱindividuelleȱprojekter,ȱmenȱderȱKAVȱkanȱogsåȱ
praktiseresȱiȱetȱstørreȱforum.ȱFxȱkanȱenȱvejledningsgruppeȱbeståȱafȱflereȱgruppeprojekȬ
terȱ(fxȱ4Ȭ6),ȱsomȱrepræsenteretȱiȱdenȱkollektiveȱvejledningsgruppeȱogȱdermedȱogsåȱ4Ȭ6ȱ
forskelligeȱ tematikkerȱogȱevt.ȱ teoretiske/metodiskeȱperspektiver.ȱEnȱKAVȬgruppeȱkanȱ
sammensættesȱpåȱmangeȱforskelligeȱmåder,ȱdaȱdenȱforskellighed,ȱsomȱerȱdrivkraftenȱiȱ
KAV,ȱkanȱmanifestereȱsigȱpåȱflereȱmåder.ȱDerȱkanȱværeȱenȱgruppe,ȱsomȱarbejderȱmedȱ
detȱsammeȱtema,ȱsomȱbehandlesȱpåȱforskelligeȱmåder.ȱForskelleȱi,ȱhvordanȱtemaetȱunȬ
dersøges,ȱ bliverȱ såȱ etȱ centraltȱ omdrejningspunktȱ iȱ vejledningen.ȱ Vejlederenȱ kanȱ fxȱ
spørgeȱ”Derȱerȱforskelȱpåȱdenȱmåde,ȱsomȱJohnȱogȱPiaȱvilȱundersøgeȱderesȱproblemstilling.ȱHvilȬ
kenȱbetydningȱkanȱdenneȱ forskelȱ fåȱ forȱdenȱvidenȱdeȱkanȱproducereȱ–ȱmedȱandreȱord,ȱhvadȱdeȱ
hverȱ isærȱkanȱsigeȱnogetȱom?”ȱDetȱsamlendeȱpunktȱkanȱogsåȱvære,ȱatȱgruppenȱarbejderȱ
medȱdenȱsammeȱmetode,ȱmenȱindenforȱforskelligeȱfelter.ȱEndeligtȱkanȱdetȱvære,ȱatȱenȱ
gruppeȱsammensættesȱmedȱafsætȱ iȱenȱstudiegruppe,ȱhvorȱdeȱstuderendeȱkenderȱhinȬ
andenȱiȱforvejen.ȱȱ

Påȱuddannelsensȱførsteȱmodulȱsammensættesȱgrupperneȱtypiskȱtilfældigt,ȱdaȱdeȱstudeȬ
rendeȱ ikkeȱkenderȱhinandenȱellerȱved,ȱhvadȱdeȱvilȱskriveȱom.ȱMedȱandreȱordȱerȱdenȱ
forskellighed,ȱsomȱviserȱsigȱpåȱdetȱførsteȱmodulȱtilfældig,ȱmenȱdenȱitalesættesȱstadigtȱ
ogȱudnyttesȱafȱvejlederenȱsomȱenȱdrivkraftȱiȱvejledningen.ȱPåȱdeȱnæsteȱmodulerȱkanȱdeȱ
studerendeȱønske,ȱhvilkenȱgruppeȱdeȱgerneȱvilȱværeȱ i.ȱMensȱgrupperneȱpåȱdetȱ førsteȱ
modulȱetableresȱ indenȱsemesterstartȱ(såȱsnartȱdeȱstuderendesȱnavneȱerȱkendt),ȱetableȬ
resȱgrupperneȱpåȱdeȱfølgendeȱmodulerȱiȱløbetȱafȱdenȱførsteȱuge,ȱnårȱviȱharȱfåetȱdeȱstuȬ
derendeȱønsker.ȱIȱ inspirationskatalogetȱerȱderȱetȱforslagȱtil,ȱhvordanȱmanȱkanȱtilretteȬ
læggeȱenȱgruppedannelsesprocesȱiȱetȱstørreȱforum.ȱ

Nårȱgrupperneȱerȱdannede,ȱlæggerȱvejlederneȱenȱoversigtȱoverȱgrupperne,ȱdeȱtematikȬ
ker,ȱsomȱdeȱarbejderȱmedȱogȱderesȱvejledereȱpåȱintranettet.ȱDenneȱoversigtȱgiverȱmuȬ
lighedȱfor,ȱatȱgrupperneȱkanȱkommunikereȱindbyrdesȱmedȱhinanden.ȱDesudenȱerȱderȱ
ogsåȱoprettetȱenȱmappeȱtilȱdeȱenkelteȱgrupper,ȱsåȱdeȱkanȱkommunikereȱmedȱhinandenȱ
der.ȱHvisȱdeȱstuderendeȱvilȱskifteȱgruppe,ȱsigerȱviȱtilȱdeȱstuderende,ȱatȱdeȱselvȱmåȱarȬ
rangereȱdetȱogȱgiveȱbeskedȱ tilȱdeȱ toȱvejledereȱ (denȱ tidligereȱogȱdenȱnyeȱvejleder)ȱogȱ
modulkoordinatoren,ȱsåȱhunȱkanȱændreȱgruppenȱpåȱBB.ȱȱ

Formalia 

Oplysningȱomȱ formaliaȱ ift.ȱopgaveskrivningenȱ –ȱherunderȱ eksamen,ȱkanȱ tageȱmegetȱ
kostbarȱtidȱiȱenȱvejledning.ȱDerforȱharȱviȱudarbejdetȱtips,ȱsomȱkanȱtilpassesȱligeȱpræcisȱ
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denȱmodulopgave,ȱsomȱdeȱstuderendeȱskalȱarbejdeȱmed.ȱDesudenȱharȱviȱlavetȱetȱhandȬ
out,ȱsomȱretterȱsigȱmodȱeksamenȱift.ȱdeȱforskelligeȱmodulerȱ(seȱinspirationskatalogetȱift.ȱ
tipsȱtilȱmodulopgaverȱogȱeksamen).ȱEndeligtȱlæggerȱviȱefterȱtilladelseȱfraȱdeȱstuderendeȱenȱ
rækkeȱ tidligereȱopgaverȱpåȱnettet,ȱ såȱdeȱ studerendeȱkanȱ seȱ forskelligeȱeksemplerȱpå,ȱ
hvordanȱopgavenȱkanȱskrives.ȱSåȱnårȱdeȱstuderendeȱspørgerȱtilȱformalia,ȱhenviserȱviȱtilȱ
disseȱelementer.ȱAkademiskȱskrivecenterȱharȱogsåȱopgavebank,ȱsomȱdeȱstuderendeȱkanȱ
benytteȱsigȱaf.ȱ

Ind i vejledningsrummet – hvordan kan man praktisere KAV? 

Vejledningenȱpraktiseresȱiȱtoȱforskelligeȱrum,ȱsomȱideeltȱsetȱsupplererȱhinanden:ȱ

x Detȱfysiskeȱvejledningsrumȱ
x Detȱvirtuelleȱvejledningsrumȱ–ȱpåȱBBȱogȱpr.ȱmail.ȱ

Det fysiske vejledningsrum 

Iȱskemaetȱnedenforȱharȱviȱbeskrevet,ȱhvordanȱetȱmødeȱiȱenȱKAVȬgruppeȱkanȱforløbeȱogȱ
dermed,ȱhvordanȱmanȱsomȱvejlederȱkanȱskabeȱnogleȱgodeȱritualerȱ iȱsitȱkollektiveȱvejȬ
ledningsrum.ȱDerȱerȱ treȱ forskelligeȱbudȱpå,ȱhvordanȱdeȱ treȱhovedȬȱellerȱ tidsfaserȱ iȱetȱ
KAVȬforløbȱkanȱudfyldes.ȱDisseȱkanȱevt.ȱogsåȱkombineres.ȱ
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ȱ

ȱ Versionȱ1ȱ Versionȱ2 Versionȱ3 ȱ

Vejledningenȱȱ

1ȱȬ1½ȱȱtimeȱ

Parvisȱarbejdeȱiȱ
gruppenȱ–ȱfxȱiȱforȬ
holdȱtilȱproblemȬ
formuleringȱ

ToȱforskelligeȱmåȬ
der/trin:ȱ

1.ȱInterviewȬøvelseȱȱ

2.ȱArbejdeȱmedȱenȱ
andensȱproblemȬ
formuleringȱ(beggeȱ
øvelser:ȱSeȱinspiraȬ
tionskataloget)ȱ

Triaderȱ

ToȱstuderendeȱinterȬ
viewerȱhinanden,ȱ
mensȱdenȱ3.ȱlytterȱiȱ
forholdȱtilȱbestemteȱ
kriterier,ȱsomȱpåȱ
forhåndenȱerȱdefineȬ
ret.ȱDetȱkanȱfxȱværeȱiȱ
forholdȱtilȱpentagoȬ
nenȱ(SeȱinspirationsȬ
kataloget)ȱ

Reflekterendeȱteamȱȱ

Vejlederenȱlaverȱetȱinterviewȱmedȱ
en/toȱstuderendeȱiȱforholdȱtilȱdet,ȱ
denȱstuderendeȱharȱbrugȱforȱresponsȱ
på,ȱmensȱrestenȱafȱgruppenȱlytter.ȱȱ

Vejlederenȱskriverȱdeȱspørgsmål,ȱ
somȱdenȱstuderendeȱhar,ȱpåȱwhiteȱ
boardȱogȱreflektererȱherefterȱsamȬ
menȱmedȱdeȱøvrigeȱstuderendeȱoverȱ
disse.ȱDenȱinterviewedeȱstuderendeȱ
sidderȱmedȱryggenȱtilȱogȱnotererȱdeȱ
tanker,ȱsomȱfalderȱvedkommendeȱ
ind,ȱmensȱhan/hunȱlytterȱtilȱvejledeȬ
rensȱogȱdeȱmedstuderendesȱreforȬ
muleringerȱogȱforståelserȱafȱdet,ȱ
somȱhan/hunȱharȱsagt.ȱ

VidensȬ
omsætning:ȱ
fraȱvejledningȱ
tilȱopgaveȬ
skrivningȱ

30ȱmin.ȱ

Individueltȱarbejdeȱ

DeȱstuderendeȱarbejȬ
derȱmedȱatȱskriveȱ
deresȱteksterȱomȱudȱ
fraȱdeȱrådȱdeȱharȱfåetȱȱ

Tremandsgrupperȱ

DeȱstuderendeȱudarȬ
bejderȱiȱfællesskabȱenȱ
listeȱoverȱfemȱting,ȱ
somȱdeȱharȱlærtȱiȱ
vejledningen,ȱogȱsomȱ
deȱkanȱbrugeȱiȱopgaȬ
veskrivningenȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Afslutning:ȱȱ

15ȱminȱca.ȱ

Rundeȱmedȱsvarȱpåȱ
spørgsmålet:ȱHvadȱ
erȱmitȱnæsteȱskridt?ȱ

Aftalerȱomkringȱ
peerȬ
feedback/samarbejdeȱ
tilȱnæsteȱgangȱ

Rundeȱmedȱsvarȱpåȱspørgsmålet:ȱ
Hvadȱharȱjegȱlærtȱiȱdagȱift.ȱdet,ȱsomȱ
viȱharȱtaltȱomȱiȱvejledningen?ȱ

ȱ
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Det virtuelle vejledningsrum 

Blackboard (BB) 

BBȱ inddragesȱ aktivtȱ iȱprojektet.ȱViȱharȱpåȱBBȱ fåetȱoprettetȱ enȱorganisationȱmedȱ titlenȱ
KollektivȱAkademiskȱVejledningȱ(KAV),ȱogȱdetȱerȱvoresȱambition,ȱatȱdetteȱskalȱværeȱenȱaktivȱ
ogȱdynamiskȱplatformȱ forȱkommunikationȱpåȱkrydsȱogȱ tværsȱmellemȱvejledereȱogȱstudeȬ
rende.ȱ ȱKAVȱplatformenȱerȱ forȱnuȱoprettetȱmedȱdeȱkategorier/mapper,ȱderȱerȱbeskrevetȱ iȱ
nedenståendeȱ skema,ȱmenȱdenȱerȱ tænktȱ somȱenȱdynamiskȱplatform,ȱhvorȱ flereȱ relevanteȱ
kategorierȱkanȱ tilføjes,ȱefterhåndenȱsomȱnyeȱ ideerȱogȱbehovȱmelderȱsig.ȱPlatformenȱerȱetȱ
vejledningsrumȱmedȱmangeȱ innovationsmuligheder,ȱogȱviȱhåber,ȱatȱprojektetȱkanȱbiȬ
drageȱtil,ȱatȱdenȱsideȱafȱvejledningenȱkvalificeres.ȱ
ȱ
Værktøjskasseȱȱ Dokumenterȱfraȱinspirationskatalogetȱ

Rammerȱforȱvejledningȱ Undervisningsplanerȱogȱplanerȱ forȱvejledningȱ forȱhvertȱenkeltȱ forȬ
løb,ȱsomȱdeȱdeltagendeȱvejledereȱerȱtilknyttetȱ

Vejledningsgrupperȱ Herȱfindesȱenȱmappeȱtilȱhverȱafȱvejledningsgrupper,ȱsomȱdeȱdeltaȬ
gendeȱvejledereȱerȱtilknyttet.ȱȱȱȱ

Q&AȱSpørgekasseȱ Åbentȱrum,ȱhvorȱstuderendeȱløbendeȱiȱderesȱskriveprocesȱkanȱstilleȱ
spørgsmålȱafȱgenerelȱkarakterȱogȱmedȱrelevansȱforȱflereȱstuderendeȱ
tilȱderesȱvejleder.ȱBådeȱspørgsmålȱogȱsvarȱkanȱsesȱafȱalleȱdeltagere.ȱȱ

Evalueringȱ Herȱkanȱvejledereȱundervejsȱ iȱprojektetȱdeleȱderesȱ erfaringer,ȱudȬ
fordringerȱogȱ succeshistorierȱmedȱhinandenȱ–ȱ ligesomȱ studerendeȱ
deleȱderesȱoplevelserȱmedȱatȱmodtageȱKAV.ȱ

Nyhederȱ Viȱvilȱ iȱprojektgruppenȱopdatereȱKAVȬplatformenȱmedȱalȱrelevantȱ
informationȱomȱprojektetsȱudvikling.ȱȱ

 

Vejledning pr. mail 

Iȱdenȱmåde,ȱsomȱviȱindtilȱharȱpraktiseretȱKAVȱpå,ȱharȱviȱtilbudtȱdenȱsidsteȱvejledningȱiȱ
forløbetȱ (nr.ȱ 4)ȱ somȱ enȱmailvejledning.ȱDenȱ enkelteȱvejlederȱ sætterȱ selvȱ rammenȱ forȱ
indholdetȱ tilȱdenneȱvejledning.ȱOftestȱ erȱ fokusȱ etȱuddragȱ afȱ analyseȱogȱ etȱudkastȱ tilȱ
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diskussion,ȱmenȱdetȱafhængerȱaf,ȱhvorȱlangtȱdenȱstuderendeȱerȱnåetȱiȱprocessen.ȱHerȬ
udoverȱsvarerȱvejlederenȱkunȱpåȱkorteȱogȱafklarendeȱspørgsmålȱpr.ȱmail.ȱȱ

Arbejde med peer-feedback 

ArbejdetȱmedȱpeerȬøvelserȱogȱpeerȬfeedbackȱerȱenȱafȱhjørnesteneneȱiȱKAV.ȱIȱinspiratiȬ
onskatalogetȱbeskriverȱviȱforskelligeȱøvelser,ȱsomȱvejlederenȱkanȱbenytteȱsigȱafȱiȱdetteȱ
arbejde.ȱEnȱgodȱidéȱkanȱværeȱatȱstarteȱmedȱparȬøvelserȱ–ȱogȱdernæstȱenȱøvelse,ȱhvorȱtoȱ
parȱmødesȱ forȱherefterȱatȱarbejdeȱmedȱ triaderȱellerȱstørreȱgrupper.ȱDetȱerȱvoresȱerfaȬ
ring,ȱ atȱdetȱgiverȱmestȱudbytteȱ iȱ startenȱ afȱ etȱvejledningsforløb,ȱdaȱdetȱkræverȱmereȱ
øvelseȱogȱ fokuseringȱatȱholdeȱdetȱ fagligeȱ fokusȱ iȱenȱ størreȱgruppe.ȱ Iȱarbejdetȱmedȱatȱ
skabeȱ rammerȱ forȱ konstruktivȱ feedbackȱ måȱ manȱ somȱ vejlederȱ overvejeȱ følgendeȱ
(Rienickerȱ&ȱBruun,ȱ2013,ȱs.ȱ263):ȱ

x Hvadȱogȱhvorȱmegetȱskalȱderȱgivesȱfeedbackȱpåȱ
x Hvilkeȱkriterierȱskalȱanvendesȱiȱfeedbackenȱ
x Hvordanȱskalȱdisseȱkriterierȱopstillesȱ–ȱogȱafȱhvem?ȱLavesȱdeȱiȱetȱsamarbejdeȱmedȱ

deȱstuderendeȱ–ȱellerȱerȱdetȱvejlederen,ȱsomȱopstillerȱdem?ȱOgȱhvorfor?ȱ
x Hvemȱskalȱgiveȱfeedbackȱ–ȱogȱhvorfor?ȱ

Inspirationskatalogetȱgiverȱforslagȱtil,ȱhvordanȱdeȱstuderendeȱkanȱcoacheȱogȱgiveȱhinȬ
andenȱfeedback.ȱMenȱdetȱerȱogsåȱetȱområde,ȱsomȱviȱønskerȱatȱarbejdeȱmedȱatȱkvalificeȬ
reȱiȱudviklingsprojektet.ȱ
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Udfordringer i KAV 

Somȱ tidligereȱnævntȱkanȱKAVȬprocessenȱbeskrivesȱsomȱenȱ socialiseringsproces,ȱhvorȱ
deȱ studerendeȱ skalȱ erfareȱ ogȱ vænneȱ sigȱ til,ȱ atȱ deȱ kanȱ opfyldeȱ undervisningensȱmålȱ
gennemȱKAV.ȱForȱvejlederenȱerȱudfordringenȱvedȱdenȱkollektiveȱvejledning,ȱatȱmanȱ
skalȱ væreȱ tydeligȱ omkringȱ det,ȱ somȱ deȱ studerendeȱ forventesȱ atȱ levereȱ iȱ processen.ȱ
Denneȱtydelighedȱskalȱgiveȱdeȱstuderendeȱtroenȱpå,ȱatȱvejledningenȱerȱfyldestgørendeȱiȱ
forholdȱtil,ȱatȱdeȱnårȱdet,ȱdeȱskal.ȱJoȱbedreȱdetteȱformidles,ȱ joȱfærreȱusikreȱstuderendeȱ
henvenderȱsigȱefterȱenȱvejledningsseanceȱerȱslut.ȱ Iȱdetteȱafsnitȱpegerȱviȱsåledesȱpåȱdeȱ
punkter,ȱhvorȱKAVȱkanȱoplevesȱsomȱenȱudfordringȱ–ȱbådeȱfraȱvejlederensȱogȱdeȱstudeȬ
rendesȱsynsvinkel.ȱ

Ny studiekulturer, nye roller 

Deȱstuderendeȱkanȱværeȱusikreȱpåȱderesȱprojekt,ȱfagligeȱogȱgenremæssigeȱbedømmelȬ
seskriterier,ȱȱskriveprocessenȱsamtȱderesȱfagligeȱniveauȱogȱprogression.ȱMangeȱvejledeȬ
re,ȱsomȱpraktisererȱKAVȱbeskriverȱsåledes,ȱhvordanȱdeȱstuderendeȱstårȱ iȱkøȱefterȱvejȬ
ledningenȱforȱatȱfåȱsvarȱpåȱligeȱnetopȱderesȱspørgsmål.ȱSådanȱvarȱdetȱogsåȱpåȱMasterȱiȱ
Vejledning,ȱdaȱviȱstartedeȱmedȱKAVȱiȱ2009.ȱIȱdagȱerȱdetȱheltȱanderledes,ȱdaȱdeȱstudeȬ
rendeȱharȱfåetȱøjeȱfor,ȱhvordanȱdeȱkanȱbrugeȱhinandenȱ–ȱogȱikkeȱmindstȱ–ȱerȱblevetȱmeȬ
reȱstruktureredeȱiȱderesȱarbejdsproces.ȱIȱstartenȱkanȱderesȱbekymringȱhåndteresȱ’pragȬ
matisk’ȱvedȱatȱ tillade,ȱatȱdeȱsenderȱenȱmail.ȱ Iȱhovedsagenȱerȱdogȱdetȱ langeȱsejeȱ trækȱ
medȱetȱkonsekventȱarbejdeȱmedȱpeerȬfeedbackȱogȱpeerȬøvelserȱiȱvejledningen,ȱsomȱharȱ
betydet,ȱatȱdeȱstuderendeȱharȱfåetȱøjeȱpå,ȱhvorȱmegetȱdeȱkanȱbrugeȱhinandenȱtilȱsåvelȱ
socialtȱsomȱfagligt.ȱMenȱhvisȱmanȱsomȱvejlederȱoplever,ȱatȱderȱerȱstuderende,ȱsomȱerȱ
særligtȱsårbareȱellerȱfagligtȱsvage,ȱkanȱinstanserȱsomȱakademiskȱskrivecenterȱellerȱstuȬ
denterrådgivningenȱ inddraget.ȱSomȱKAVȬvejlederȱ skalȱmanȱværeȱopmærksomȱpå,ȱatȱ
detȱkanȱværeȱlangtȱsværereȱendȱvedȱalmindeligȱindividuelȱvejledningȱtidligtȱatȱspotteȱ
deȱelever,ȱderȱiȱsærligȱgradȱharȱbrugȱforȱekstraȱhjælpȱiȱskriveprocessenȱforȱatȱkommeȱiȱ
målȱ tilȱ sidst.ȱDetȱ erȱderforȱvigtigt,ȱ atȱmanȱ tilrettelæggerȱvejledningenȱ sådan,ȱ atȱmanȱ
tidligtȱiȱvejledningsforløbetȱfårȱtilsendtȱtekstȱfraȱalleȱstuderende.ȱ
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Modstand mod KAV 

Den studerende ønsker ikke at deltage i/møder ikke op til vejledning 

Derȱkanȱværeȱflereȱstrategierȱift.ȱatȱhåndtereȱdenneȱsituationȱ

x Vejlederȱkanȱnotereȱ sigȱdetteȱogȱ tageȱkontaktȱ tilȱdeȱ studerendeȱogȱ fåȱ indsigtȱ i,ȱ
hvadȱderȱharȱ forårsagetȱ fraværet.ȱVejlederenȱkanȱsammenȱmedȱdenȱstuderendeȱ
evt.ȱ læggeȱenȱplanȱ for,ȱhvordanȱdenȱ studerendeȱkanȱdeltage/ikkeȱdeltageȱ iȱvejȬ
ledningenȱpåȱenȱkonstruktivȱmåde.ȱ

x Vejlederȱ kanȱ notereȱ det,ȱ menȱ fokusereȱ påȱ det,ȱ somȱ fungererȱ iȱ vejledningen/ȱ
og/ellerȱundladeȱatȱkontakteȱdenȱstuderende.ȱ

Skriveprocessen: De studerende afleverer ikke deres oplæg til tiden 

IȱKAVȱkanȱdetȱværeȱenȱudfordringȱafȱskabeȱkvalitetȱiȱskriveprocessenȱogȱdeȱstuderenȬ
desȱtekster,ȱdaȱdetȱberorȱpå,ȱatȱalleȱstuderendeȱdeltagerȱaktivtȱiȱdenȱ–ȱogȱdeltagerȱaktivtȱ
iȱatȱgiveȱfeedbackȱtilȱmedstuderendeȱ(Dysthe,ȱ2001).ȱDenȱskriftligeȱdelȱafȱKAVȬforløbetȱ
erȱderforȱetȱcentraltȱfokusȱiȱudviklingsprojektet.ȱSkriveprocessenȱmåȱnødvendigvisȱudȬ
viklesȱ iȱ relationȱ tilȱundervisningen,ȱ såȱdeȱ studerendeȱ iȱ vejledningenȱ stilladseresȱ iȱ atȱ
producereȱvidenȱiȱoverensstemmelseȱmedȱdeȱforskningstraditioner,ȱsomȱerȱrepræsenteȬ
retȱ iȱ fagetsȱ pensum.ȱProgressionenȱ iȱKAVȬvejledningerneȱ følgerȱdeȱ forskelligeȱ afȱdeȱ
afsnit,ȱsomȱ indgårȱ iȱakademiskeȱeksamensopgaver.ȱVejlederenȱkanȱbenytteȱsigȱafȱ forȬ
skelligeȱstrategier,ȱhvisȱdeȱstuderendeȱikkeȱoverholderȱdeadlineȱforȱatȱfremsendeȱmateȬ
rialeȱellerȱlæse/giveȱfeedbackȱpåȱmedstuderendesȱoplæg.ȱ

1. Denȱstuderende,ȱsomȱikkeȱharȱafleveretȱrettidigt,ȱvejledesȱikke.ȱȱ
2. Denȱstuderendeȱkanȱdeltageȱiȱvejledningenȱsomȱenȱ`flueȱpåȱvæggen´,ȱmenȱvejȬ

lederenȱ forholderȱ sigȱ ikkeȱ særligtȱ tilȱ det,ȱ somȱ erȱ denneȱ studerendesȱ teȬ
ma/problemstilling.ȱȱ

3. DenȱstuderendeȱdeltagerȱiȱvejledningenȱogȱdialogerneȱpåȱligeȱforȱmedȱdeȱanȬ
dreȱstuderende.ȱ

Uansetȱhvilkenȱmodel,ȱvejlederenȱvælgerȱatȱfølge,ȱerȱdetȱenȱgodȱidéȱatȱmeldeȱdetȱudȱindenȱ
vejledningenȱstarter.ȱPåȱdenneȱmådeȱkanȱproblemetȱmåskeȱforebygges.ȱȱ

De studerende er forskellige steder i skriveprocessen 

Somȱsemestretȱskriderȱfremȱserȱmanȱofte,ȱatȱdeȱstuderendeȱharȱvidtȱforskelligeȱmåderȱ
ogȱtempiȱatȱbevægeȱsigȱgennemȱskriveprocessenȱpå.ȱDenneȱforskelȱerȱtydeligstȱtilȱdenȱ
sidsteȱvejledning,ȱhvorȱnogleȱ studerendeȱharȱ skrevetȱudkastȱ tilȱ analyse,ȱmensȱ andreȱ
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ikkeȱerȱgåetȱiȱgangȱmedȱdenȱendnu.ȱØvelsenȱiȱKAVȬprocessenȱerȱtydeliggøre,ȱatȱdeȱstuȬ
derendeȱdeltagerȱmedȱafsætȱiȱdeȱerfaringer,ȱdeȱharȱgjortȱsigȱmedȱatȱskrive,ȱogȱatȱderesȱ
styrkerȱ ogȱ svaghederȱ derforȱ vilȱ væreȱ afȱ forskelligȱ karakter.ȱDetȱ erȱ vigtigt,ȱ atȱ alleȱ iȱ
gruppenȱoplever,ȱatȱdeȱbådeȱfårȱhjælpȱogȱhjælperȱandre,ȱsåledesȱatȱalleȱfårȱenȱpositionȱ
somȱkompetentȱdeltagerȱ iȱKAVȬgruppen.ȱEtableringenȱafȱenȱsådanȱfællesforståelseȱogȱ
gensidigȱrespektȱerȱafgørendeȱforȱdeltagernesȱtiltroȱtilȱogȱudbytteȱafȱpeerȱfeedbackȱogȱ
erfaringsdeling.ȱForȱatȱalleȱiȱgruppenȱfårȱnogetȱmedȱsigȱfraȱhverȱvejledningsgang,ȱerȱdetȱ
vigtigtȱatȱvejlederenȱfacilitererȱvejledningsprocessenȱsåȱforskelligeȱtyperȱafȱstuderendeȱ
fårȱmulighedȱ forȱatȱdeltageȱmedȱ forskelligeȱperspektiverȱpåȱdetȱ tema,ȱ somȱerȱ iȱ spilȱ iȱ
vejledningen.ȱDvs.ȱatȱstimulereȱenȱfrugtbarȱsamspilȱmellemȱdeȱstuderende,ȱsomȱerȱhurȬ
tigeȱ tilȱatȱomsætteȱvejledningȱ tilȱpraksisȱogȱsenderȱ teksterȱ tilȱhverȱvejledningssession,ȱ
ogȱdeȱstuderende,ȱsomȱharȱsværtȱvedȱatȱkommeȱiȱgang,ȱogȱsomȱfølerȱusikkerhedȱiȱskriȬ
veprocessenȱogȱ ift.ȱdeȱ forventninger,ȱderȱ skalȱ indfriesȱ tilȱ eksamen.ȱEnȱmådeȱ atȱ takleȱ
denneȱudfordringȱpå,ȱkanȱværeȱatȱparreȱstuderende,ȱsåȱdeȱarbejderȱsammenȱmedȱen,ȱ
derȱopleverȱdeȱsammeȱ typerȱafȱudfordringer,ȱsomȱdemȱselvȱ–ȱellerȱatȱmikseȱgrupper,ȱ
hvorȱbeggeȱtyperȱafȱstuderendeȱerȱrepræsenteret.ȱDetȱerȱdogȱenȱvigtigtȱpointe,ȱafȱKAVȱ
ikkeȱerȱtænktȱsomȱenȱplatform,ȱhvorȱdeȱfagligtȱstærkeȱstuderendeȱvejlederȱdeȱmindreȱ
fagligtȱ stærke.ȱDetȱerȱ tænktȱ somȱenȱvejledningsform,ȱderȱ stilladsererȱdeȱ studerendesȱ
udviklingȱsomȱstuderende,ȱmedvejledereȱogȱopgaveskrivere.ȱIȱprocessenȱmedȱatȱfåȱalleȱ
studerendeȱgodtȱ iȱgangȱmedȱatȱskriveȱkanȱdetȱværeȱenȱgodȱ idéȱatȱ invitereȱakademiskȱ
skrivecenterȱ tilȱdenȱ førsteȱvejledning,ȱsåȱdeȱstuderendeȱ fårȱenȱvidenȱom,ȱhvordanȱdeȱ
kanȱstøtteȱdemȱ iȱskriveprocessen.ȱHerefterȱkanȱdetȱværeȱenklereȱatȱhenviseȱdeȱstudeȬ
rendeȱsomȱikkeȱerȱkommetȱiȱgangȱmedȱatȱskriveȱtilȱakademiskȱskrivecenter.ȱȱȱ

Facilitator eller ekspert?  
At involvere medstuderende eller komme med et svar 

Iȱvoresȱartikelȱfraȱ2015ȱ (WichmannȬHansenȱetȱal.,ȱ2015)ȱpegerȱviȱpåȱudfordringenȱ iȱatȱ
håndtereȱ enȱ heterogenȱ gruppeȱ afȱ studerende.ȱAmbitionenȱ omȱ atȱ væreȱ facilitatorȱ ogȱ
fødselshjælperȱforȱdeȱstuderendesȱerkendelsesprocesserȱkanȱletȱvigeȱforȱdenȱvanteȱekȬ
spertrolle,ȱsomȱogsåȱerȱnødvendigȱogȱvigtigȱatȱpåtageȱsig,ȱnårȱ forholdetȱmellemȱproȬ
duktȱogȱprocesȱ skalȱbalanceres.ȱMedȱ andreȱordȱ erȱvejlederensȱprofessionelleȱopgaveȱ
(ogȱudfordring)ȱatȱsikreȱsig,ȱatȱprocesserneȱiȱdetȱkollektiveȱvejledningsrumȱbidragerȱtilȱ
atȱgiveȱdeȱ studerendeȱetȱkvalificeretȱanalytiskȱblik,ȱ såȱdeȱkanȱ skriveȱenȱopgave,ȱ somȱ
opfylderȱdeȱakademiskeȱstandarder.ȱSpørgsmåletȱerȱsåledes,ȱhvordanȱmanȱkanȱpendleȱ
mellemȱatȱværeȱekspertȱogȱfacilitator?ȱ(WichmannȬHansenȱetȱal.,ȱ2015).ȱȱJoȱmereȱbevidstȱ
vejlederenȱerȱomȱdialogensȱdynamikȱiȱetȱkollektivtȱforum,ȱjoȱbedreȱvilȱhunȱkunneȱafgøȬ
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re,ȱhvordanȱdetȱerȱrelevantȱatȱrespondereȱiȱdenȱkonkreteȱsituationȱ–ȱogȱdetȱkræverȱforȬ
beredelse.ȱ

IbȱRavnȱharȱskrevetȱenȱdelȱomȱfaciliteringȱafȱmøder,ȱsomȱkanȱoverføresȱtilȱKAV2.ȱRoȬ
landȱChristensenȱ (Christensen,ȱ 1991)ȱ erȱ ogsåȱ godȱ atȱ læse.ȱHanȱ beskriverȱ faciliteringȱ
somȱ”øjeblikketsȱkunst”,ȱnårȱvejlederenȱ skalȱvælgeȱomȱhunȱvilȱbesvareȱ etȱ spørgsmålȱ
ellerȱåbneȱ forȱ enȱdialogȱomȱdetȱemne,ȱ somȱdenȱ studerendeȱ introducerer,ȱogȱdermedȱ
involvereȱdeȱmedstuderende.ȱDetteȱdilemmaȱerȱogsåȱsynligtȱogȱuddybesȱiȱvoresȱartikelȱ
omȱKAVȱ fraȱ 2015.ȱChristensensȱ (1991)ȱ artikelȱ giverȱ etȱ systematiskȱ overblikȱ overȱ enȱ
rækkeȱmulighederȱforȱresponsȱogȱerȱderforȱgodȱatȱlæseȱforȱatȱfåȱinspirationȱift.ȱatȱhåndȬ
tereȱdenneȱproblematik.ȱVoresȱforskningȱviserȱdesuden,ȱatȱenȱvæsentligȱdelȱafȱvejledȬ
ningenȱer,ȱatȱvejlederenȱarbejderȱmedȱatȱbliveȱbevidstȱomȱsineȱegneȱbedømmelseskriteȬ
rierȱ for,ȱhvornårȱenȱstuderendesȱarbejdeȱerȱgodtȱellerȱdårligt.ȱAtȱ reflektereȱoverȱegneȱ
forforståelserȱ skaberȱ grobundȱ forȱ atȱ kunneȱmødeȱ forskelligeȱ typerȱ afȱ studerendeȱ ogȱ
væreȱåbenȱoverȱforȱdeȱproblemer,ȱsomȱdeȱbringerȱiȱspilȱiȱKAVȱ(Ulriksen,ȱ2009).ȱȱ

Balancen mellem indhold og proces i vejledningen 

Enȱklassiskȱudfordringȱ iȱenȱkollektivȱvejledningsprocesȱerȱatȱskabeȱenȱsynergiȱmellemȱ
indholdȱogȱprocesȱiȱvejledningen.ȱDetȱerȱikkeȱualmindeligt,ȱatȱstuderendeȱvilȱefterspørȬ
geȱmereȱ”substans”ȱiȱvejledningenȱogȱmåskeȱikkeȱharȱdenȱstoreȱtålmodighedȱift.ȱatȱdelȬ
tageȱiȱforskelligeȱdialogiskeȱprocesser,ȱsomȱKAVȱlæggerȱopȱtil.ȱDerforȱerȱdetȱcentralt,ȱatȱ
vejlederenȱkommunikerer,ȱhvadȱhunȱforventerȱafȱdeȱstuderendeȱogȱ ikkeȱmindst,ȱhvadȱ
deȱkanȱforventeȱafȱhende.ȱȱVejlederenȱerȱikkeȱetȱorakel,ȱsomȱerȱsatȱiȱverdenȱforȱatȱbesvaȬ
reȱalleȱdeȱstuderendesȱspørgsmål.ȱSomȱtidligereȱnævnt,ȱlæggerȱenȱKAVȱprocesȱlæggerȱ
opȱtil,ȱatȱdeȱstuderendeȱtagerȱmereȱansvarȱforȱderesȱegenȱlæring,ȱhvilketȱbetyder,ȱatȱdeȱ
måȱdeltageȱaktivtȱ iȱvejledningsprocessenȱ forȱatȱ fåȱdetȱ fuldeȱudbytteȱafȱden.ȱNedenforȱ
harȱviȱskitseretȱfireȱmuligheder,ȱsomȱhverȱisærȱrepræsentererȱforskelligeȱbudȱpå,ȱhvorȬ
danȱforholdetȱmellemȱvejlederensȱinputȱogȱstyringȱ–ȱogȱdeȱstuderendesȱdeltagelseȱkanȱ
udformes.ȱMedȱ andreȱ ordȱkanȱdisseȱ 4ȱ formerȱogsåȱ sesȱ atȱværeȱ 4ȱ forskelligeȱbudȱpå,ȱ
hvordanȱforholdetȱmellemȱindholdȱogȱprocesȱkanȱomsættesȱiȱvejledningenȱ(Westmark,ȱ
Nissen,ȱOffenberg,ȱ&ȱLundȬJacobsen,ȱ2012).ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

2ȱ Læseȱ mereȱ ȱ vedȱ atȱ følgeȱ detteȱ linkȱ http://studerende.au.dk/fileadmin/user_upload/Ravn_Ȭ
_Bedre_mder_gennem_facilitering.pdf.ȱ
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Proces/indholdȱ Deltagernesȱviden iȱcentrum Vejledersȱvidenȱiȱcentrumȱ

Deȱstuderendeȱ
harȱindflydelȬ
seȱpåȱstyringȱ

Vejlederneȱharȱplanlagtȱenȱdialogiskȱ
procesȱmedȱstruktureredeȱkommuniȬ
kationsȱformer:ȱRunder,ȱinterview,ȱ
reflekterendeȱteamȱ

Vejlederenȱerȱkommetȱmedȱetȱ
fagligtȱoplæg/inputȱogȱharȱ
planlagtȱenȱdialogiskȱprocesȱ
efterȱoplægget.ȱ

DeȱstuderenȬ
deȱharȱikkeȱ
indflydelseȱ
påȱstyringȱ

Vejlederenȱladerȱdeȱstuderendesȱ
spørgsmålȱogȱbehovȱstyreȱprocessen.ȱ

Vejlederenȱkommerȱmedȱetȱ
fagligtȱoplægȱinput,ȱmenȱharȱ
ikkeȱplanlagtȱenȱopfølgning.ȱȱȱ

Fagligt svage og/eller stærke studerende 

Iȱdeȱ artikler,ȱ somȱviȱharȱpubliceretȱomȱKAVȱ stillerȱviȱ spørgsmålet:ȱHvemȱ tilgodeserȱ
KAV?ȱDeȱStærkeȱellerȱdeȱ svageȱ studerende?ȱ ȱOgȱendvidere,ȱhvordanȱvejlederenȱkanȱ
spotteȱdisseȱ studerende?ȱNedenståendeȱ erȱ forslagȱogȱovervejelserȱ ift.ȱdenneȱ centraleȱ
problematik,ȱsomȱprojektetȱomȱKAVȱskalȱbidrageȱtilȱatȱskabeȱmereȱvidenȱomkring.ȱVejȬ
lederenȱkan:ȱ

x bedeȱomȱdeȱstuderendesȱopsummeringerȱiȱslutningenȱafȱvejledningenȱafȱdet,ȱsomȱ
deȱvilȱarbejdeȱvidereȱmedȱfremȱmodȱnæsteȱvejledningȱ–ȱift.ȱdeȱforskelligeȱfaserȱiȱ
processen.ȱ

x læseȱ stikprøverȱ ift.ȱmistankeȱomȱ evt.ȱ svage/stærkeȱ studerendeȱogȱ tilbydeȱdisseȱ
individuelȱvejledning.ȱ

x brugeȱdenneȱvidenȱiȱsammensætningenȱafȱgrupperȱiȱKAVȱ(manȱkanȱherȱvælgeȱatȱ
sammensætteȱblandendeȱgrupperȱmedȱbådeȱstærkeȱogȱsvageȱstuderendeȱogȱevt.ȱ
danneȱ særligeȱ grupperȱ forȱ deȱ studerende,ȱmanȱ vurderer,ȱ fårȱ brugȱ forȱ ekstraȱ
hjælpȱforȱatȱnåȱiȱmålȱmedȱeksamensopgaven).ȱ

Sårbare studerende 

Uansetȱomȱderȱerȱsårbareȱstuderende,ȱsomȱharȱpersonlige/psykiskeȱudfordringer,ȱellerȱ
ejȱiȱVejledningsforløbet,ȱerȱdetȱenȱgodȱidéȱatȱinformereȱalleȱstuderendeȱomȱdeȱressourȬ
cer,ȱsomȱuniversitetetȱtilbyderȱ–ȱherunderȱmulighedenȱforȱatȱtageȱkontaktȱtilȱstudenterȬ
rådgivningenȱ ellerȱ akademiskȱ skrivecenter.ȱHvisȱdetȱ influererȱpåȱderesȱ skriveproces,ȱ
kanȱvejlederenȱevt.ȱopfordreȱdemȱtilȱatȱinformereȱham/hendeȱomȱdet.ȱ
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Individuel fremlæggelse i kollektivt forum 

Denȱstuderendeȱkanȱføleȱsigȱpresset/stressetȱoverȱatȱskulleȱfremlæggeȱiȱetȱkollektivtȱfoȬ
rum.ȱIȱvejledningenȱkanȱvejlederenȱnævneȱdenneȱproblematikȱogȱsåledesȱbegrunde,ȱatȱ
deȱstuderendeȱøverȱsigȱpåȱfremlægningȱparvis,ȱogȱherefterȱiȱmindreȱgrupperȱindenȱdeȱ
evt.ȱfremlæggerȱenȱproblemstillingȱiȱdetȱstoreȱforum.ȱPåȱdenneȱmådeȱbliverȱKAVȱogsåȱ
etȱværksted,ȱhvorȱdeȱstuderendeȱarbejderȱmedȱatȱkvalificereȱderesȱmundtligeȱdialogerȱ
ogȱargumentation.ȱ

Hvordan vurderes kvaliteten/udbyttet af KAV undervejs i vejled-
ningsforløbet? 

Detȱerȱenȱdidaktiskȱudfordringȱatȱvurdere,ȱhvadȱdeȱstuderendeȱfårȱudȱafȱKAVȬforløbet,ȱ
førȱdeȱaflevererȱ(etȱskriftligtȱprodukt)ȱogȱgårȱtilȱeksamen.ȱViȱharȱarbejdetȱmedȱatȱbrugeȱ
rammesætningenȱsomȱenȱlakmusprøveȱpåȱdeȱstuderendesȱudbytte:ȱȱ

x Iȱ startenȱafȱvejledningenȱbederȱviȱ (somȱnævnt)ȱdeȱ studerendeȱ formulere:ȱHvadȱ
ønskerȱduȱatȱbliveȱklogereȱpåȱiȱdenneȱvejledning?ȱEller:ȱNårȱduȱerȱgåetȱudȱafȱdøȬ
ren,ȱhvadȱharȱduȱsåȱfåetȱmedȱdig/svarȱpåȱiȱdag?ȱVejlederenȱskriverȱdisseȱspørgsȬ
målȱ nedȱ påȱwhiteȱ boardȱ ogȱ brugerȱ demȱ ift.ȱ atȱ formulereȱmegetȱ konkreteȱ læȬ
ringsmålȱ forȱ hverȱ vejledningssession.ȱ Førsteȱ vejledningsgangȱ kunneȱ detȱ f.eks.ȱ
være:ȱ1)ȱatȱ læreȱhvadȱdetȱsigeȱatȱ formulereȱfagligtȱforsvarligeȱogȱopgaveegnedeȱ
problemformuleringerȱ samtȱ 2)ȱ atȱ læreȱ hvordanȱmanȱ formulererȱ sådanneȱ proȬ
blemformuleringerȱsomȱdelȱafȱetȱindledningskapitelȱ(seȱinspirationskataloget).ȱ

x AfslutningsvisȱvenderȱviȱtilbageȱtilȱdeȱindledendeȱspørgsmålȱogȱbederȱdeȱstudeȬ
rendeȱkommentereȱpåȱderesȱudbytteȱafȱvejledningen.ȱDerudoverȱspørgerȱviȱhverȱ
enkeltȱstuderende:ȱHvadȱvilȱduȱarbejdeȱvidereȱmedȱindenȱdenȱnæsteȱvejledningȱift.ȱdet,ȱ
somȱviȱharȱtaltȱomȱiȱvejledningenȱiȱdag?ȱOgȱmereȱkonkret:ȱHvadȱerȱdetȱførstȱduȱvilȱtageȱ
fatȱpå,ȱnårȱduȱkommerȱhjem?ȱ

Imellemȱdisseȱtoȱspørgsmålȱliggerȱkimenȱtilȱatȱfåȱindsigtȱi,ȱiȱhvilkenȱgradȱdenȱkollektiveȱ
vejledningȱharȱflyttetȱdenȱstuderendeȱfagligt.ȱSomȱtidligereȱnævntȱkanȱvejlederenȱevt.ȱ
bedeȱ deȱ studerendeȱ skriveȱ svareneȱpåȱdisseȱ spørgsmålȱ nedȱ iȱ fxȱ enȱ nonȬstopȬskriveȬ
øvelseȱ(seȱinspirationskataloget)ȱ–ȱførȱogȱefterȱvejledningenȱȬȱogȱaflevereȱdemȱtilȱvejleȬ
deren.ȱȱ
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Anbefalinger 

Somȱafslutningȱpåȱdenneȱ introduktionȱkommerȱviȱmedȱnogleȱanbefalingerȱ iȱstikordsȬ
form:ȱ

x Detȱerȱenȱgodȱ idéȱatȱ integrereȱvejledningenȱmedȱogȱskemaȬsætteȱdenȱ ift.ȱøvrigeȱ
læringsaktiviteterȱ

x 4Ȭ10ȱstuderendeȱpr.ȱgruppeȱ
x Sparȱmedȱdineȱkollegerȱ før,ȱunderȱogȱefterȱvejledningen.ȱDetȱstyrkerȱdigȱogȱdinȱ

vejledning.ȱ
x TydeligȱformidlingȱomȱhvadȱKAVȱer,ȱogȱhvadȱderȱforventesȱafȱdeȱstuderendeȱbåȬ

deȱfør/under/efterȬvejledningenȱ–ȱbådeȱskriftligtȱogȱmundtligt.ȱ
x Skabeȱ enȱ tydeligȱ progressionȱ ogȱ sammenhængȱmellemȱ peerȬfeedȬbackȱ ogȱ denȱ

prøveform,ȱderȱerȱpåȱmodulet.ȱ
x Brugȱwhiteboardȱog/ellerȱ tavleȱog/ellerȱflipȬoverȱ tilȱatȱskabeȱenȱrødȱ trådȱ iȱdialoȬ

gerneȱiȱvejledningen.ȱ
x Lavȱdineȱegneȱritualerȱift.,ȱhvordanȱduȱpraktisererȱKAVȱ–ȱdvs.ȱhvordanȱduȱorgaȬ

nisererȱvejledningsrummet.ȱDetȱ skaberȱ tryghedȱogȱgenkendelighedȱhosȱdeȱ stuȬ
derende.ȱ

x Inddragȱeksemplariskeȱtekster,ȱtidl.ȱogȱnuværendeȱstuderendeȱogȱderesȱopgaverȱiȱ
vejledningenȱogȱundervisningen.ȱ

x Somȱafslutningȱpåȱvejledningenȱerȱdetȱfrugtbart,ȱatȱhverȱenkeltȱstuderendeȱerȱklarȱ
overȱpræcis,ȱhvadȱhunȱvilȱarbejdeȱmedȱindtilȱnæsteȱvejledning,ȱogȱharȱformuleretȱ
detteȱpåȱskrift.ȱ

x UdviklingȱafȱgodeȱspørgsmålȱiȱKAVȬdialogerneȱskaberȱbedreȱopgaver.ȱDerforȱerȱ
detȱgodtȱatȱarbejdeȱmedȱatȱkvalificereȱdeȱstuderendesȱspørgsmålȱiȱenȱsynergiȱmedȱ
atȱfindeȱfremȱtilȱakademiskeȱmåderȱatȱbesvareȱspørgsmåleneȱpå.ȱNyeȱsvarȱskaberȱ
nyeȱspørgsmålȱ–ȱellerȱkvalificererȱdeȱspørgsmål,ȱsomȱoprindeligtȱblevȱstillet.ȱ
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BRUG AF INSPIRATIONS-KATALOGET

Brug af inspirations-kataloget 
InspirationsȬkatalogetȱbestårȱ afȱ enȱ rækkeȱ forskelligeȱdokumenter,ȱhvorȱ somȱ rummerȱ
forslagȱtil,ȱsomȱhvordanȱmanȱsomȱvejlederȱkanȱintroducereȱtilȱogȱorganisereȱKAV.ȱNogȬ
leȱafȱdokumenterneȱharȱviȱharȱudvikletȱiȱforbindelseȱmedȱKAVȱ–ȱandreȱerȱnyeȱbudȱpå,ȱ
hvordanȱmanȱkanȱarbejdeȱmedȱdeȱstuderendesȱskriveproces.ȱViȱtænker,ȱsomȱtidligereȱ
nævnt,ȱatȱdetteȱkatalogȱvilȱvokseȱiȱløbetȱafȱprojektfasen,ȱhvorȱviȱ joȱkanȱudveksleȱidéerȱ
til,ȱhvordanȱKAVȱkanȱpraktiseres.ȱDesudenȱhenviserȱviȱtilȱdenȱvirtuelleȱstudiemetroȱpåȱ
AUsȱhjemmesideȱhttp://studiemetro.au.dk/omstudiemetroen/ȱ

Forberedelse til vejledningen 

x VejlederbrevȱȬȱenȱintroduktionȱtilȱKAV:ȱEnȱkortȱbeskrivelseȱtilȱKAVȱtilȱdeȱstudeȬ
rendeȱmedȱbeskrivelseȱaf,ȱhvordanȱdeȱkanȱforberedeȱsigȱtilȱKAV.ȱȱ

x Gruppedannelse:ȱEtȱbudȱpå,ȱhvordanȱmanȱkanȱfacilitereȱenȱgruppedannelsesproces.ȱ

Organisering af vejledningsrummet, skriveprocessen og eksamen 

x Stilladseringȱafȱakademiskȱskrivning:ȱEnȱbeskrivelseȱaf,ȱhvordanȱdetȱskriftligeȱakaȬ
demiskeȱarbejdeȱstyrkesȱiȱvejledningen.ȱ

x Tipsȱtilȱmodulȱ1ȱopgaven:ȱEksempelȱpåȱenȱmanualȱtilȱopgaveskrivningȱog,ȱhvorȬ
danȱdeȱstuderendeȱkanȱarbejdeȱmedȱdeȱforskelligeȱafsnitȱiȱenȱopgave.ȱ

x DagsordenerȱtilȱKAV:ȱEksemplerȱpå,ȱhvordanȱvejledningenȱkanȱorganiseres.ȱ
x Tipsȱ tilȱmasterprojekteksamen:ȱEtȱeksempelȱpå,ȱhvordanȱeksamenȱkanȱ introduceresȱ
skriftligt.ȱ

x NonȬstopȬskriveøvelse:ȱ Enȱ skriveøvelseȱ somȱ kanȱ brugesȱ iȱ ogȱ somȱ opsamlingȱ
på/evalueringȱift.ȱvejledningenȱ

Organisering af peer-dialoger 

x Opponentfunktionȱ
x ParȬøvelserȱ
x TriadeȬøvelserȱ
x Reflekterendeȱteamȱ
x Detȱengelskeȱparlamentȱ
x WIP:ȱWorkȬinȬprogressȱseminarȱ
x CaféȬmodellen:ȱAnerkendendeȱfeedbackȱiȱprojektgrupperȱ
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Forberedelse til vejledningen
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Introduktion til  
Kollektiv Akademisk Vejledning  

Nedenforȱgiverȱviȱetȱeksempelȱpå,ȱhvordanȱmanȱkanȱintroducereȱtilȱetȱforløbȱmedȱKollektivȱAkaȬ
demiskȱVejledningȱȬȱherunderȱrammerȱogȱdeadlinesȱiȱvejledningsforløbet.ȱ

Navn på modul – Efterår/forår – årstal 

Vejledningenȱpåȱmoduletȱerȱ tilrettelagtȱ somȱKollektivȱAkademiskȱVejledningȱ (KAV).ȱ
FormåletȱmedȱKAVȱerȱatȱ introducereȱenȱkollektivȱakademiskȱarbejdsformȱviaȱvejledȬ
ning,ȱhvorȱstuderendeȱfårȱerfaringerȱmedȱatȱpræsentereȱogȱdiskutereȱfagligeȱspørgsmålȱ
iȱetȱkollektivtȱ forumȱ–ȱbådeȱskriftligtȱogȱmundtligt.ȱFormenȱgiverȱmulighedȱ forȱatȱduȱ
fårȱ fagligeȱ inputȱ tilȱderesȱvidereȱprocesȱ–ȱgennemȱkvalificeredeȱspørgsmål,ȱ litteraturȬ
henvisningerȱogȱsparringȱmedȱbådeȱdinȱvejlederȱogȱmedstuderende.ȱ

Endeligȱerȱdetȱvoresȱerfaringȱatȱstudiemotivationenȱogȱskrivelystenȱøges.ȱȱ

Derȱerȱ3ȱdatoerȱforȱdenȱkollektiveȱakademiskeȱvejledning.ȱDerȱvilȱværeȱ4ȱtilȱ5ȱstuderenȬ
deȱpr.ȱgruppe.ȱ ȱ Iȱdeȱpapirerȱduȱ senderȱ tilȱvejledningenȱ skalȱduȱhverȱgangȱ formulereȱ
dineȱønskerȱomȱrespons/feedbackȱogȱevt.ȱspørgsmålȱtilȱbådeȱunderviserȱogȱevt.ȱdeȱanȬ
dreȱmedlemmerȱiȱgruppen.ȱ

Problemformuleringsseminar dato 

Sendȱmotivationȱ forȱemnevalgȱogȱetȱ forslagȱ tilȱenȱproblemformulering.ȱPåȱseȬ
minaretȱudvekslerȱ ogȱ arbejderȱ viȱmedȱ forslagȱ tilȱproblemformuleringerneȱ ogȱ
indholdȱiȱmodulopgaverne.ȱMåletȱerȱatȱgåȱfraȱvejledningssessionenȱmedȱenȱfoȬ
reløbigȱkøreplanȱforȱdetȱvidereȱarbejdeȱmedȱmodulopgaven.ȱȱ

2. vejledning dato  

x Sendȱenȱforeløbigȱdispositionȱforȱopgavenȱmedȱstikordȱtilȱindholdȱiȱdeȱforskelligeȱ
afsnit.ȱDuȱkanȱevt.ȱsendeȱetȱudvalgtȱafsnitȱtilȱrespons.ȱȱ

3. vejledning dato 

x Tilȱdetteȱseminarȱskalȱduȱhelstȱsendeȱetȱeks.ȱpåȱdinȱanalyse.ȱDerȱskalȱsomȱminiȬ
mumȱsendesȱproblemformulering,ȱuddybningȱafȱhvordanȱdenneȱskalȱundersøgesȱ
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forslagȱtilȱenȱkommenteretȱindholdsfortegnelse,ȱhvorȱderȱstår,ȱhvadȱdeȱforskelligeȱ
afsnitȱskalȱindeholdeȱplusȱenȱlitteraturliste.ȱȱ

Forberedelse til vejledningen 

Senestȱ4ȱarbejdsdageȱførȱvejledningenȱskalȱduȱlæggeȱditȱoplægȱtilȱvejledningenȱpåȱvejȬ
ledningsgruppensȱ forumȱpåȱBlackboard.ȱForudȱ forȱvejledningenȱ læsesȱdeȱmedstudeȬ
rendesȱoplæg.ȱȱ

Sted og tid 

MeddelesȱafȱvejlederȱviaȱBlackboard.ȱ

Hvordan foregår Kollektiv Akademisk Vejledning? 

KAVȱvekslerȱplenumȱseancerȱogȱsamtalerȱmedȱsidemandenȱomȱdeȱfremsendteȱtekster.ȱ
Formenȱ invitererȱ til,ȱatȱduȱkvalificererȱdinȱakademiskeȱargumentationȱ–ȱbådeȱmundtȬ
ligtȱogȱskriftligtȱgennemȱdialogerȱmedȱogȱresponsȱfraȱbådeȱvejlederenȱogȱdineȱmedstuȬ
derende.ȱȱ

Vejlederne på modulet 

Herȱskrivesȱnavnȱogȱmailadresseȱpåȱvejlederneȱ

Tidsplan og deadlines på modulet  

Herȱskrivesȱdeȱvigtigsteȱtiderȱ

Aflevering af opgaven: 

Eksamen: 

ȱ

ȱ
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Gruppedannelse 

Hvisȱmanȱvejlederȱenȱstørreȱgruppeȱstuderendeȱkanȱdetȱværeȱenȱgodȱidéȱatȱbrugeȱenȱdelȱtidȱpåȱ
gruppedannelsesprocessen,ȱdaȱdetȱkanȱdanneȱgrobundȱforȱatȱklartȱ fokusȱiȱopgavenȱ–ȱogȱenȱgodȱ
samarbejdsprocesȱmellemȱdeȱstuderende,ȱdaȱdetȱerȱtydeligtȱalleredeȱfraȱstarten,ȱhvadȱdeȱskalȱarȬ
bejdeȱhenimod.ȱAfhængigtȱafȱantalletȱafȱstuderendeȱkanȱdenȱfaciliteresȱafȱentenȱenȱellerȱtoȱfaciliȬ
tatorerȱ somȱ ogsåȱ erȱvejledereȱpåȱmodulet.ȱDeȱ studerendeȱ arbejderȱ selvstændigtȱ enȱ storȱ delȱ afȱ
tidenȱ–ȱtidenȱerȱorganiseretȱogȱplanlagtȱsåȱdeȱforberederȱsigȱift.ȱatȱvejleder/neȱpåȱmoduletȱerȱtilȱ
rådighedȱpåȱbestemteȱtidspunkter.ȱProcessenȱfordrer,ȱatȱmanȱharȱgennemtænktȱlogistikkenȱindenȱ
detȱheleȱgårȱiȱgangȱ–ȱsåȱderȱdelsȱerȱmulighedȱforȱatȱsamlesȱiȱstorȱplenumȱ–ȱiȱetȱauditoriumȱ–ȱogȱ
delsȱatȱderȱerȱmindreȱlokalerȱtilȱrådighed.ȱ

Eksempel på 4 dages introduktionsprogram/gruppedannelses-
proces 

Velkommenȱtilȱenȱlilleȱintensȱuge,ȱsomȱsikrer,ȱatȱalleȱkanȱkommeȱgodtȱfraȱstart.ȱ

Mandagȱȱ ȱȱ kl.ȱ9.30Ȭ16.00ȱ–ȱi:ȱlokaleȱ
09.30ȱ–11.00ȱ Velkommenȱtilȱmoduletȱ–ȱomȱdagensȱogȱugensȱprogramȱ
ȱ ȱ ȱ Introduktionȱtilȱkraveneȱpåȱmoduletȱvedȱuddannelseskoordinatorȱȱ

Fortællingerȱomȱlæringȱfraȱprojekterȱpåȱmodulet:ȱTidligereȱgrupperȱforȬ
tællerȱomȱderesȱprojekter.ȱ

ȱ ȱ ȱ Kortȱom:ȱstudievejledning,ȱprojektforum,ȱpraktikȱmv.ȱ
11.15ȱȬȱ12.15ȱ Introȱtilȱideer,ȱtemaer,ȱlysterȱiȱforbindelseȱmedȱforåretsȱprojektarbejde.ȱ
13.00Ȭ13.45ȱȱ DeȱførsteȱprojektȬideerȱiȱforbindelseȱmedȱefteråretsȱprojektarbejde.ȱȱ
14.00Ȭ15.00ȱȱ Kursuspræsentationerȱfraȱmoduletȱ
ȱ
Tirsdagȱ ȱ 9.30ȱ–ȱ13.00ȱogȱ13.00Ȭ15.30ȱi:ȱlokaleȱ
9.30ȱ–ȱ11.00ȱȱ IdeȬudviklingȱogȱbegyndendeȱgruppedannelseȱ
11.00Ȭ12.00ȱȱ Opsamling:ȱHvilkeȱprojekterȱerȱiȱspil?ȱȱ
ȱ
Onsdagȱ ȱ 9.30ȱ–ȱ15.00ȱi:ȱlokaleȱ
09.30ȱ–ȱ10.30ȱ Forberedelseȱtilȱmødeȱmedȱprojektvejleder/eȱȱ
10.30ȱȬȱ12.30ȱ Projektkvalificeringȱmedȱdeltagelseȱafȱvejledereȱȱ
13.00ȱ–ȱ15.00ȱ Fortsatȱarbejdeȱmedȱprojektetȱogȱbesøgȱpåȱbiblioteketȱ
ȱ
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Torsdagȱȱ 9.30ȱ–ȱ15.00ȱi:ȱlokaleȱ
09.30Ȭ10.00ȱȱ Opsamling:ȱHvilkeȱprojekterȱerȱiȱspil?ȱȱ
10.00Ȭ12.00ȱȱ Forberedelseȱtilȱmødeȱmedȱprojektvejleder/eȱȱ
12.00Ȭ13.30ȱȱ Frokostȱogȱkarrieremesseȱmedȱdeltagelseȱafȱstudievejledereȱ
13.30Ȭ14.45ȱȱ Projektkvalificeringȱmedȱdeltagelseȱafȱvejleder/eȱ
14.45Ȭ15.00ȱȱ Evalueringȱafȱprojektforløbetȱogȱopsamlingȱpåȱløseȱender…ȱ

Beskrivelse af den indledende fase i gruppedannelsesprocessen 

(kanȱfxȱfindeȱstedȱmandag/tirsdagȱiȱplanenȱpåȱsideȱ1)ȱ

Opvarmning: ”Cocktailparty”  

Deȱ studerendeȱ fårȱudleveretȱ forslagȱ tilȱ indledendeȱ spørgsmål.ȱDernæstȱgårȱdeȱ rundtȱ
mellemȱhinandenȱogȱstillerȱhinandenȱspørgsmålȱ–ȱsåȱsom:ȱ

x Hvadȱskrevȱduȱprojektȱomȱsidsteȱsemester?ȱȱ
x Hvadȱerȱduȱsærligtȱoptagetȱafȱligeȱnu?ȱȱ
x Hvilkeȱteorier/metoderȱharȱduȱprøvetȱatȱarbejdeȱmed?ȱȱ
x Hvadȱerȱdetȱvigtigsteȱduȱlærteȱsidsteȱsemester?ȱ

Indȱimellemȱklapperȱfacilitatorȱiȱhænderneȱforȱatȱmarkere,ȱatȱderȱnuȱskalȱskiftesȱsamtaȬ
lepartner.ȱ

Efterȱ20Ȭ30ȱminȱ–ȱaltȱefterȱtemperamentȱ–ȱsætterȱdeȱstuderendeȱsigȱvedȱbordeneȱiȱrumȬ
met.ȱ

Samtaler ved borde om projektideer 

x Alleȱbordeȱskalȱproducereȱmindstȱ2ȱideerȱprȱpersonȱ

Ideerne grupperes af facilitatorerne;  

x Hvadȱhandlerȱomȱbørnȱogȱlæring,ȱorganisation,ȱinklusionȱosv…ȱȱ
x Ideerneȱsamlesȱogȱbordeneȱfårȱnuȱ”navne”ȱift.ȱdeȱoverordnedeȱtematikkerȱ

2 nye runder 

x Deȱstuderendeȱsætterȱsigȱnuȱvedȱdetȱbord,ȱdeȱerȱinteresseredeȱiȱogȱsnakkerȱmedȱ
deȱandre,ȱefterȱ½ȱtimeȱ(hvorȱmanȱskalȱbliveȱsiddende),ȱkanȱmanȱgåȱtilȱnæsteȱbord.ȱȱ

Alle projekter, som nogen arbejder med op på tavlen (med e-mail på idebærer) 

x Efterȱendnuȱ½ȱtimeȱkanȱmanȱgåȱtilȱetȱtredjeȱbord,ȱtilbageȱtilȱ1.ȱellerȱbliveȱvedȱ2.ȱ
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Videreȱsnakȱvedȱbordeneȱ(facilitator/erȱunderstøtter)ȱ

Vejleder/eȱcirkulererȱvedȱbordeneȱiȱenȱtimeȱ

Videreȱarbejde,ȱ igenȱ fællesȱrundeȱom,ȱhvilkeȱprojekter,ȱderȱerȱ iȱspil,ȱnogleȱstregesȱ fraȱ
tavlen,ȱandreȱskrivesȱpåȱogȱderȱskrivesȱmedlemsantalȱogȱevt.ȱhvisȱgruppenȱerȱlukket.ȱ

Derȱarbejdesȱvidereȱvedȱbordeneȱ(ogȱvejledereȱkommerȱigenȱpåȱrunde)ȱ

Afrunding:ȱAlleȱiȱgruppeȱellerȱerȱderȱhængepartier???ȱ

ȱ
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Organisering af vejlednings-
rummet, skriveprocessen og  
eksamen 
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Stilladsering af  
akademisk skrivning 

Iȱdetteȱdokumentȱgiverȱ forslagȱ til,ȱhvordanȱvejlederȱkanȱ fåȱdeȱ studerendeȱgodtȱ iȱgangȱmedȱogȱ
byggeȱvejledningsseancerȱopȱomkringȱskriveprocessen.ȱMedȱandreȱordȱadressererȱvi,ȱhvordanȱdeȱ
mundtligeȱdialogerȱvejledningenȱkanȱforbindesȱmedȱdeȱstuderendesȱskrivningȱsåȱdenȱakademiskeȱ
tankegang,ȱstrukturȱogȱargumentationȱkvalificeresȱiȱopgaverne.ȱ

Indledende overvejelser ift. at skabe et trygt vejledningsrum 

Klareȱrammerȱforȱdenȱfeedback,ȱsomȱdenȱstuderendeȱmodtagerȱiȱvejledningsforløbet,ȱerȱ
enȱforudsætningȱfor,ȱatȱvejledningsrummetȱkanȱoplevesȱsomȱtrygtȱogȱgivende.ȱDerforȱ
erȱdetȱgodt,ȱhvisȱvejlederenȱalleredeȱ førsteȱvejledningsgangȱkridterȱ spillereglerneȱ forȱ
samarbejdetȱiȱgruppenȱopȱvedȱatȱadressereȱfølgende:ȱȱ

x Detȱ kanȱværeȱudfordrendeȱ atȱdeleȱogȱ giveȱhinandenȱ feedbackȱpåȱ tekster,ȱ somȱ
manȱmåskeȱharȱarbejdetȱ intensivtȱmed.ȱGruppenȱmåȱderforȱ forhandleȱ iȱhvilkenȱ
gradȱmøderneȱogȱdet,ȱsomȱderȱgivesȱfeedbackȱpåȱerȱfortroligt.ȱGensidigȱtillidȱogȱ
respektȱkanȱevt.ȱunderstøttesȱafȱenȱteambuildingȬøvelse.ȱ

x KAVȱkanȱbetragtesȱsomȱetȱlaboratorium,ȱhvorȱderȱkanȱeksperimenteresȱ iȱfællesȬ
skab.ȱDerȱerȱingenȱdummeȱspørgsmål,ȱingenȱforkerteȱsvarȱogȱingenȱsvar,ȱsomȱikȬ
keȱkanȱforbedresȱogȱvidereudvikles.ȱȱ

x Alleȱdeltagerȱmedȱ teksterȱefterȱaftaleȱ (detteȱerȱenȱ forudsætningȱ forȱetȱsolidtȱ læȬ
ringsudbytte).ȱ

x IȱKAVȱerȱopmærksomhedenȱ ikkeȱ rettetȱmodȱegneȱogȱandresȱ fejl,ȱmenȱmodȱ læȬ
ring.ȱSomȱenȱdelȱafȱKAVȱlærerȱdeȱstuderendeȱatȱgiveȱkonstruktivȱfeedbackȱpåȱenȱ
måde,ȱ derȱ stilladsererȱ deȱ studerendesȱ videreudviklingȱ afȱ skrivekompetencerȱ
medȱafsætȱiȱdeȱ3ȱK’erȱ(Jensen,ȱ2015).ȱDetȱbetyderȱatȱkritikkenȱskalȱværeȱȱ

o Kærlig,ȱdvs.ȱatȱden,ȱsomȱgiverȱfeedbackȱmåȱsætteȱsigȱiȱdenȱandensȱstedȱ
ogȱforstå,ȱhvorȱskriverenȱvilȱhenȱogȱfortællerȱskriveren:ȱHvadȱjegȱgodtȱ
lideȱiȱoplæggetȱogȱhvorforȱmedȱafsætȱiȱkonkreteȱeksempler.ȱȱȱ

o Konstruktivȱvedȱatȱfortælleȱskriveren:ȱHvadȱvilȱjegȱgerneȱlæseȱmereȱomȱ
ogȱhvorfor?ȱ

o Kritiskȱvedȱatȱbesvareȱspørgsmålet:ȱHvadȱkanȱ jegȱikkeȱforståȱiȱoplægȬ
getȱogȱhvorfor?ȱ
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x Denȱstørsteȱudfordringȱvedȱatȱ fåȱ feedbackȱkanȱværeȱbareȱatȱ lytteȱogȱmodtageȱ
den,ȱogȱdernæstȱatȱhuskeȱdenȱbagefter.ȱDerforȱkanȱskriveren,ȱsomȱskalȱmodtageȱ
feedbackȱvælgeȱatȱalliereȱsigȱmedȱenȱmedstuderende,ȱsomȱtagerȱreferatȱafȱfeedȬ
backenȱsåȱskriverenȱkanȱkoncentrereȱsigȱomȱatȱlytteȱ–ȱogȱbareȱatȱlytte.ȱ

x Skrivningȱerȱikkeȱkunȱenȱpersonligȱproces,ȱmenȱogsåȱetȱhåndværkȱmanȱkanȱlæreȱ
atȱmestreȱvedȱatȱimitereȱstrukturenȱiȱandresȱteksterȱogȱfåȱindsigtȱiȱnormerneȱforȱ
denȱgenre,ȱmanȱerȱiȱgangȱmedȱatȱtilegneȱsig.ȱAtȱlæreȱdenȱakademiskeȱgenreȱatȱ
kendeȱerȱatȱlæreȱatȱtænke,ȱargumentereȱogȱstrukturereȱiȱoverensstemmelseȱmedȱ
normer,ȱderȱerȱudvikletȱiȱenȱakademiskȱkontekst.ȱ

Imitatio 

Etȱgrundlæggendeȱprincipȱiȱvejledningenȱafȱskriftligeȱopgaverȱerȱatȱarbejdeȱmedȱafsætȱiȱ
Imitatio,ȱsomȱerȱenȱklassiskȱretoriskȱlæringsstrategi.ȱImitatioȱbetyderȱatȱefterligne,ȱogȱiȱenȱ
skrivekontekstȱbrugesȱbegrebetȱift.ȱlaveȱenȱanalytiskȱafkodningȱafȱetȱbestemtȱfeltsȱdiskursȱogȱ
genrenormerȱ–ȱogȱ ikkeȱ ift.ȱatȱ invitereȱdeȱstuderendeȱ tilȱatȱ laveȱafskrift/plagiat!!ȱKonkretȱ
kanȱvejlederenȱarbejdeȱmedȱdetteȱprincipȱvedȱatȱinddrageȱfagteksterȱfraȱpensumlistenȱ
og/ellerȱfraȱtidligereȱstuderendesȱteksterȱiȱvejledningen.ȱFxȱkanȱmanȱinddrageȱenȱnøgleȬ
artikelȱellerȱkapitelȱiȱundervisningenȱ–ȱellerȱetȱ12ȱtalsȱspeciale,ȱsomȱerȱrelevantȱforȱdetȱ
tema,ȱsomȱdeȱstuderendeȱarbejderȱindenfor.ȱȱ

Sammenȱmedȱdeȱstuderendeȱkanȱvejlederenȱundersøge,ȱhvorforȱogȱhvordanȱdisseȱtekȬ
sterȱkanȱkarakteriseresȱsomȱakademiskeȱ teksterȱ ift.ȱdenȱmåde,ȱsomȱdeȱfremstillerȱdelsȱ
denȱproblemstilling,ȱsomȱdeȱpræsentererȱ–ȱdels,ȱhvordanȱdeȱarbejderȱmedȱatȱundersøgeȱ
ogȱbelyseȱdenȱ–ȱteoretiskȱogȱmetodisk.ȱFormåletȱmedȱdenneȱundersøgelseȱerȱsåledes,ȱatȱ
præcisere,ȱ hvordanȱmanȱ kanȱ strukturereȱ enȱ akademiskȱ fremstillingȱ ligesomȱ Imitatioȱ
ogsåȱkanȱbrugesȱ tilȱatȱudskilleȱ særligtȱvelegnedeȱ fasteȱ formuleringer,ȱordȱ ellerȱarguȬ
mentationsstrukturererȱmed.ȱȱIȱbeskrivelsenȱnedenforȱharȱviȱfokusȱpå,ȱhvordanȱdeȱstuȬ
derendeȱ arbejderȱmedȱ strukturenȱ iȱdenȱ akademiskeȱgenre,ȱmenȱdaȱ formȱogȱ indholdȱ
ikkeȱkanȱadskilles,ȱkanȱdetteȱarbejdeȱ fintȱgåȱhåndȱ iȱhåndȱmedȱenȱkvalificeretȱsamtaleȱ
omȱ teksternesȱ indhold.ȱ Iȱdetȱ følgendeȱuddyberȱvi,ȱhvilkeȱkriterierȱdeȱstuderendeȱkanȱ
arbejdeȱmedȱ iȱderesȱundersøgelserȱ afȱ karakteristikaȱ iȱ centraleȱ afsnitȱ iȱ enȱ akademiskȱ
tekst.ȱȱ

Den svære start – indledningsafsnittet  

Mangeȱstuderendeȱharȱsværtȱvedȱoverhovedetȱatȱfåȱbegyndt.ȱÉnȱtingȱerȱatȱformulereȱenȱ
problemformulering,ȱ enȱ andenȱ erȱ atȱ gøreȱ introduktionenȱ afȱ denneȱ relevantȱ iȱ eksaȬ
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mensopgavensȱindledendeȱafsnit.ȱIȱdetȱfølgendeȱgivesȱderȱforslagȱtilȱenȱrækkeȱhandlinȬ
ger,ȱ somȱkanȱ ekspliciteresȱ somȱ relevanteȱ indledendeȱhandlinger.ȱOversigtenȱ erȱ lavetȱ
medȱ inspirationȱfraȱJohnȱM.ȱSwales’ȱkanoniskeȱgenrebeskrivelseȱafȱforskningsartiklenȱ
somȱgenreȱ(Swales,ȱ2008,ȱs.ȱ137Ȭ176).ȱ

ȱ
ȱ
StrukturȬ
elementerȱ
ȱ

ȱ
ForslagȱtilȱgenrerelevanteȱsproghandlingerȱiȱindledningsafsnitȱiȱakademiskeȱeksamensȬ
opgaverȱ
ȱ

Atȱetablereȱ
etȱterritoriȬ
umȱ
ȱ
ȱ

Redegøreȱforȱhvorforȱenȱbestemtȱproblemstillingȱerȱrelevantȱforȱenȱbestemtȱsamfundsgruppeȱ
ellerȱiȱetȱbestemtȱøkonomisk/historisk/samfundsmæssigt/videnskabeligtȱperspektiv.ȱ
og/ellerȱ
Generalisereȱvedȱatȱsammenkædeȱetȱspecifiktȱproblemȱmedȱstørreȱproblemstillingerȱ
og/ellerȱ
Introducereȱforskningȱderȱundersøgerȱenȱbestemtȱproblemstillingȱ

Atȱetablereȱ
enȱnicheȱ

Sætteȱspørgsmålstegnȱvedȱenȱgængsȱantagelse
ellerȱ
Rejseȱetȱforskningsmæssigtȱnytȱspørgsmålȱ
ellerȱ
Placereȱopgavensȱproblemformuleringȱindenȱforȱenȱbestemtȱforskningstraditionȱ
ellerȱ
Udpegeȱnogetȱsomȱmanglerȱatȱbliveȱafdækketȱiȱenȱbestemtȱforskningsundersøgelseȱ

Atȱindtageȱ
nichenȱ
ȱ

Redegøreȱforȱopgavensȱformålȱ
ogȱ
Opsummereȱopgavensȱvæsentligsteȱresultatȱ
ogȱ
Præsentereȱopgavensȱafsnitȱ

ȱ

Modellenȱgiverȱmulighedȱforȱatȱlaveȱstrukturanalyserȱafȱindledningerȱiȱforskelligeȱgodeȱ
tekster,ȱsomȱvejlederenȱvurdererȱliggerȱtætȱopȱadȱdenȱgenre,ȱsomȱdeȱstuderendeȱgårȱtilȱ
eksamenȱi.ȱIȱvejledningenȱkanȱvejlederenȱfxȱaddressereȱspørgsmålȱsom:ȱhvordanȱstruktuȬ
reresȱenȱredegørelse?ȱHvorȱmegetȱkontekstȱskalȱderȱbeskrives,ȱnårȱderȱgeneraliseresȱoverȱenȱspeȬ
cifikȱproblemstilling?ȱHvorȱdeltaljeretȱskalȱenȱpræsentationȱafȱopgavensȱafsnitȱvære?ȱȱȱ
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Én opgave, ét sammenhængende argument – forslag til feedback-
emner og arbejdsspørgsmål 

Iȱskemaetȱnedenforȱerȱderȱforslagȱtilȱspørgsmålȱogȱemner,ȱsomȱkanȱbehandlesȱiȱarbejdetȱ
medȱdeȱ skriftligeȱopgaversȱøvrigeȱ strukturelementer.ȱ Ideenȱ erȱ somȱ sagtȱ atȱbrugeȱ foȬ
kuspunkterneȱsomȱpejlemærkerȱ iȱanalyserȱafȱgodeȱeksemplerȱhentetȱfraȱpensumlistenȱ
ellerȱfraȱtidligereȱstuderendesȱopgaverȱsamtȱatȱanvendeȱspørgsmåleneȱogȱresultaterneȱ
fraȱ analyserneȱ somȱ inspirationskildeȱ forȱ deȱ studerende,ȱ nårȱ deȱ individuelt,ȱ påȱ toȬ
mandshåndȱellerȱiȱgrupperȱarbejderȱmedȱatȱskriveȱogȱomskriveȱderesȱegneȱtekster.ȱȱ

ȱ
ȱ
StrukturȬelementerȱ
ȱ

ȱ
Trækȱsomȱkanȱekspliciteres,ȱeksemplificeresȱogȱimiteresȱ

Teoriȱ Delelementerȱsomȱindgårȱiȱteoriafsnit:
Resumeȱafȱcentraleȱundersøgelserȱ(hvem,ȱhvor,ȱhvad,ȱresultatȱogȱimplikationerȱforȱ
nærværendeȱundersøgelse)ȱȱ
Definitionȱafȱcentraleȱbegreberȱ(evt.ȱmedȱeksempler)ȱ
Redegørelseȱforȱcentraleȱteoretikeresȱerkendelserȱ(evt.ȱmedȱeksempler)ȱ
Sammenligningȱafȱbegreber/erkendelser/andresȱforskningsresultaterȱ
ȱ
Eksemplerȱpåȱspørgsmålȱomȱsprogȱogȱargumentationȱiȱteoriafsnittet:ȱ
Erȱdenȱpræsenteredeȱteoriȱrelevantȱiȱforholdȱtilȱopgavensȱproblemformulering?ȱ
Defineresȱogȱanvendesȱcentraleȱbegreberȱstringent?ȱ
Erȱdeȱpræsenteredeȱbegreberȱanvendeligeȱiȱopgavensȱanalyse?ȱȱ
Erȱantalletȱafȱpræsenteredeȱbegreberȱpassende?ȱȱ

Metodeȱ
ȱ

Delelementerȱsomȱofteȱindgårȱiȱmetodeafsnit:ȱ
RedegørelseȱforȱdenȱmetodeȱsomȱanvendesȱvedȱindsamlingȱogȱudvælgelseȱafȱdataȬ
materialeȱ
Redegørelseȱforȱdenȱellerȱdeȱanalysemetoder,ȱderȱanvendesȱiȱopgavenȱ
Vurderingȱafȱdatamaterialetsȱsærligeȱtræk,ȱkvaliteter,ȱmanglerȱogȱrepræsentativitetȱ

Analyseȱ Eksemplerȱpåȱspørgsmålȱomȱsprogȱogȱargumentationȱiȱanalyseafsnittet:ȱ
Præsenteresȱeksemplernesȱkontekst?ȱ
Givesȱderȱnokȱeksempler?ȱȱ
Beskrivesȱalleȱrelevanteȱelementerȱiȱeksemplerneȱudtømmendeȱiȱanalysen?ȱ
Sammenlignesȱeksemplerȱundervejs?ȱ
Erȱanalysenȱsystematisk?ȱ
Erȱderȱsammenhængȱmellemȱunderoverskrifterȱogȱdelkonklusioner?ȱ
Fremhævesȱ forbeholdȱ tydeligtȱ sprogligtȱ (muligvis,ȱ detȱ kanȱ fortolkesȱ som,ȱ enȱ andenȱ
mulighedȱer,ȱjegȱforeslårȱatȱetc.).ȱ
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Fremhævesȱ delkonklusionerȱmedȱmetasprog? (detȱ betyder,ȱ derfor,ȱ viȱ kanȱ påȱ denȱ
baggrundȱkonkludere).ȱȱȱ

Konklusionȱȱ Konklusionenȱindeholder:ȱ
Enȱopsamlingȱafȱopgavensȱanalyseresultaterȱ
ogȱ
Enȱopsamlingȱogȱvurderingȱafȱafhandlingensȱsamledeȱargumentȱȱ
(forholdetȱmellemȱproblemformulering,ȱteori,ȱmetodeȱogȱanalyse)ȱ
ogȱ
Enȱdiskussionȱafȱevt.ȱproblemer,ȱsomȱerȱopståetȱundervejsȱiȱundersøgelsenȱ
ellerȱ
Enȱdiskussionȱafȱmulighederȱforȱvidereȱundersøgelserȱ
ellerȱ
Enȱperspektiveringȱtilȱandreȱundersøgelserȱȱ
ellerȱ
Forslagȱtilȱhvordanȱmanȱkanȱ intervenereȱ iȱetȱbestemtȱfeltȱpåȱbaggrundȱafȱunderȬ
søgelsensȱresultaterȱ

Hvordan kan vejledningen i en akademisk skriveproces forløbe? 

Enȱvejledningssessionȱkanȱfxȱinddelesȱiȱtreȱfaser:ȱȱ
ȱ

1. Tilegnelseȱ afȱ akademiskȱ diskursȱ ogȱ genrer:ȱHerȱ analyseresȱ godeȱ eksempelteksterȱ
somȱhentesȱ fraȱpensumlistenȱ ellerȱ tidligereȱ studerendesȱ godeȱ eksamensopgaȬ
ver.ȱGenretrækȱeksemplificeresȱsomȱiȱgenrebeskrivelserneȱovenfor.ȱ

2. Kritiskȱanalyse:ȱDenneȱfaseȱkræverȱatȱdeltagerneȱharȱenȱvisȱerfaringȱmedȱdetȱfag,ȱ
somȱdeȱgårȱ tilȱeksamenȱ i,ȱdaȱeksempelteksterneȱanalyseresȱmedȱetȱkritiskȱblikȱ
gennemȱ atȱ deȱ studerendeȱ forholderȱ sigȱ tilȱ spørgsmålȱ fx:ȱ Erȱ tekstensȱ pointerȱ
formuleretȱklartȱogȱpræcist?ȱKunneȱmanȱhaveȱstruktureretȱtekstenȱbedre?ȱErȱderȱ
underlæggendeȱpræmisserȱiȱargumentationenȱsomȱkanȱanfægtes?ȱetc.ȱ

3. Omskrivningȱafȱdeltagernesȱegneȱtekster:ȱDetteȱkanȱforegåȱved,ȱatȱdeltagerneȱgiverȱ
feedbackȱ tilȱhinanden,ȱsomȱviȱforeslårȱ iȱstartenȱafȱdenneȱ tekst.ȱMedȱandreȱordȱ
stillerȱdeȱspørgsmålȱ tilȱhinanden,ȱkommentererȱogȱskriverȱ teksterȱomȱ iȱ fællesȬ
skabȱ (hvisȱdeȱskriverȱsammenȱ iȱenȱgruppe)ȱellerȱarbejderȱ individuelt.ȱ Iȱdenneȱ
faseȱomsætterȱdeȱstuderendeȱsåledesȱdenȱviden,ȱsomȱdeȱharȱfåetȱanalyserneȱafȱ
eksempelteksterne,ȱiȱderesȱegenȱskrivning.ȱȱ

ȱ



46 

ȱ

ȱ

KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING  
STILLADSERING AF AKADEMISK SKRIVNING 
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Tips til opgaveskrivning  

Detteȱerȱetȱeksempelȱpåȱenȱ’pixiȬvejledning’ȱtilȱatȱskriveȱakademiskȱfunderetȱopgaveȱfraȱmodulȱ1ȱ
påȱMasterȱ iȱVejledning.ȱVejledningenȱ gennemgårȱ vha.ȱ eksemplerȱ hvilkeȱ afsnit,ȱ opgavenȱ skalȱ
indeholde,ȱogȱhvadȱderȱskalȱståȱ iȱdeȱ forskelligeȱafsnitȱ–ȱteori,ȱmetode,ȱanalyse,ȱdiskussion,ȱkonȬ
klusionȱogȱperspektivering.ȱKraveneȱtilȱdisseȱafsnitȱkanȱvariererȱafhængigtȱafȱfagȱogȱkontekst,ȱsåȱ
derforȱmåȱvejledningenȱblotȱbetragtesȱsomȱenȱ inspirationȱ–ȱ ikkeȱsomȱenȱendegyldigȱ formelȱ for,ȱ
hvordanȱenȱsådanȱkanȱskrives.ȱ

Tips til modul 1 opgaven 

Modulȱ1ȱopgavenȱerȱenȱ15ȱ (normal)sidersȱopgave,ȱsomȱuddyberȱetȱ temaȱ indenforȱdeȱ
emner,ȱsomȱmoduletȱgiverȱindsigtȱi.ȱModuletȱomhandler: 

x Vejledningsteorierȱ
x Karriereteorierȱ
x ErhvervsvalgsȬȱogȱudviklingsteorierȱ
x Vejledningensȱfilosofiȱogȱidéhistorieȱ
x Læringȱogȱvejledningȱ
x Etikȱiȱvejledning,ȱherunderȱværdiafklaringȱ

Medȱ andreȱordȱ erȱderȱmangeȱmuligeȱvinklerȱ indenforȱvejledningsfeltet,ȱ somȱduȱkanȱ
vælgeȱatȱudfoldeȱiȱdinȱopgave.ȱFormåletȱmedȱrestenȱafȱdenneȱvejledningȱerȱatȱbeskrive,ȱ
hvordanȱduȱkonkretȱkanȱ arbejdeȱmedȱnetopȱditȱ temaȱ iȱdeȱ forskelligeȱ afsnit,ȱ somȱ enȱ
akademiskȱ opgaveȱ indeholder.ȱ Tjekȱ ogsåȱ studieordningenȱ påȱ
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrd
ning&dokOrdningId=2042&sprog=da.ȱ

Indledende afsnit: motivation og problemformulering/formål præ-
senteres 

Motivationenȱkanȱværeȱ fagligȱmenȱogsåȱpersonligȱ–ȱdetȱkanȱvære,ȱatȱduȱharȱhaftȱenȱ
oplevelse,ȱderȱharȱgjort,ȱatȱduȱharȱfåetȱinteresseȱforȱetȱtema.ȱ

CaseȱMåskeȱerȱderȱerȱspecifikȱcase,ȱsomȱerȱrepræsentativȱforȱdetȱproblem,ȱduȱgerneȱvilȱ
udfoldeȱiȱopgaven.ȱDenȱkanȱduȱevt.ȱpræsentereȱindledningsvis.ȱ
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Afgrænsning 

Problemetȱkanȱværeȱomfattende,ȱogȱduȱkanȱderforȱmedȱ fordelȱeksplicitȱ redegøreȱ forȱ
denȱafgrænsning,ȱduȱforetager.ȱȱ

Exȱ1:ȱVoksenuddannelseȱerȱetȱstortȱområde.ȱJegȱvælgerȱatȱfokusereȱpåȱvoksne,ȱder(hvilkenȱ
kontekst).ȱUddannelse?ȱHvornår?ȱKøn?ȱOsv.ȱ

Exȱ2:ȱKliniskȱvejledningȱ foregårȱmangeȱ steder.ȱFxȱXXXX.ȱ Iȱminȱopgaveȱ tænkerȱ jegȱpåȱ
vejledere,ȱsomȱharȱXXXȱfunktionȱiȱXXXȱkontekstȱ

Problemformuleringenȱȱerȱnoget,ȱdeȱflesteȱarbejderȱmed,ȱindtilȱopgavenȱerȱfærdigȱ–ȱogȱ
detȱerȱheltȱok.ȱ

Problemformuleringenȱbestårȱ(ofte)ȱafȱetȱoverordnetȱspørgsmål:ȱ

1. Enȱhvordanȱproblemformuleringȱlæggerȱopȱtilȱfremtidigeȱhandlinger,ȱdvs.ȱenȱhandȬ
lingsorienteretȱproblemformulering.ȱ

2. Enȱhvorforȱproblemformuleringȱlæggerȱmereȱopȱtilȱenȱforklarendeȱopgaveȱevt.ȱpåȱetȱ
teoretiserendeȱplan.ȱ

Læsȱmereȱiȱȱ

x ”Denȱgodeȱopgave”ȱafȱLotteȱRienickerȱogȱPeterȱStrayȱJørgensenȱ
x ”Forskningȱomȱogȱmedȱmennesker”ȱafȱLailaȱLaunsøȱogȱOlafȱRieperȱ

Det�kan�være�en�god� ide�at�arbejde�med�nogle�underspørgsmål,�der�støtter�den�overͲ
ordnede�problemformulering.�

�

Ex på problemformulering vedr. klinisk vejledning 

Hvordanȱkanȱuddannelsenȱafȱkliniskeȱvejledereȱkvalificeresȱvejledningsteoretisk,ȱsåȱdenȱkanȱtilȬ
godeseȱdenȱpraksis,ȱkliniskeȱvejledereȱmøder?ȱ

x Hvadȱerȱdetȱforȱkontekster,ȱdeȱarbejderȱi?ȱ
x Hvadȱerȱdetȱforȱproblemer/dilemmaer,ȱdenȱkliniskeȱvejlederȱmøder?ȱ

Eller:ȱ

x HvilkeȱudfordringerȱkanȱderȱværeȱforbundetȱmedȱXȱiȱetȱvejledningsteoretiskȱperȬ
spektiv?ȱ

x Påȱhvilkeȱmåderȱkanȱvejlederenȱstyrkeȱsineȱkompetencer,ȱsåȱhan/hunȱkanȱhåndteȬ
reȱdisse?ȱȱ
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Perspektiver i problemformuleringen 

Detȱerȱgodtȱatȱværeȱopmærksomȱpå,ȱatȱmanȱkanȱanlæggeȱflereȱperspektiverȱiȱsinȱanalyȬ
se.ȱ

x Fokusȱ kanȱ væreȱ vejlederenȱ ogȱ vejlederensȱ rolle/redskaber:ȱHvordanȱ kanȱmanȱ
somȱkliniskȱvejlederȱstøtteȱenȱsygeplejerskestuderendeȱtilȱatȱvælgeȱenȱandenȱudȬ
dannelse?ȱȱ

x Fokusȱkanȱligeledesȱværeȱdenȱmuligeȱeffekt,ȱvejledningȱkanȱhaveȱpåȱdenȱvejledte:ȱ
Hvorledesȱjegȱkanȱstøtteȱdeȱkliniskeȱvejledereȱtilȱatȱudvikleȱderesȱkompetencer,ȱsåȱ
deȱfølerȱsigȱtryggeȱiȱvejledningsfunktionen?ȱ

x Fokusȱkanȱværeȱinteraktionenȱmellemȱvejlederenȱogȱdenȱvejledte.ȱHvilkeȱudforȬ
dringerȱ liggerȱderȱ iȱ atȱ styrkeȱ samspilletȱmellemȱvejlederenȱogȱdenȱvejledteȱ iȱXȱ
kontekst?ȱHvordanȱkanȱsamspilletȱstyrkesȱiȱXȱsituation?ȱ

x Fokusȱkanȱværeȱmereȱoverordnetȱpåȱvejledningensȱrolleȱiȱenȱgivenȱkontekst:ȱEks:ȱ
HvordanȱkanȱvejledningȱværeȱenȱmotivationsfaktorȱforȱatȱudvikleȱdenȱstuderenȬ
desȱpersonligeȱkompetencer?ȱHvilkenȱbetydningȱharȱ supervisionȱogȱ coachingȱ iȱ
relationȱ tilȱ udviklingȱ afȱ deȱ kliniskeȱ vejlederesȱ kompetencer?ȱ Hvadȱ erȱ forȬ
skelle/lighederȱ–ȱmulighederȱogȱbegrænsninger?ȱ

Underspørgsmålȱkanȱværeȱenȱgodȱ idé,ȱdaȱdeȱkanȱguideȱogȱmåskeȱ fungereȱsomȱoverȬ
skriftȱforȱnogleȱafsnitȱiȱopgaven.ȱ

ȱ

Formål 

Formåletȱerȱ=ȱerȱdetȱformål,ȱderȱerȱmedȱatȱbesvareȱproblemformuleringen.ȱHvilkenȱviȬ
denȱvilȱdinȱbesvarelseȱgiveȱdig?ȱOgȱhvadȱkanȱduȱbrugeȱdenȱvidenȱtil?ȱȱ

x Måskeȱerȱderȱetȱudviklingsprojektȱpåȱdinȱarbejdspladsȱpt.,ȱhvorȱdenȱ indsigt,ȱduȱ
fårȱgennemȱopgaven,ȱkonkretȱkanȱbrugesȱtilȱatȱkvalificereȱdetteȱprojekt.ȱIȱbesvaȬ
relsenȱafȱformåletȱkanȱduȱskriveȱlidtȱom,ȱhvordanȱdenȱviden,ȱduȱfår,ȱkanȱkvalifiȬ
cereȱprojektet.ȱ

x Måskeȱ erȱderȱnogleȱheltȱpraktiskeȱudfordringerȱ iȱditȱ jobȱ somȱvejleder,ȱ somȱduȱ
gerneȱvilȱbliveȱklogereȱpå.ȱHvordanȱforestillerȱduȱdigȱmereȱpræcist,ȱatȱdenȱviden,ȱ
duȱfårȱgennemȱatȱskriveȱopgaven,ȱkanȱhjælpeȱdigȱiȱdinȱpraksis?ȱ
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Metodeafsnit 

Efterȱdetȱ indledendeȱafsnitȱkommerȱmetodeafsnittet.ȱHerȱredegørȱduȱfor,ȱhvordanȱduȱ
vilȱundersøgeȱditȱproblem.ȱDuȱkanȱkortȱ skitsereȱdeȱ teoretikereȱogȱundersøgelser,ȱduȱ
harȱvalgt.ȱ

x Hvorforȱharȱduȱanvendtȱdisseȱkilder?ȱȱ
x Hvordanȱkanȱdeȱsupplereȱhinandenȱogȱbelyseȱdinȱerkendelsesinteresse?ȱ

Teoriafsnit 

Iȱteoriafsnittetȱbelyserȱduȱdinȱproblemformuleringȱgennemȱdeȱvalgteȱteorierȱsåȱpræcistȱ
ogȱnøgternt,ȱsomȱduȱkan.ȱDvs.ȱminusȱpersonligȱholdningȱ–ȱdenȱgemmesȱtilȱdiskussioȬ
nen!ȱDuȱkanȱmedȱfordelȱinddrageȱtoȱteorierȱogȱlaveȱenȱkomparativȱ(sammenlignende)ȱ
analyseȱogȱogsåȱgerneȱnogleȱundersøgelser,ȱderȱmåskeȱerȱlavetȱindenforȱområdet.ȱȱ

Detȱbetyder,ȱatȱditȱ fokusȱ iȱ teorigennemgangenȱerȱbesvarelsenȱafȱ følgendeȱ spørgsmål:ȱ
Hvordanȱvilȱduȱbesvareȱdeȱspørgsmål,ȱduȱstillerȱiȱdinȱproblemformuleringȱsetȱiȱlysetȱafȱ
teoriȱ#ȱ1ȱogȱ#2.ȱHvadȱsigerȱf.eks.ȱEgan,ȱellerȱcoachingȱellerȱenȱandreȱteoriȱomkringȱfx:ȱ
Hvordanȱkanȱvejledningȱmotivereȱdeȱstuderendeȱtilȱatȱudvikleȱderesȱpersonligeȱkompetencer?ȱ

Analyse 

BAV-modellen 

IȱanalysenȱkanȱBAVȬmodellenȱ(Beskrivelse/analyse/vurdering)ȱværeȱenȱfrugtbarȱmådeȱ
atȱstrukturereȱanalysenȱpå.ȱȱ

Beskrivelse 

Hvadȱsigesȱderȱiȱetȱcitat?ȱEllerȱdetȱkanȱværeȱetȱuddragȱfraȱdinȱempiri,ȱsomȱduȱanalyseȬ
rer.ȱDetȱkanȱfxȱværeȱetȱdokument,ȱetȱbilledeȱellerȱnogetȱandetȱfraȱdenȱkontekst,ȱsomȱduȱ
undersøger.ȱGenfortælȱsåȱkonkretȱogȱobjektivtȱsomȱdetȱerȱmuligt,ȱhvadȱcitatetȱudtrykȬ
kerȱudenȱ atȱ skrive/forholdȱdigȱ til,ȱ hvadȱ evt.ȱhensigterȱderȱ kanȱ væreȱmedȱdetȱ sagte.ȱȱ
Detteȱkanȱsynesȱselvfølgeligt,ȱmenȱerȱdetȱikke,ȱdaȱderȱkanȱværeȱmangeȱmåderȱatȱforståȱ
ogȱgengiveȱetȱcitatȱpå.ȱBeskrivelsenȱerȱditȱudgangspunktȱforȱanalysen.ȱ

ȱ

Analyse/Tolkning 

ȱIȱanalysenȱbrugerȱduȱditȱteoretiskeȱblikȱtilȱatȱforståȱdinȱbeskrivelseȱafȱȱ

citatet.ȱMedȱandreȱord:ȱHvordanȱkanȱmanȱforståȱdetȱsagteȱiȱetȱteoretiskȱperspektiv?ȱ
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Vurdering 

Iȱ vurderingenȱ sammenholderȱ duȱ dinȱ teoretiskeȱ analyseȱmedȱ dinȱ problemformulering:ȱMedȱ
andreȱord:ȱHvordanȱforholderȱanalysenȱsigȱtilȱdet,ȱsomȱduȱspørgerȱomȱiȱminȱproblemȬ
formulering?ȱ

ȱ

Eksempel på en BAV analyse og sammenhængen med problemformuleringen: 

Problemformuleringȱ

HvordanȱopleverȱstressramteȱmedarbejdereȱderesȱarbejdssituationȱligeȱindenȱdeȱsygeȬ
melderȱsig?ȱ

ȱ

Formål med opgaven 

Atȱbliveȱklogereȱpå,ȱhvordanȱenȱ lederȱkanȱvejledeȱogȱstøtteȱsmedarbejderneȱsåȱenȱsyȬ
gemeldingȱkanȱforebygges.ȱ

Citat:ȱ InformantȱLotteȱ siger:ȱ”Jegȱ syntesȱdetȱvarȱ sværtȱatȱhenvendeȱmigȱ tilȱnogenȱ forȱatȱ fåȱ
hjælp,ȱnårȱjegȱikkeȱnåedeȱdet,ȱsomȱjegȱfølteȱjegȱburdeȱkunneȱnå”.ȱSåȱjegȱholdtȱmigȱmestȱforȱmigȱ
selv”.ȱ

Beskrivelse:ȱ

x Iȱ citatetȱ sigerȱLotteȱat,ȱatȱhunȱ synes,ȱatȱdetȱ erȱ sværtȱatȱbedeȱomȱhjælp,ȱdaȱhunȱ
’burde’ȱnåȱmere.ȱSåȱderforȱholderȱhunȱsigȱ’mest’ȱforȱsigȱselvȱ

Analyseȱ

x Udsagnetȱillustrerer,ȱhvordanȱLottesȱstressȱerȱforbundetȱmedȱenȱstigendeȱisolatiȬ
onȱogȱtilsyneladende.ȱTeoretiskȱbeskrivesȱensomhedȱsomȱetȱcentraltȱkarakteristiȬ
kaȱvedȱstressȱ(reference).ȱEnȱnyligȱundersøgelseȱviserȱogså,ȱhvordanȱstressȱramteȱ
osv.ȱosv.ȱ

Vurderingȱ

x Ift.ȱproblemformuleringenȱviserȱanalysenȱafȱLottesȱudsagn,ȱatȱhunȱharȱføltȱsigȱsåȱ
pressetȱiȱsinȱarbejdssituation,ȱatȱhunȱharȱisoleretȱsig.ȱ
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Diskussion 

Iȱdiskussionsafsnittetȱsætterȱmanȱdeȱforskelligeȱ teorierȱopȱmodȱhinandenȱ–ȱ igenȱ iȱ forȬ
holdȱtilȱproblemformuleringen/underspørgsmål:ȱ

x Hvadȱerȱligheder/forskelleȱmellemȱteoriȱ1ȱogȱ2?ȱ
x Hvadȱerȱmulighederȱogȱbegrænsningerȱvedȱrespektiveȱteoriȱ1ȱogȱ2ȱ–ȱsetȱiȱlysetȱafȱ

dinȱproblemformulering?ȱ
x Hvadȱkanȱudbygges?ȱHvadȱmangler?ȱHarȱduȱideerȱtilȱdet?ȱ
x Herȱerȱdetȱtilladtȱatȱinkorporereȱenȱmereȱpersonligȱ–ȱbegrundetȱogȱdermedȱkvaliȬ

ficeretȱ(naturligvisȱ-)ȱȬȱstillingtagenȱtilȱditȱproblem.ȱȱ

Konklusion 

Herȱredegørȱduȱfor,ȱhvordanȱdinȱproblemformuleringȱkanȱbesvares.ȱOfteȱgivesȱderȱ joȱ
ikkeȱ entydigeȱ svar.ȱDvs.,ȱ atȱduȱ kiggerȱ påȱdinȱproblemformuleringȱ igenȱ ogȱ besvarerȱ
den.ȱEnȱgodȱkonklusionȱerȱkortȱogȱpræcis.ȱNårȱopgavenȱskalȱlæsesȱafȱvejlederȱogȱeksaȬ
minator,ȱstarterȱvedkommendeȱofteȱmedȱatȱlæseȱindledning/problemformuleringȱogȱsåȱ
diskussionȱogȱkonklusion.ȱDetȱskalȱpasseȱsammenȱsomȱfodȱiȱhose!ȱ

Perspektivering 

Iȱnogleȱopgaverȱfindesȱogsåȱenȱperspektiveringȱefterȱkonklusionen,ȱhvorȱmanȱkanȱdisȬ
kutereȱdeȱperspektiver,ȱsomȱrejserȱsigȱ iȱforlængelseȱafȱbesvarelsenȱafȱopgaven:ȱTeoreȬ
tisk,ȱvejledningsmæssigt,ȱetiskȱosv.ȱDenneȱdelȱafȱikkeȱobligatoriskȱogȱkanȱderforȱsættesȱ
ind,ȱhvisȱmanȱfølerȱbehovȱforȱdet.ȱȱ

Referencer/litteraturliste 

Værȱomhyggeligȱmedȱbådeȱatȱreferereȱiȱtekstenȱogȱatȱlaveȱlitteraturlistenȱ(fxȱefterȱAPA–
standarden)ȱ–ȱdetȱ læggerȱviȱvægtȱpå!ȱ Iȱselveȱbrødtekstenȱreferererȱduȱ tilȱ litteraturȱpåȱ
følgendeȱmåde:ȱJakobsenȱ(2008:ȱ33)ȱ–ȱhvisȱdetȱerȱsideȱ33,ȱduȱhenviserȱtil.ȱHvisȱdetȱerȱenȱ
reference,ȱderȱentenȱkunȱhenvisesȱtilȱenȱgangȱellerȱikkeȱharȱstorȱbetydningȱforȱopgaven,ȱ
sættesȱdenȱiȱenȱfodnoteȱogȱikkeȱiȱlitteraturlisten.ȱ

Litteraturlistenȱerȱenȱreferenceliste.ȱDvs.ȱatȱderȱskalȱståȱdeȱkilder,ȱderȱeksplicitȱerȱrefereȬ
retȱtilȱiȱteksten.ȱKilderneȱopføresȱiȱalfabetiskȱrækkefølgeȱforsynetȱmed:ȱ

x Samtligeȱforfatterȱnavneȱogȱårstalȱ
x Tekstensȱtitelȱ
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x Evt.ȱredaktør(e)ȱogȱtitelȱpåȱdenȱbog,ȱtekstenȱerȱenȱdelȱafȱ
x Udgiverȱ(forlag,ȱtidsskrift,ȱinstitutionȱellerȱmyndighed)ȱ
x Publiceringsstedetȱogȱpubliceringsnummeret/ȱevt.ȱårgangȱ
x Sidetalȱ

Referencestandarderȱerȱforskellige.ȱNedenforȱerȱgengivetȱAUsȱstandarter(seȱmereȱher:ȱ
http://library.au.dk/betjeningssteder/campusȬemdrupȬ
dpb/kurserogundervisning/udarbejdelseaflitteraturhenvisninger/ȱ ).ȱ AUȱ såvelȱ somȱ
AarhusȱUniversityȱLibraryȱanvenderȱAmericanȱPsychologicalȱAssociationȱ(APA)ȱstanȬ
dardȱtilȱangivelseȱafȱreferencer.ȱReferencerneȱnedenforȱerȱeksemplerȱpåȱdeȱmestȱalminȬ
deligeȱbibliografiskeȱreferencerȱiȱhenholdȱtilȱAPAȬstandarden:ȱȱ

ȱ

Bøger:  

Brockȱ Jacobsen,ȱP.ȱ&ȱHobel,ȱP.ȱ (1996).ȱReligionȱ ogȱ pædagogik.ȱKøbenhavn:ȱUnderȬ
visningsministeriet,ȱ Gymnasieafdelingen.ȱ (Gymnasieafdelingensȱ skriftserie;ȱ nr.ȱ 18).ȱȱ
Bruner,ȱ J.ȱS.ȱ (1996).ȱTheȱ cultureȱofȱ education.ȱCambridge,ȱMA:ȱHarvardȱUniversityȱ
Press.ȱȱ
Jacobsen,ȱB.ȱ (1991).ȱStudierȱ iȱ danskȱ voksenundervisningȱ ogȱ folkeoplysning:ȱ SoȬ
cioȬpsykologiskeȱ analyser.ȱ København:ȱ Akademiskȱ Forlag.ȱ Doktordisputats,ȱ KøȬ
benhavnsȱUniversitet.ȱȱ

ȱ

Antologier:ȱ

Bøghȱ Andersen,ȱ P.ȱ (1986).ȱ Semioticsȱ andȱ informatics:ȱ Computersȱ andȱ media.ȱ I:ȱ P.ȱ
Ingwersen,ȱL.ȱKajbergȱ&ȱA.ȱMarkȱPejtersenȱ(Eds.),ȱInformationȱ technologyȱandȱ inȬ
formationȱ use:ȱTowardsȱ aȱ unifiedȱ viewȱ ofȱ informationȱ andȱ informationȱ techȬ
nologyȱ(s.ȱ34Ȭ47).ȱLondon:ȱTaylorȱGraham.ȱȱ

ȱ

Tidsskrifter:ȱ

Butina,ȱ I.,ȱ &ȱ Stockmarr,ȱM.ȱ (1999).ȱ Elektroniskeȱ produkter.ȱ DFȬrevy,ȱ 22(2),ȱ 43Ȭ44.ȱȱ
Kniffel,ȱL.ȱ(2001).ȱTheȱamericanizationȱofȱIFLA.ȱAmericanȱLibraries,ȱ32(9),ȱ34Ȭ38.ȱȱ

ȱ
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Dagsordner i vejledningen 

Iȱdenȱkollektiveȱvejledningȱkanȱdetȱværeȱgodtȱatȱarbejdeȱmedȱdagsordnerȱiȱvejledningen,ȱsomȱgørȱ
detȱsynligtȱforȱalle,ȱhvadȱmåletȱmedȱogȱaktiviteterneȱiȱvejledningenȱer.ȱIȱafslutningenȱafȱenȱvejȬ
ledningȱkanȱdagsordenenȱforȱdenȱnæsteȱvejledningȱevt.ȱforhandlesȱmedȱdeȱstuderende.ȱNedenforȱ
finderȱduȱeksemplerȱpåȱ toȱ forskelligeȱprototyperȱ forȱdagsordnerȱ fraȱMasterȱ iȱvejledning.ȱDisseȱ
dagsordnerȱ erȱblevetȱ etȱ ritualȱpåȱmodulȱ3,ȱdaȱviȱgennemȱdeȱ sidsteȱ5ȱårȱharȱarbejdetȱmedȱdenȱ
struktur,ȱsomȱbeskrivesȱiȱdem.ȱ

Eksempel på dagsorden for 1. Kollektive Akademiske Vejledning  

ȱ(Udleveresȱpåȱskriftȱtilȱdeȱstuderendeȱiȱstartenȱafȱvejledningen)ȱȱ
Intro til kollektive vejledningsforløb (3 gange) - herunder  

x Responsuge:ȱVejledningȱpr.ȱmailȱȱiȱugeȱX:ȱȱ
x Sendeȱoplægȱ+ȱspørgsmålȱsenestȱXXXȱ Ȭȱresponsȱ fraȱonsdagȱ tilȱ fredagȱ iȱugeȱ50ȱ–ȱ

skriftlig/mundtligȱefterȱbehag.ȱ
x Eksamenȱiȱløbetȱafȱdeȱsidsteȱ2ȱugerȱiȱjanuar.ȱ
x HuskȱatȱkiggeȱiȱmapperneȱpåȱBB,ȱhvorȱderȱliggerȱ

o tipsȱtilȱmodulȱ3ȱopgavenȱpåȱBBȱ
o Papirerȱomȱindhold/forventningerȱtilȱkollektivȱakademiskȱvejledningȱ
o Eksemplerȱpåȱtidligereȱmodulȱ3ȱopgaverȱ

Præsentations-runde – herunder:  

Alleȱstuderendeȱkommerȱmedȱenȱoverskriftȱpå:ȱHvadȱerȱ jegȱblevetȱklogereȱpå,ȱnårȱ jegȱ
gårȱherfra?ȱ

(Vejlederȱskriverȱdetteȱpåȱwhiteȱboard)ȱ

Selve vejledningen falder i 2 dele 

1 afdeling (30 min): Interview om problemformulering  

Øvelsenȱerȱiȱ2ȱdele,ȱhvorȱdeȱtoȱstuderendeȱgensidigtȱinterviewerȱhinanden.ȱȱ

Førsteȱdelȱ

1. Interviewerȱdenȱeneȱstuderendeȱdenȱandenȱiȱ10ȱminȱ(sætȱfxȱmobilenȱtilȱ8ȱminȱsåȱderȱ
erȱtidȱtilȱatȱafrundeȱsamtalen).ȱVejlederȱkanȱevt.ȱudlevereȱeks.ȱpåȱcoachendeȱ
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spørgsmålȱog/ellerȱsystemiskeȱspørgsmålstyperȱsomȱinspirationȱtil,ȱhvilkeȱspørgsȬ
målȱdenȱstuderendeȱkanȱstille.ȱFormålȱmedȱinterviewet:ȱAtȱspørgeȱindȱtilȱogȱlytteȱefȬ
terȱperspektiverȱpåȱ

a. Formålȱmedȱopgavenȱogȱmulig/eȱproblemformulering/erȱ
b. Størsteȱudfordring/erȱligeȱnuȱ

2. Efterȱinterviewetȱerȱderȱenȱindividuelȱskriftligȱopsamlingȱiȱ5ȱminutter,ȱhvorȱ
3. Bådeȱinterviewerȱogȱdenȱinterviewedeȱskriverȱhvadȱdeȱharȱhørtȱsomȱmuligeȱsvarȱpåȱ

deȱ3ȱpunkter,ȱsomȱharȱværetȱomdrejningspunktetȱiȱinterviewet.ȱInterviewerȱskriver,ȱ
hvadȱhunȱharȱhørtȱ–ȱogȱdenȱinterviewedeȱskriver,ȱhvorȱinterviewetȱharȱbragtȱhendeȱ
henȱift.ȱformåletȱmedȱopgaven.ȱ

4. Somȱafslutningȱpåȱdenȱførsteȱdelȱafȱøvelsenȱgiverȱinterviewerȱdenȱinterviewedeȱsineȱ
noter.ȱSåȱofteȱkanȱdetȱske,ȱatȱinterviewerensȱbudȱpåȱenȱproblemformuleringȱramȬ
merȱligeȱiȱplet.ȱ

Iȱandenȱdelȱbytterȱdeȱtoȱstuderendeȱrollerȱ–ȱogȱøvelsenȱgentages.ȱ

Pause i 10 min. 

2. afdeling (ca. 1 time) 

Efterȱinterviewȱøvelsen:ȱPlenumȱmedȱhvertȱparȱiȱca.ȱ35ȱminutterȱ(førȱogȱefterȱenȱpause)ȱ

x Parretȱopsummerer,ȱhvadȱdeȱharȱhørt/skrevetȱiȱplenumȱȱ
x Vejlederȱkommerȱmedȱkommentarerȱ
x Deȱ2ȱandreȱmedstuderendeȱkommerȱevt.ȱmedȱkommentarerȱ

 

Afslutning:  

Deȱstuderendeȱopsummererȱskriftligt,ȱhvadȱdeȱhverȱisærȱvilȱarbejdeȱmedȱtilȱnæsteȱvejȬ
ledning.ȱȱ

Evt.ȱgennemȱenȱnonȬstopȬskriveøvelseȱ(seȱbilagȱ

x Detteȱkanȱgøresȱiȱgrupper/parȱellerȱenkeltvis.ȱȱ
x Opsummeringenȱkanȱevt.ȱsendesȱtilȱvejleder,ȱsåȱhunȱved,ȱhvadȱdeȱstuderendeȱarȬ

bejderȱmedȱkanȱorganisereȱdenȱnæsteȱvejledningȱift.ȱdette.ȱ
x Hvisȱderȱerȱspørgsmål,ȱsomȱ ikkeȱerȱblevetȱbesvaretȱ iȱvejledningen,ȱsomȱvejlederȱ

skalȱafklare,ȱsenderȱdeȱstuderendeȱenȱsamletȱmailȱmedȱdisseȱspørgsmålȱgruppeȬ
vis.ȱ

x Runde,ȱhvorȱhver�studerende�siger�–�med�afsæt�i�det,�hun�har�skrevet:�ȱ
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Hvadȱerȱmitȱnæsteȱskridt?ȱHvadȱvilȱjegȱarbejdeȱpåȱtilȱdenȱnæsteȱvejledning?ȱ

Dagsorden: 2 + 3. Kollektive Akademiske Vejledning med reflekte-
rende team  

Dagsorden 

(15ȱmin)ȱIntroȬrundeȱ

Hverȱstuderendeȱkommerȱmedȱenȱoverskriftȱpå,ȱhvadȱvilȱhan/hunȱgerneȱhaveȱmedȱfraȱ
vejledningen.ȱ

Herefterȱerȱderȱ20Ȭ25ȱminȱtilȱhverȱopgaveȱpåȱfølgendeȱmådeȱ(vejlederȱstyrerȱtiden)ȱ
x (5ȱmin)ȱIntroducerȱdinȱtekst/spørgsmålȱogȱhvadȱerȱevt.ȱerȱsketȱsidenȱduȱharȱ

sendtȱdem.ȱ
x Fortæl,ȱhvadȱduȱharȱbrugȱforȱgruppensȱhjælpȱtil/responsȱpåȱ

o Problemformulering,ȱteoriȱellerȱmetode?ȱEllerȱnogetȱandet?ȱ
o Hvadȱerȱdetȱpræcistȱduȱvilȱhaveȱosȱtilȱatȱkiggeȱpå?ȱ

x (15ȱmin):ȱReflekterendeȱteam:ȱRestenȱafȱgruppenȱtalerȱomȱspørgsmålene,ȱmensȱ
denȱstuderendeȱlytterȱmedȱryggenȱtilȱdeȱandreȱogȱskriverȱ(15ȱmin)ȱ

x (5ȱmin)ȱOrdetȱgivesȱtilbageȱtilȱdigȱogȱviȱspørger:ȱHvadȱharȱduȱsærligtȱhæftetȱdigȱ
ved?ȱHvadȱvilȱduȱarbejdeȱvidereȱmed?ȱ

20ȱminȱtilȱfællesȱopsamlingȱ(dvs.ȱderȱerȱikkeȱopsamlingȱefterȱhverȱrundeȱȬȱopsamlinȬ
genȱerȱførstȱtilȱsidst)ȱ

x Hvadȱharȱjegȱhæftetȱmigȱvedȱiȱdeȱandresȱrefleksioner?ȱ
x Hvadȱerȱmitȱnæsteȱskridt?ȱ

KAVȱ3ȱerȱsomȱKAVȱ2ȱogȱdesudenȱafsættesȱ tidȱ tilȱ introȱomȱeksamenȱogȱvejledningȱ
indenȱafleveringȱ

ȱ
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Rammer for eksamen  
- et eksempel fra Master i Vejled-
ning 

Klareȱrammerȱogȱaftalerȱomkringȱdet,ȱsomȱ forventesȱafȱdeȱstuderendeȱ tilȱprøverȱogȱeksaminerȱ
giverȱmindreȱstressedeȱstuderendeȱogȱbedreȱeksaminer.ȱDerforȱharȱviȱlavetȱenȱvejledningȱtilȱekȬ
samenȱpåȱMasterȱuddannelsenȱ iȱVejledning,ȱsomȱuddyberȱrammerneȱ ift.ȱstudieordningen,ȱdenȱ
tid,ȱderȱ erȱafsatȱ tilȱ eksamenȱogȱgiverȱ ideerȱ til,ȱhvordanȱdenȱ studerendeȱkanȱbrugeȱ tidenȱbedstȱ
muligt.ȱ

Iȱstudieordningenȱstårȱderȱvedrørendeȱmundtligȱeksaminationȱiȱmasterprojektetȱȱ

Indleveretȱmasterprojektȱ påȱmaksimaltȱ 60ȱ normalsiderȱ efterfulgtȱ afȱ
mundtligȱeksaminationȱafȱ45ȱminuttersȱvarighedȱ(inklusivȱvotering).ȱȱ
Denȱmundtligeȱ eksaminationȱ tagerȱudgangspunktȱ iȱmasterprojektetȱ
ogȱbehandlerȱenȱproblemstilling,ȱsomȱdenȱstuderendeȱharȱformuleretȱ
ogȱsomȱerȱgodkendtȱafȱeksaminator.ȱȱ
ȱ
Udarbejdesȱmasterprojektrapportenȱafȱenȱgruppeȱøgesȱsideantalletȱogȱ
varighedenȱafȱdenȱmundtligeȱeksamen:ȱȱ
ȱ
x 2ȱstuderende:ȱmaksimaltȱ80ȱnormalsiderȱefterfulgtȱafȱmundtligȱ

gruppeeksamenȱpåȱ1ȱtimeȱogȱ15ȱminutterȱ(inklusivȱvotering)ȱ
x 3ȱstuderende:ȱmaksimaltȱ100ȱnormalsiderȱefterfulgtȱafȱmundtligȱ

gruppeeksamenȱpåȱ1ȱtimeȱogȱ45ȱminutterȱ(inklusivȱvotering).ȱ
ȱ
BedømmelseȱskerȱpåȱgrundlagȱafȱenȱsamletȱvurderingȱafȱmasterproȬ
jektetȱogȱdenȱstuderendesȱmundtligeȱpræstationȱvedȱeksaminationen.ȱ

 
Eksamenȱskalȱaltsåȱ–ȱsomȱdetȱstårȱovenforȱ–ȱvareȱiȱaltȱ45ȱminutterȱ–ȱinklusiveȱvotering.ȱȱ

Denneȱtidȱfordelesȱpåȱfølgendeȱmådeȱȱ

x 10ȱminȱtilȱetȱoplægȱfraȱdenȱstuderendeȱȱ



58 

ȱ

ȱ

KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING  
RAMMER FOR EKSAMEN 

x 20Ȭ25ȱminutterȱtilȱdialogȱȬȱOgȱ–ȱherȱkanȱdenȱstuderendeȱskriveȱstikordȱtilȱrelevanȬ
teȱdiskussioner,ȱderȱkanȱrejseȱsigȱpåȱbaggrundȱafȱprojektetȱ–ȱogȱmåskeȱfortsætteȱ
diskussionerneȱselv.ȱAlternativtȱerȱdetȱogsåȱvigtigt,ȱatȱladeȱeksaminatorȱogȱcensorȱ
kommeȱ tilȱ ogȱ stilleȱ spørgsmål,ȱ såȱ deȱ fårȱmulighedȱ forȱ atȱ stilleȱ deȱ uafklaredeȱ
spørgsmål,ȱderȱkanȱvære.ȱȱ

x Knaptȱ5ȱminutterȱtilȱafrunding.ȱHerȱspørgesȱdenȱstuderende:ȱErȱderȱellersȱnogetȱ
duȱgerneȱvilȱsige/understrege/samleȱopȱpå?ȱȱ

x ȱ5ȱtilȱeksaminatorsȱogȱcensorsȱvoteringȱȱ
x ȱ5ȱtilȱatȱdenȱstuderendeȱfårȱsinȱkarakterȱogȱfeedȬback. 

Tips til eksamen i masterprojekt 

En spise-seddel for eksamen  

Detȱerȱenȱgodȱidéȱatȱgiveȱeksaminatorȱogȱcensorȱenȱspiseseddelȱmedȱenȱdagsordenȱforȱ
deȱ tematikkerȱduȱgerneȱvilȱ taleȱom.ȱHerȱkanȱduȱevt.ȱ indikereȱdeȱ spørgsmål,ȱ somȱduȱ
gerneȱ vilȱdiskutereȱ efterȱditȱ oplæg.ȱOvervejȱ iȱ denȱ forbindelseȱmuligeȱ svarȱ påȱdisseȱ
spørgsmål.ȱȱȱ

Lavȱevt.ȱenȱmindȬmapȱoverȱoplæggetȱtilȱegetȱbrug.ȱȱ

Begynd med evt. korrektioner til selve opgaven – men kun hvis der er tale om 
større korrektioner/fejl  

x Problemformulering/stillingȱȱ
x Teoriȱȱ
x Metodeȱȱ
x Fundȱȱ

Perspektiver  

Herefterȱkanȱduȱinvitereȱtilȱenȱdiskussionȱafȱmereȱoverordnedeȱperspektiverȱiȱforholdȱ
tilȱditȱprojektȱevt.ȱmedȱudgangspunktȱiȱnedenståendeȱtematikkerȱȱ

1. Teori  

x Andreȱ (vejlednings)teoretiskeȱ indfaldsvinklerȱ endȱdenȱduȱharȱbrugt?ȱHvordan,ȱ
hvorforȱ–ȱogȱmedȱhvilkenȱeffekt?ȱȱ

x ȱBegreberȱȱ
x Hvadȱkunneȱetȱfokusȱpåȱandreȱbegreberȱhaveȱafdækketȱiȱanalysen?ȱȱ
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2. Metoder  

x Kunneȱduȱhaveȱ anvendtȱ andreȱmetoder?ȱHvorfor/hvordanȱogȱmedȱhvilkenȱ efȬ
fekt?ȱȱ

3. Praksis  

x Egenȱpraksis:ȱHvadȱbør/kanȱomtænkes/revideresȱ–ȱogȱhvordan?ȱȱ
x Videndeling:ȱHvordanȱvilȱduȱformidleȱdinȱnyeȱvidenȱiȱdinȱegenȱpraksis?ȱȱ
x Vejledningspraksisȱbetydningȱafȱdineȱ fundȱpåȱetȱmereȱoverordnet/genereltȱplanȱ

forȱvejledningspraksisȱ–ȱsamfundsmæssige/institutionelleȱperspektiverȱȱ

4. Etiske overvejelser?  

ȱ
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Non-stop skriveøvelse  

NonȬstopȱskriveøvelserȱkanȱværeȱenȱkortȱogȱpræcisȱmådeȱatȱafslutteȱogȱevaluereȱellerȱbegyndeȱenȱ
vejledningȱpåȱ–ȱskriftligtȱogȱmundtligt.ȱFormåletȱmedȱdenneȱformȱforȱevalueringȱerȱatȱfåȱindblikȱ
iȱ deltagernesȱ umiddelbareȱ tanker,ȱ oplevelserȱ ogȱ læringȱ iȱ forbindelseȱmedȱ vejledningen.ȱ Efterȱ
skriveøvelsenȱkanȱvejlederȱsamleȱdet,ȱsomȱdeȱstuderendeȱharȱskrevetȱindȱogȱbrugeȱdetȱfremadretȬ
tetȱiȱsinȱtilrettelæggelseȱafȱvejledningen.ȱ

IȱenȱnonȬstopȱskriveøvelseȱskriverȱhverȱstuderendeȱiȱca.ȱ5ȱminutterȱellerȱtilȱdeȱharȱskreȬ
vetȱ½ȱtilȱ1ȱside,ȱhvorȱhan/hunȱharȱsvarerȱpåȱfølgendeȱspørgsmål:ȱȱ

x Hvadȱtagerȱduȱmedȱdigȱfraȱiȱdag,ȱsomȱharȱgjortȱetȱsærligtȱindtryk?ȱ

NonȬstopȱskrivningȱbetyderȱsåledes,ȱatȱdeltagerneȱikkeȱmåȱløfteȱpennenȱfraȱpapiret,ȱsåȱ
deȱbegynderȱatȱcensurereȱellerȱovervejeȱdet,ȱdeȱskriver.ȱȱ

Efterȱdenȱstuderendeȱharȱskrevetȱiȱ4ȱminutterȱskalȱhun/hanȱkiggeȱtekstenȱigennemȱogȱ
understregeȱ3ȱord,ȱsomȱerȱcentraleȱforȱhendes/hansȱoplevelse.ȱ

Endeligtȱudvælgesȱ1ȱordȱudȱafȱdeȱ3,ȱsomȱdenȱstuderendeȱsigerȱhøjtȱiȱplenum.ȱ

ȱ
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Organisering af peer-dialoger
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Opponentfunktion i vejledningen 

Opponentfunktionenȱkanȱfremmeȱdeȱstuderendesȱlæring,ȱdaȱrollenȱsomȱopponentȱindebærer,ȱatȱ
manȱmedȱundersøgendeȱspørgsmålȱudfordrerȱogȱkvalificererȱproblemstillingerȱiȱandresȱskriftligeȱ
ellerȱmundtligeȱoplæg.ȱȱMedȱandreȱordȱkanȱbådeȱden,ȱsomȱopponererȱogȱdenȱsomȱbliverȱopponeȬ
retȱpå,ȱlæreȱnogetȱnyt.ȱOpponanceȱkanȱværeȱvelegnetȱbådeȱtilȱplanlagteȱstudieaktiviteterȱogȱsomȱ
forberedelseȱprøver.ȱȱ

Vejledning til opponentfunktionen (til de studerende) 
Nårȱdu/Iȱopponererȱpåȱandresȱoplæg,ȱsøgerȱdu/Iȱsammenȱmedȱmodtagerenȱefterȱnyeȱ
perspektiverȱogȱsynsvinkler.ȱDetȱvilȱsigeȱatȱbådeȱopponentȱogȱmodtagerȱbørȱværeȱvelȬ
funderetȱiȱdenȱlitteratur,ȱderȱdannerȱafsætȱforȱproblemstillingenȱiȱoplægget.ȱSelvomȱȈatȱ
opponereȈȱbetyderȱatȱmodsætteȱsigȱellerȱkommeȱmedȱindvendinger,ȱskalȱdeȱspørgsmål,ȱ
somȱIȱønskerȱatȱstilleȱdenȱgruppe,ȱsomȱIȱopponererȱpå,ȱikkeȱformuleresȱsomȱetȱangreb,ȱ
derȱ tvingerȱmodtagerenȱ iȱenȱ forsvarsposition.ȱTværtimodȱerȱdetȱvigtigtȱatȱværeȱanerȬ
kendendeȱiȱjeresȱrespons.ȱDetȱbetyder,ȱatȱIȱprøverȱatȱvise,ȱatȱIȱharȱforsøgtȱatȱforstå,ȱhvilȬ
keȱhensigterȱoplægsholderneȱharȱmedȱderesȱ argumentationer.ȱDetȱkanȱ Iȱgøreȱvedȱ atȱ
følgeȱdisseȱanbefalingerȱ(RieneckerȱȱandȱJørgensen,ȱ2011):ȱ

Du/Iȱlæserȱogȱanalysererȱdetȱskriftligeȱoplægȱgrundigt.ȱȱ

x Du/Iȱlæserȱellerȱgenlæserȱevt.ȱ litteraturenȱsomȱdannerȱgrundlagȱforȱproblemstilȬ
lingerneȱiȱoplægget.ȱ

x NårȱDu/Iȱ formulererȱspørgsmål,ȱ tagerȱ Iȱafsætȱ iȱkorteȱreferaterȱafȱdenȱdelȱafȱopȬ
lægget,ȱIȱønskerȱudfoldet.ȱȱ

o Hvadȱerȱgodt?ȱȱ
o Hvadȱvilȱdu/Iȱselvȱgerneȱforståȱbedre?ȱȱ
o Hvadȱundrerȱdu/jer?ȱȱHvadȱforstårȱIȱikke?ȱȱ

x Givȱdenȱfremlæggendeȱgruppeȱmulighedȱforȱatȱuddybe,ȱforklareȱogȱargumentere.ȱȱ
x Søgȱikkeȱefterȱbestemteȱsvar.ȱȱ
x Sætȱparentesȱomȱdin/jeresȱ egenȱ forforståelseȱogȱværȱ iȱ stedetȱnysgerrigeȱpåȱopȬ

læggetsȱteori,ȱindholdȱogȱmetoder.ȱ
x Undgåȱatȱhaveȱfokusȱpåȱdetaljerȱogȱpetitesser.ȱAltȱiȱaltȱsøgerȱIȱefterȱområder,ȱsomȱ

kanȱ fremmeȱbådeȱopponenterȱogȱoplægsholderesȱ læring.ȱEksemplerȱpåȱ spørgsȬ
målȱderȱgiverȱmulighedȱforȱuddybning,ȱforklaringȱogȱargumentationȱȱ

o ȱHvordanȱmenerȱI,ȱat....ȱ?ȱȱ
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o Hvilkeȱtanker/overvejelserȱharȱIȱgjortȱiȱforholdȱtil....?ȱȱ
o Iȱskriver.....ȱkunneȱIȱuddybeȱdet?ȱȱFortælȱhvordanȱ......ȱ?ȱ
o EfterȱhaveȱgivetȱetȱkortȱreferatȱafȱenȱdelȱafȱoplæggetȱkanȱIȱevt.ȱspørge:ȱȱ

Nårȱviȱlæser/hørerȱ….ȱopleverȱviȱ….kanȱIȱudfoldeȱdet?ȱ

Referencer 

RIENECKERȱ,ȱL.ȱ&ȱJØRGENSEN,ȱP.ȱS.ȱ2011.ȱFåȱogȱgivȱfeedback.ȱIn:ȱRIENECKERȱ,ȱL.&ȱ
JØRGENSEN,ȱP.ȱS.ȱ(eds.)ȱStudiehåndbogenȱȬȱforȱstudiestartereȱpåȱvideregåendeȱuddannelser.ȱ
København:ȱSamfundslitteratur.ȱ

ȱ

ȱ
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Par-øvelser i vejledningen 

ParøvelserȱkanȱværeȱgodeȱatȱtageȱiȱbrugȱiȱalleȱfaserȱafȱskriveȬȱogȱvejledningsprocessen.ȱNedenforȱ
giverȱ viȱ toȱ eksemplerȱ på,ȱ hvordanȱmanȱ kanȱ brugeȱ parȬøvelserȱ iȱ problemformuleringsfasenȱ ogȱ
kommerȱmedȱforslagȱtil,ȱhvordanȱmanȱkanȱbyggeȱvidereȱpåȱdenneȱformȱgennemȱatȱladeȱflereȱparȱ
mødeȱhinandenȱogȱreflektereȱsammenȱift.ȱetȱgiventȱtema.ȱ

2 par-øvelser i problemformuleringer 

Øvelse med 1 par 

Interview om problemformulering  

DenneȱparȬøvelseȱkanȱværeȱgodȱatȱintroducereȱiȱstartȱfasenȱafȱetȱskriveforløb.ȱØvelsenȱ
falderȱiȱ2ȱafdelinger,ȱhvorȱdeȱtoȱstuderendeȱgensidigtȱinterviewerȱhinanden.ȱȱ

Iȱførsteȱafdelingȱ

1. Interviewerȱdenȱeneȱstuderendeȱdenȱandenȱiȱ10ȱminȱ(sætȱfxȱmobilenȱtilȱ8ȱminȱsåȱ
derȱerȱtidȱtilȱatȱafrundeȱsamtalen).ȱVejlederȱkanȱevt.ȱudlevereȱeks.ȱpåȱcoachendeȱ
spørgsmålȱ og/ellerȱ systemiskeȱ spørgsmålstyperȱ somȱ inspirationȱ til,ȱ hvilkeȱ
spørgsmålȱdenȱstuderendeȱkanȱstille.ȱFormålȱmedȱinterviewet:ȱAtȱspørgeȱindȱtilȱ
ogȱlytteȱefterȱperspektiverȱpåȱ

x Formålȱmedȱopgavenȱ
x Muligeȱproblemformulering/erȱ
x Størsteȱudfordring/erȱligeȱnuȱ

2. Efterȱinterviewetȱerȱderȱenȱindividuelȱskriftligȱopsamlingȱiȱ5ȱminutter,ȱhvorȱbåȬ
deȱinterviewerȱogȱdenȱinterviewedeȱskriverȱhvadȱdeȱharȱhørtȱsomȱmuligeȱsvarȱ
påȱdeȱ3ȱpunkter,ȱsomȱharȱværetȱomdrejningspunktetȱiȱinterviewet.ȱInterviewerȱ
skriver,ȱhvadȱhunȱharȱhørtȱ–ȱogȱdenȱinterviewedeȱskriver,ȱhvorȱinterviewetȱharȱ
bragtȱhendeȱhenȱift.ȱformåletȱmedȱopgaven.ȱȱ

3. Somȱafslutningȱpåȱdenȱførsteȱdelȱafȱøvelsenȱgiverȱinterviewerȱdenȱinterviewedeȱ
sineȱnoter.ȱSåȱofteȱkanȱdetȱske,ȱatȱinterviewerensȱbudȱpåȱenȱproblemformuleringȱ
rammerȱligeȱiȱplet.ȱ

ȱ
Iȱandenȱafdelingȱbytterȱdeȱtoȱstuderendeȱrollerȱ–ȱogȱøvelsenȱgentages.ȱ
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Kvalificering af  problemformuleringer 

Denneȱøvelseȱkanȱbruges,ȱnårȱdeȱstuderendeȱharȱformuleretȱnogleȱbudȱpåȱmuligeȱproȬ
blemformuleringer.ȱ

Evt.ȱefterȱatȱvejlederȱharȱholdtȱetȱkortȱoplægȱomȱproblemformuleringerȱ–ȱellerȱdeȱstudeȬ
rendeȱharȱgennemgåetȱScriboȱpåȱStudieȬmetroen:ȱ

http://studiemetro.au.dk/atskrive/scribo/ȱ

Tilȱvejledningenȱmedbringerȱhverȱstuderendeȱȱ

x Enȱkortȱbeskrivelseȱafȱmotivationenȱforȱemnet.ȱMaks.ȱȱ1ȱsideȱȱ
x Mindstȱtoȱogȱgerneȱ3ȱbudȱpåȱenȱproblemformuleringȱȱ

Hverȱstuderendeȱvælgerȱenȱmedstuderende,ȱsomȱdeȱgerneȱvilȱhaveȱresponsȱfraȱpåȱdeȬ
resȱproblemformulering.ȱȱ

Deȱ toȱstuderendeȱbytterȱproblemformuleringerȱ iȱ10Ȭ15ȱmin,ȱhvorefterȱdeȱgiverȱhinanȬ
denȱfeedbackȱpåȱdemȱift.ȱprincipperneȱforȱfeedbackȱ–ȱdeȱ3ȱK’ȱer:ȱKonkret,ȱkonstruktivȱ
ogȱkritiskȱ(seȱogsåȱ”Stilladseringȱȱafȱakademiskȱskrivning”ȱiȱinspirationskataloget)ȱ

2 par mødes 

Ovenståendeȱøvelserȱkanȱudvidesȱsåȱtoȱparȱmødesȱogȱudvekslerȱderesȱpointerȱiȱ30ȱmin.ȱ

DetȱgælderȱforȱalleȱparȬøvelser,ȱatȱdetȱkanȱværeȱsærdelesȱfrugtbartȱatȱbyggeȱdenneȱdiȬ
mensionȱpåȱøvelsen.ȱ

Tilȱplenumȱkanȱdeȱstuderendeȱmedbringe:ȱȱ

x 3ȱcentraleȱerkendelser,ȱsomȱdeȱharȱoplevet,ȱatȱȱparȱogȱ`dobbeltȬparȬøvelsen´ȱgivetȱ
demȱ

x 2ȱ–ȱmaks.ȱ3ȱspørgsmålȱtilȱplenumȱ

Øvelsenȱmedȱatȱ forhandleȱogȱudvælgeȱdeȱ centraleȱ spørgsmålȱ tilȱplenumȱkvalificererȱ
denȱfællesȱdialog.ȱ

Ogȱ–ȱofteȱskerȱdetȱatȱdetȱerȱdeȱsammeȱspørgsmål,ȱsomȱstillesȱ–ȱogȱdetȱgiverȱvejlederenȱ
mereȱtidȱtilȱatȱbesvareȱdem.ȱ
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Triade-øvelser i vejledningen 

PrincippetȱiȱtriadeȬøvelserȱer,ȱatȱderȱerȱtoȱsomȱtalerȱsammen,ȱmensȱdenȱ3dieȱpersonȱagererȱobserȬ
vatørȱpåȱderesȱsamtale.ȱDetteȱformatȱrummerȱenȱuendeligȱrækkeȱmulighederȱogȱkanȱanvendesȱpåȱ
alleȱtidspunkterȱiȱskriveprocessenȱligesomȱformatetȱkanȱanvendesȱbådeȱafȱdeȱstuderendeȱogȱvejleȬ
dere,ȱ somȱ sparrerȱmedȱhinandenȱ ogȱ evt.ȱharȱ observeretȱhinandensȱvejledningȱ ellerȱ tilȱ atȱgiveȱ
responsȱpåȱudvalgteȱafsnitȱafȱenȱopgave.ȱNedenforȱgiverȱviȱenȱkortȱintroduktionȱtilȱgrundformaȬ
tetȱiȱenȱtriadeȬøvelse,ȱsomȱvejlederenȱsåȱkanȱtilpasseȱift.ȱdetȱtema,ȱsomȱskalȱsættesȱiȱspilȱiȱøvelsen.ȱȱ

Grundformat i en triade-øvelse 

Iȱøvelsenȱerȱrollerneȱfordelte.ȱȱ

x Enȱinterviewer/giverȱfeedbackȱogȱenȱbliverȱinterviewet/fårȱfeedback.ȱȱ
x Denȱtredjeȱpersonȱiȱgruppenȱerȱobservatørȱogȱstyrerȱtiden.ȱȱ

Derȱerȱ20ȱminutterȱtilȱhverȱpersonȱiȱgruppenȱ–ȱdvs.ȱatȱøvelsenȱvarerȱiȱaltȱ60ȱminutter.ȱ

Alleȱiȱgruppenȱskalȱiȱløbetȱafȱseancenȱprøveȱatȱværeȱhenholdsvisȱdenȱvejledte,ȱvejlederȱ
ogȱ observatør.ȱVælgȱdesudenȱ enȱ personȱ fraȱ gruppen,ȱ somȱ kanȱ sammenfatteȱ hovedȬ
punkterneȱ iȱ alleȱ 3ȱ førȬvejledningerȱ iȱ plenumȱ efterȱ øvelsenȱ erȱ slut.ȱDerȱ erȱ stikordȱ tilȱ
sammenfatningȱnederstȱpåȱsideȱ2.ȱȱ

Øvelsen forløber på denne måde 

x FørstȱfordelerȱIȱbogstaverneȱA,ȱBȱogȱCȱmellemȱjer.ȱ
x DernæstȱtalerȱAȱmedȱBȱiȱ10ȱminutterȱmensȱCȱlytterȱpåȱogȱpasserȱtiden.ȱNårȱderȱerȱ

1Ȭ2ȱminutterȱtilbageȱsigerȱCȱtil.ȱ
x EfterȱøvelsenȱreferererȱC,ȱhvadȱhan/hunȱharȱhørtȱogȱkommerȱevt.ȱmedȱnogleȱreȬ

fleksionerȱiȱforholdȱtilȱdet.ȱ
x Følgȱskemaetȱnedenforȱiȱrestenȱafȱøvelsen.ȱ

A:ȱInterviewerȱ

A:ȱObservatørȱ

A:ȱInterviewedeȱ

B:ȱInterviewesȱ

B:ȱInterviewerȱ

B:ȱObservatørȱ

C:ȱObservatørȱ

C:ȱInterviewedeȱ

C:ȱInterviewerȱ

ȱ
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Eksempel på en triade-øvelse 

Nedenforȱeksemplificeresȱdet,ȱhvordanȱmanȱkanȱarbejdeȱ iȱenȱ triade.ȱEksempletȱkomȬ
merȱfraȱenȱtriade,ȱsomȱviȱharȱarbejdetȱmedȱiȱenȱøvelseȱomȱkollegialȱvejledning.ȱ

Inspiration til interview (10 min)  

(hvor den kollegiale vejleder interviewer sin kollega inden hun skal observere 
hende i praksis) 

Iȱ interviewetȱafklares,ȱhvilkeȱområderȱdenȱ interviewedeȱønskerȱatȱfokusereȱpåȱ(seȱneȬ
denfor).ȱPrøvȱatȱværeȱnysgerrigȱsomȱinterviewerȱogȱsammenfatȱmedȱjævneȱmellemrumȱ
det,ȱduȱharȱhørt.ȱ Iȱdenȱsidsteȱdelȱafȱ interviewetȱkanȱduȱevt.ȱkommeȱmedȱkommentaȬ
rer/forslagȱtilȱdet,ȱdinȱmedȬstuderendeȱfortæller.ȱNedenståendeȱerȱforslagȱtilȱspørgsmålȱ
ogȱtilȱforløbetȱiȱsamtalen.ȱ

Om grundlaget for den kollegiale supervision/vejledning eller den studerendes 
opgave 

Tagȱudgangspunktȱiȱdenȱvejledtesȱbehov/ønskerȱogȱspørgȱf.eks.:ȱȱ

x HvadȱønskerȱduȱatȱopnåȱmedȱX?ȱHvadȱvilȱduȱgøreȱogȱhvorfor?ȱ
x Hvilkenȱviden/erfaringerȱtrækkerȱduȱpåȱiȱsituationen?ȱ
x Hvilkeȱværdimæssigeȱprioriteringerȱliggerȱtilȱgrund?ȱHvorforȱvilȱduȱgøreȱdetȱsåȬ

dan?ȱȱ
x Hvadȱtænkerȱduȱvilleȱværeȱrelevantȱforȱmigȱatȱgiveȱfeedbackȱpå?ȱȱ

Interviewerens forståelse og evt. bidrag 

Vejlederȱopsummerer,ȱhvadȱhan/hunȱharȱhørtȱkollegaenȱsige,ȱforȱatȱunderstrege,ȱatȱdetȱ
erȱdenȱinterviewedesȱudsagn,ȱsomȱerȱiȱfokus.ȱDernæstȱkanȱinterviewerenȱkommeȱmedȱ
egneȱtankerȱogȱideer,ȱogȱparterneȱkanȱsammenȱdiskutereȱalternativeȱmulighederȱoverȬ
vejelser.ȱȱ

Inspiration til observatørrollen  

(her er fokus på samtalen – men det kunne også være på teoretiske eller meto-
diske tematikker…eller noget andet, som er relevant for vejledningens tema) 

Cȱobservererȱudenȱatȱblandeȱsigȱiȱsamtalen.ȱCȱkanȱfxȱobservereȱogȱladeȱsigȱinspirereȱafȱ
følgendeȱspørgsmål:ȱȱ
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x Hvilkeȱ spørgsmålȱ kommerȱ Aȱ medȱ ogȱ hvordanȱ reagererȱ Aȱ påȱ B’sȱ spørgsȬ
mål/kommentarer?ȱ

x HvordanȱerȱkropssprogetȱhosȱAȱogȱB?ȱ
x Hvilkeȱspørgsmål,ȱsynesȱdu,ȱfungeredeȱgodtȱiȱsamtalenȱogȱhvorfor?ȱ
x Hvadȱopfattedeȱduȱdenȱinterviewede/vejledteȱlagdeȱsærligtȱvægtȱpåȱiȱsineȱsvar?ȱ

10 min: Efter interviewet 

EfterȱinterviewetȱfårȱA,ȱBȱogȱCȱlejlighedȱtilȱatȱkommentereȱpåȱdetȱiȱ5ȱminutterȱ(kanȱevt.ȱ
forlænges).ȱ

x FørstȱfortællerȱobservatørenȱCȱomȱdet,ȱsomȱhunȱharȱobserveretȱudenȱatȱbliveȱafȬ
brudt.ȱ

x DerefterȱfårȱAȱogȱBȱlejlighedȱtilȱatȱkommentereȱpåȱC´sȱobservationerȱogȱfortælleȱ
hvordanȱdetȱvarȱhenholdsvisȱatȱvejlede/intervieweȱogȱbliveȱinterviewetȱ

Denȱvejledteȱkanȱfxȱfortælleȱlidtȱom:ȱ

x Hvordanȱoplevesȱdetȱatȱbliveȱinterviewet?ȱHvadȱoverraskerȱmigȱmest?ȱ
x Hvadȱgjordeȱintervieweren,ȱsomȱvarȱgodt?ȱHvadȱvilȱjegȱseȱmere/mindreȱaf?ȱ

10 min: Som afslutning på øvelsen, forhandler de studerende centrale til poin-
ter til plenum.�

ȱ
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At arbejde med et reflekterende 
team i vejledningen 

Arbejdetȱmedȱreflekterendeȱ teamȱkommerȱ fraȱsupervisionspraksisȱ (Andersen,ȱ1996).ȱDetȱerȱenȱ
megetȱeffektfuldȱpædagogiskȱmetode,ȱdaȱdenȱbyggerȱpåȱetȱenkeltȱprincipȱomȱatȱde,ȱsomȱerȱtilhøreȬ
reȱtilȱenȱdialog,ȱofteȱerȱmegetȱklogereȱpå,ȱhvadȱmanȱkunneȱsigeȱellerȱmeneȱomȱenȱdenȱproblemȱ
stilling,ȱderȱ talesȱom,ȱendȱdenȱperson,ȱsomȱ fremførerȱenȱproblemstilling.ȱOplæggetȱ tilȱ teametsȱ
arbejdeȱerȱderforȱenȱdialogȱmellemȱ toȱellerȱ flereȱstuderendeȱ–ȱevt.ȱhvorȱenȱvejlederȱ interviewerȱ
demȱ omȱdeȱudfordringer,ȱ somȱ deȱ opleverȱ iȱ skriveprocessen.ȱMåletȱmedȱdialogenȱ erȱ såledesȱ atȱ
formulereȱdeȱmestȱpresserendeȱspørgsmålȱtilȱdetȱreflekterendeȱtema,ȱsomȱdeȱstuderendeȱharȱbrugȱ
forȱenȱafklaringȱpå.ȱȱIndenȱdialogenȱkanȱvejlederenȱog/ellerȱdeȱstuderendeȱarbejdeȱmedȱatȱudvikleȱ
ogȱ formulereȱbestemteȱkategorierȱ ellerȱ spørgsmål,ȱ somȱ teametȱ skalȱ forholdeȱ sigȱ til.ȱDetȱkanȱ fxȱ
være:ȱHvilkeȱproblematikkerȱhørerȱjegȱxȱtaleȱom?ȱHvilkeȱtalerȱhanȱikkeȱom?ȱHvordanȱadskillerȱ
deȱproblematikker,ȱjegȱhører,ȱsigȱfraȱdeȱudfordringer,ȱsomȱjegȱselvȱoplever?ȱHerefterȱpræsentererȱ
teametȱderesȱtankerȱomȱproblemstillingenȱpåȱenȱrespektfuldȱogȱanerkendeȱmåde.ȱȱMensȱdeȱtaler,ȱ
måȱden/deȱsomȱ`ejer´ȱden,ȱsiddeȱmedȱsidenȱellerȱryggenȱtilȱogȱlytteȱudenȱatȱblandeȱsigȱiȱdeȱkomȬ
mentarer,ȱsomȱteametȱkommerȱmed.ȱIȱstartenȱkanȱdetȱmåskeȱvirkeȱnogetȱkunstigt,ȱmenȱefterhånȬ
denȱnaturligtȱ ogȱnødvendigt.ȱHvisȱ teametȱ ogȱdenȱ studerende,ȱ somȱharȱuafklaredeȱ spørgsmål,ȱ
sidderȱoverforȱhinandenȱskerȱderȱnemligȱdet,ȱatȱdenȱstuderendeȱnaturligtȱvilȱbegyndeȱatȱbesvareȱ
ellerȱ kommentereȱ det,ȱ somȱ teametȱ talerȱ om.ȱNedenforȱ findesȱ enȱmereȱudfoldetȱ beskrivelseȱ af,ȱ
hvordanȱmanȱkanȱarbejdeȱmedȱreflekterendeȱteamȱ iȱvejledningen,ȱsomȱevt.ȱkanȱudleveresȱtilȱdeȱ
studerende.ȱ

Formåletȱmedȱ etȱ reflekterendeȱ teamȱ erȱ atȱ fåȱnuanceretȱogȱudvidetȱdialogerneȱomȱ etȱ
giventȱtema.ȱ

ȱEtȱgrundlæggendeȱprincipȱ iȱbrugenȱafȱreflekterendeȱ teamȱerȱatȱderȱskiftesȱmellemȱatȱ
deltagerneȱ iȱenȱgruppeȱ indtagerȱlytteȱogȱtaleȱpositionerȱmedȱafsætȱiȱnogleȱpåȱforhåndȱ
formuleredeȱkategorier.ȱ

Medȱandreȱordȱskiftesȱderȱmellemȱatȱforskelligeȱpersoner/grupperȱ iȱdenȱstoreȱgruppeȱ
talerȱogȱlytterȱtilȱhinanden.ȱDetȱerȱkunȱfantasien,ȱsomȱsætterȱgrænserȱfor,ȱhvorȱogȱhvorȬ
danȱdenȱteknikȱkanȱanvendesȱiȱvejledningen.ȱNedenforȱkommerȱviȱmedȱnogleȱeksemȬ
plerȱpå,ȱhvordanȱdetȱkanȱgøres.ȱ
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Eksemplarisk vejledning med reflekterende team 

1. Vejlederenȱudvælger/spørgerȱ1,ȱ2ȱellerȱ3ȱstuderende,ȱsomȱbeskriverȱdeȱsammeȱudȬ
fordringerȱiȱderesȱskriftligeȱoplægȱindenȱvejledningen.ȱ

2. Restenȱafȱgruppenȱinddelesȱiȱundergrupper.ȱAfhængigtȱaf,ȱhvorȱstorȱgruppenȱerȱ–ȱ
kanȱgruppenȱinddelesȱiȱopȱtilȱ5Ȭ6ȱundergrupperȱ–ȱellerȱbareȱ2ȱ–ȱafhængigtȱaf,ȱhvorȱ
langȱtidȱvejlederenȱafsætteȱtilȱøvelsen.ȱ

3. Hverȱundergruppeȱfårȱnuȱenȱkategori,ȱsomȱdeȱskalȱforholdeȱsigȱtil/lytteȱefterȱmensȱ
vejlederenȱinterviewerȱdeȱstuderende,ȱsomȱerȱudvalgt/spurgtȱomȱdeȱvilȱinterviewȬ
es.ȱDisseȱkategorierȱkanȱfxȱvære:ȱ

Problematik 

x Hvadȱhørerȱjeg,ȱatȱdenȱstuderendeȱgerneȱvilȱarbejdeȱmed?ȱHvilkenȱproblematikȱ–ȱ
ogȱhvadȱerȱformåletȱmedȱprojektet?ȱ

x Hvordanȱforholderȱjegȱmigȱtilȱdenneȱproblematik?ȱ

Sammenligning 

x Hvordanȱlignerȱdeȱproblematikker,ȱsomȱdeȱstuderendeȱbeskriverȱmitȱprojekt?ȱ
x Hvordanȱerȱdeȱforskelligeȱogȱhvorfor?ȱ

Dilemma 

x Hvadȱhørerȱjegȱerȱdetȱstørsteȱdilemmaȱforȱdeȱstuderende?ȱ
x Erȱderȱ forskelȱpå,ȱhvadȱdetȱer?ȱ (gælderȱhvisȱderȱerȱ flereȱstuderende,ȱsomȱ interȬ

viewes)ȱ
x Hvordanȱkunneȱdisseȱevt.ȱhånderes?ȱ

Teori/metode 

x Hvadȱerȱlighed/forskelȱpåȱdetȱteoretiskeȱperspektiv,ȱsomȱdeȱstuderendeȱarbejderȱ
arbejderȱmedȱiȱforholdȱtilȱmitȱegetȱperspektiv?ȱ

x Hvadȱerȱstyrkenȱvedȱdetteȱperspektiv?ȱHvadȱerȱsvaghedenȱift.ȱproblemstillingen?ȱ
Osv.ȱȱosv.ȱ

4. Vejlederenȱinterviewerȱnuȱde/nȱstuderendeȱiȱ15Ȭ30ȱmin.ȱogȱbrugerȱwhiteboardȱtilȱatȱ
notereȱnøgleord/spørgsmål/kommentarerȱpå.ȱIȱinterviewetȱsøgerȱhunȱatȱfåȱdeȱstuȬ
derendeȱtilȱatȱpræcisere,ȱhvadȱdetȱer,ȱsomȱdeȱharȱbrugȱforȱinputȱtilȱfraȱdeȱmedstudeȬ
rendeȱogȱvejlederen.ȱ
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5. Grupperneȱiȱdetȱreflekterendeȱteamȱfårȱherefterȱ15Ȭ30ȱminȱtilȱovervejeȱogȱsammenȬ
fatteȱderesȱkommentarerȱift.ȱderesȱkategori.ȱȱImensȱskriverȱdeȱstuderende,ȱsomȱerȱ
blevetȱinterviewetȱderesȱoplevelseȱafȱinterviewetȱnedȱ–ȱindholdsmæsȬ
sigt/formmæssigt.ȱ

6. Vejlederenȱhørerȱgrupperneȱiȱdetȱreflekterendeȱteam,ȱmensȱdeȱstuderende,ȱsomȱerȱ
blevetȱinterviewet,ȱlytterȱpåȱ–ȱmedȱryggenȱtilȱ(ellersȱbliverȱdeȱbareȱinvolveretȱiȱdenȱdiaȬ
log,ȱsomȱforegårȱmellemȱvejlederenȱogȱdeȱandreȱstuderende).ȱPåȱdenneȱmådeȱfårȱdeȱroȱtilȱ
atȱlytteȱefterȱogȱnotereȱdeȱudsagnȱned,ȱsomȱdeȱsærligtȱkanȱkobleȱsigȱtil.ȱ

7. Efterȱteametȱerȱhørt,ȱvenderȱvejlederenȱtilbageȱtilȱdeȱstuderende,ȱsomȱblevȱinterȬ
viewetȱiȱforholdȱtilȱderesȱprojektȱførȱdetȱreflekterendeȱteamȱkomȱpå.ȱHunȱspørgerȱ
demȱnu:ȱHvorȱharȱteametsȱkommentarerȱbragtȱjerȱhen?ȱFormåletȱmedȱdetȱsidsteȱinȬ
terviewȱerȱatȱdeȱstuderendeȱbliverȱafklaretȱift.ȱnæsteȱskridtȱiȱskriveprocessen.ȱDetȱ
sidsteȱinterviewȱerȱkortereȱendȱdetȱførsteȱogȱvarerȱmaks.ȱ20ȱmin.ȱ

8. Somȱafslutningȱspørgerȱvejlederenȱdenȱstoreȱgruppe:ȱHvadȱharȱgjortȱsærligtȱindȬ
tryk?ȱHerȱkanȱnonȬstopȱskriveȬøvelsenȱ(seȱinspirationskataloget)ȱevt.ȱbringesȱiȱspil.ȱ

Andre måder at arbejde med reflekterende team på 

Ovenståendeȱerȱenȱmådeȱatȱarbejdeȱmedȱreflekterendeȱteamȱpå.ȱEnȱandenȱkanȱværeȱatȱ
inddeleȱenȱstørreȱgruppeȱiȱ2/3ȱgrupper.ȱVejlederenȱkanȱsåȱførstȱtaleȱmedȱenȱafȱgrupperȬ
neȱmensȱdenȱanden/deȱtoȱandreȱgrupperȱ lytterȱpå.ȱHerefterȱhørerȱdenȱandenȱgruppesȱ
refleksionerȱpåȱdet,ȱsomȱhunȱtalteȱmedȱdenȱførsteȱgruppeȱomȱ–ȱogȱsådanȱkanȱdetȱfortȬ
sætte.ȱNårȱdeȱ studerendeȱerȱ socialiseretȱ indȱ iȱdenneȱmådeȱatȱ skabeȱdialogerȱpåȱ iȱdetȱ
kollektiveȱrumȱkanȱdeȱselvȱstyreȱprocessenȱogȱvejlederneȱkanȱvælge,ȱȱhvilkenȱpositionȱ
hunȱgerneȱvilȱindtageȱ–ȱmåskeȱsomȱenȱekspert,ȱderȱbliverȱinviteretȱindȱiȱdialogen,ȱnårȱ
derȱerȱbehovȱforȱdetȱ-ȱ
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Det engelske parlament 

Øvelsenȱ”detȱengelskeȱparlament”ȱharȱfåetȱnavnȱefterȱdetȱengelskeȱparlament,ȱsomȱjoȱerȱkarakteȬ
riseretȱvedȱatȱ regeringenȱogȱoppositionenȱ sidderȱoverforȱhinandenȱogȱ skiftevisȱ fremførerȱderesȱ
argumenterȱforȱogȱimodȱenȱgivenȱsag.ȱIȱdenneȱøvelseȱdelesȱgruppenȱderforȱiȱto,ȱogȱhverȱgruppeȱ
arbejderȱmedȱatȱudvikleȱogȱfremføreȱligeȱnetopȱderesȱargumenterȱforȱenȱgivenȱsag.ȱYdermereȱkanȱ
detȱværeȱatȱdet,ȱsomȱdeȱstuderendeȱskalȱargumentereȱforȱikkeȱerȱdetȱperspektivȱellerȱsynspunkt,ȱ
somȱdeȱselvȱabonnererȱpå.ȱ ȱFormåletȱmedȱøvelsenȱerȱderfor,ȱatȱdeȱstuderendeȱskærperȱderesȱarȬ
gumentationȱogȱgennemȱikkeȱkunȱatȱarbejdeȱmedȱsitȱegetȱmenȱogsåȱandreȱperspektiverȱpåȱenȱsagȱ
–ȱdetȱkanȱfxȱværeȱteoretiske,ȱmetodiskeȱellerȱetiskeȱforhold,ȱsomȱdiskuteresȱiȱøvelsen.ȱ

Øvelsen starter med at gruppen deles i 2 

30 min eller mere:  

Hverȱgruppeȱarbejderȱmedȱatȱudvikleȱargumenterȱforȱetȱgiventȱ teoretiskȱogȱmetodiskȱ
perspektivȱ–ȱogȱmodargumenterȱmodȱdetȱperspektiv,ȱsomȱdenȱandenȱgruppeȱarbejderȱ
med.ȱEnȱdelȱafȱøvelseȱkanȱvære,ȱatȱdenȱstuderendeȱmåskeȱkommerȱtilȱatȱarbejdeȱmedȱ
ogȱabonnereȱpåȱetȱperspektiv,ȱsomȱerȱforskelligtȱfraȱdetȱperspektiv,ȱsomȱhunȱselvȱarbejȬ
derȱmedȱiȱsitȱprojekt.ȱȱȱ

Øvelsen 

Iȱ selveȱøvelsenȱ sidderȱdeȱ toȱgrupperȱoverforȱhinanden,ȱ somȱpolitikerneȱgørȱdetȱ iȱdetȱ
engelskeȱparlament.ȱ

Herefterȱstarterȱenȱafȱgrupperneȱmedȱatȱfremføreȱargumenterȱfor,ȱhvorforȱmanȱfxȱskalȱ
vælgeȱenȱkvalitativȱmetodeȱellerȱetȱgiventȱteoretiskȱperspektivȱfremȱdet,ȱsomȱdenȱandenȱ
gruppeȱmener,ȱerȱdetȱrigtige.ȱ

Herefterȱerȱordetȱ fritȱ iȱdenȱ forstand,ȱatȱhverȱgangȱenȱdeltagerȱønskerȱatȱ tale,ȱmåȱhanȱ
ellerȱhunȱrejseȱsigȱopȱogȱfremføreȱsitȱargument.ȱ

Opsamling 

Deȱ studerendeȱ laverȱ enȱnonȬstopȱ skriveȱ øvelseȱ overȱ spørgsmålet:ȱHvadȱharȱ øvelsenȱ
gjortȱmigȱklogereȱpå?ȱȱ
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”Work-in-progress-seminar” 

Iȱdetteȱbilagȱuddybesȱdet,ȱhvordanȱvejlederȱkanȱarbejdeȱmedȱpeerȬfeedbackȱiȱformȱafȱWIPȱseminaȬ
rerȱ–ȱenȱform,ȱsomȱerȱvelintegreretȱift.ȱetȱph.d.Ȭforløb,ȱmenȱsomȱogsåȱkanȱtagesȱiȱbrugȱpåȱkandiȬ
datȱogȱmasterȬstudier.ȱBilagetȱkommerȱfraȱetȱWIPȬforløbȱpåȱMasteruddannelsenȱiȱVejledningȱogȱ
kanȱbrugesȱsomȱskabelonȱiȱtilrettelæggelsenȱafȱWIPȱpåȱandreȱuddannelser.ȱȱ

Kæreȱstuderendeȱ

”Workȱ–ȱinȱ–ȱprogress”ȱ(WIP)ȱseminarȱforegårȱpåȱDPUȱiȱKøbenhavnȱfraȱ10ȱȬȱ16ȱȱ

PåȱetȱWIPȱseminarȱfårȱIȱlejlighedȱtilȱatȱȱ

x Præsentereȱjeresȱprojekt:ȱHvadȱvilȱI,ȱhvorforȱogȱhvordan?ȱ
x Fåȱresponsȱpåȱprojektetȱogȱdeȱaktuelleȱproblemer/behovȱIȱharȱfraȱandreȱmedȬ

studerendeȱogȱunderviserneȱpåȱseminaret..ȱ

Formåletȱmedȱ seminaretȱerȱ således,ȱatȱ Iȱ fårȱ forskelligeȱ inputȱ tilȱ jeresȱ skriveprocesȱogȱ
(forhåbentligȱ-)ȱbliverȱklarȱpå,ȱhvadȱIȱskalȱarbejdeȱvidereȱmedȱogȱhvordan.ȱȱ

Responsenȱforegårȱiȱgrupperȱmedȱ6,ȱsomȱalleȱfårȱhinandensȱoplægȱindenȱWIP.ȱIȱgrupȬ
penȱerȱmanȱopponentȱforȱenȱandenȱstuderendeȱ–ȱligesomȱmanȱselvȱfårȱfeedbackȱfraȱenȱ
andenȱstuderende.ȱNogetȱ forȱnogetȱ-ȱDeȱsomȱ ikkeȱopponerer,ȱ fårȱsåledesȱhellerȱ ikkeȱ
feedback.ȱ

WIPȱ foregårȱomȱ formiddagen.ȱDeȱspørgsmål,ȱsomȱharȱrejstȱsigȱ iȱgruppernesȱsamtalerȱ
omȱeftermiddagen,ȱtagesȱmedȱiȱplenumȱefterȱfrokost.ȱPåȱseminaretȱfårȱalleȱresponsȱfraȱ
enȱmedstuderendeȱogȱdeȱvejledere,ȱsomȱdeltagerȱiȱseminaret.ȱDetȱbetyder,ȱatȱhverȱstuȬ
derendeȱskalȱopponereȱpåȱétȱmasterprojekt.ȱȱ

ResponsenȱpåȱWIPȱerȱfinȱforberedelseȱpåȱspørgsmål,ȱderȱevt.ȱkanȱkommeȱtilȱeksamen.ȱ
Deȱ studerende,ȱ somȱ ikkeȱ harȱ sendtȱ nogetȱ erȱ velkomneȱ tilȱ atȱ kommeȱ ogȱ lytteȱ på.ȱȱ
TilȱfrokostȱregnerȱmedȱatȱviȱspiserȱfællesȱfrokostȱiȱGrafiskȱKantineȱ(desværreȱforȱegenȱ
regningȱ-).ȱ

StrukturenȱunderȱWIPȱforȱhverȱstuderendeȱerȱsomȱfølger:ȱ

Hvertȱprojektȱfårȱca.ȱ25ȱmin,ȱsomȱerȱfordeltȱpåȱfølgendeȱmåde.ȱ

ȱ
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1. Denȱstuderendeȱfårȱ5ȱmin.ȱtilȱenȱkortȱpræsentationȱafȱhans/hendesȱaktuelleȱspørgsȬ
mål/behov.ȱHvorforȱstillerȱjegȱnetopȱdisseȱspørgsmålȱiȱdetȱrundsendteȱmateriale?ȱ
(maxȱ5ȱminutter).ȱȱ

2. Denȱmedstuderende,ȱderȱopponerer,ȱharȱnuȱ10ȱminutterȱmensȱdenȱstuderendeȱlytȬ
ter.ȱHuskȱdenȱmegetȱsimpleȱgrundregelȱforȱkonstruktivȱkritikȱer:ȱrosȬrisȬros.ȱȱȱ

3. Somȱopponentȱmåȱduȱgerneȱforholdeȱdigȱtilȱklarhedenȱiȱformidlingen.ȱHvadȱerȱdetȱ
derȱundersøges?ȱHvilkeȱmetoderȱanvendes?ȱHvilkeȱdiskussionerȱkanȱrejsesȱpåȱbagȬ
grundȱafȱprojektet?ȱHvordanȱserȱduȱsammenhængenȱmellemȱdisse?ȱErȱderȱpassaȬ
ger,ȱhvorȱduȱsomȱlæserȱsavnerȱviden?ȱȱ

Formulerȱ3ȱcentraleȱspørgsmålȱtilȱprojektet,ȱsomȱdinȱmedstuderendeȱkanȱforholdeȱsigȱ
til.ȱȱ

4. Tilȱslutȱerȱderȱ10ȱminutterȱtilȱenȱafsluttendeȱdiskussionȱafȱdeȱperspektiver,ȱderȱerȱ
rejstȱindtilȱnu.ȱHerȱkanȱmedstuderendeȱfåȱlejlighedȱtilȱatȱkommeȱmedȱkommentaȬ
rer/spørgsmål.ȱȱ

5. Afslutningsvisȱformulererȱdenȱstuderende,ȱhvadȱhans/hendesȱnæsteȱskridtȱiȱskriȬ
veprocessenȱer.ȱHvorȱharȱWIPȱseminaretȱbragtȱdigȱhenȱiȱdinȱskriveproces?ȱ

OpsamlendeȱerȱgrundreglerneȱunderȱWIP:ȱ

x Opponenterneȱmåȱikkeȱafbrydesȱunderȱderesȱopponering.ȱȱ
x Denȱstuderende,ȱsomȱmodtagerȱresponsȱkanȱsiddeȱogȱlytte,ȱskriveȱnedȱ–ȱogȱefterȱ

responsenȱ fårȱhan/hunȱ lejlighedȱ tilȱ atȱ stilleȱuddybendeȱ spørgsmål/kommentereȱ
påȱdet,ȱsomȱerȱblevetȱsagt.ȱȱȱ

x Detȱerȱenȱgodȱidéȱatȱundgåȱlangeȱforklaringerȱogȱiȱstedetȱspørgeȱindȱtil,ȱhvordanȱ
detȱerȱmuligtȱatȱarbejdeȱvidereȱmedȱdeȱuklarheder,ȱsomȱopponeringenȱharȱrejst.ȱ

SendȱmaterialeȱtilȱWIPȱȱ

x tilȱhmn@dpu.dk.ȱHerefterȱudarbejdesȱopponentlisteȱsomȱduȱ fårȱ tilsendt.ȱDvs.ȱatȱ
duȱskalȱregneȱmedȱatȱhaveȱtidȱtilȱatȱforberedeȱdigȱtilȱseminaret.ȱ

x Ogȱskulleȱduȱikkeȱbliveȱklarȱmedȱditȱmaterialeȱkanȱduȱsagtensȱdeltagerȱiȱlytteȱ(ogȱ
hygge)ȱposition.ȱSendȱenȱmail,ȱhvorȱduȱgørȱopmærksomȱpåȱdet.ȱ

SendȱikkeȱdocxȬfilerȱikkeȱalleȱkanȱåbneȱdemȱ-ȱ

TilȱWIPȱmåȱIȱsendeȱmaksȱ8ȱsiderȱ(eksklusivȱlitteraturliste):ȱ

x Indholdsfortegnelseȱ
x Problemformuleringȱ
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x Motiveringȱforȱproblem:ȱFormålȱmedȱprojeketȱ
x Undersøgelsesdesign:ȱHvilkenȱempiriȱarbejderȱIȱmed,ȱhvorforȱogȱhvordan?ȱ
x Valgȱafȱteoriȱ(kort)ȱ
x Litteraturlisteȱ
x Mindstȱtoȱbegrundedeȱspørgsmålȱtilȱopponenterne:ȱSpørgsmåleneȱskalȱståȱsomȱ
detȱ førsteȱ iȱdokumentet.ȱHvadȱ erȱmineȱ spørgsmål?ȱHvorforȱ stillerȱ jegȱnetopȱ
disseȱspørgsmålȱ(relevans)?ȱ

Huskȱatȱskriveȱnavnȱogȱsidetalȱiȱsidehovedetȱpåȱalleȱsiderȱiȱditȱdokument.ȱ

x MåskeȱharȱIȱalleredeȱsendtȱenȱdelȱafȱovenståendeȱtilȱjeresȱvejleder.ȱȱ
x Såȱ senderȱ Iȱbareȱdetȱ sammeȱ igenȱ tilȱ jeresȱopponenterȱ Ȭȱellerȱ Ȭȱendnuȱbedreȱ Ȭȱsåȱ

langt,ȱsomȱIȱerȱnåetȱnu.ȱȱ
x Huskȱatȱjeresȱprojektȱbliverȱlæstȱafȱandenȱstuderendeȱnu,ȱsomȱikkeȱkenderȱtilȱjeresȱ

projekt.ȱ
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Cafemodellen 

Cafemodellen:ȱAnerkendendeȱ feedbackȱ iȱ projektgrupper.ȱOprindeligtȱ tryktȱ iȱDanskȱUniversiȬ
tetspædagogiskȱTidsskriftȱnr.ȱ6,ȱ2008ȱ

ȱ
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Cafemodellen: 
Anerkendende feedback 
i projektgrupper
Lene Tortzen Bager, lektor, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet

længerevarende projektarbejde, hvor samtalerne kan 
hjælpe med at afdække og fastholde faser i processen.
 Modellen beskriver tre roller eller funktioner i en 
systemisk samtale, hvor hver projektgruppe på skift 
varetager en funktion i samtalen:

– Fokusgruppen har viden og ressourcer
– Supervisionsgruppen hjælper med at uddybe og kon-

kretisere fokusgruppens emne gennem en anerken-
dende tilgang

– Iagttagergruppen lytter aktivt, tager notater, samler op 
og beskriver samtalens forløb

Den systemiske teori, som denne samtaleform bygger 
på, betoner, at den enkeltes handlinger og holdnin-
ger sker i et fællesskab, som er en betydningsgivende 
kontekst. Ændres et led i fællesskabet, ændres hele fæl-
lesskabet; og teorien vægter denne mulighed for foran-
dring. Samtalen er desuden baseret på en anerkendende 
tilgang, Appreaciative Inquiry, som tager afsæt i, at den 
enkelte har ressourcer, viden og færdigheder, som kan 
komme til udtryk gennem en anerkendende og un-
dersøgende samtale. I forhold til cafemodellens roller 
betyder det, at fokusgruppen har viden og ressourcer, 
som supervisionsgruppen kan hjælpe med at uddybe og 
konkretisere gennem anerkendende og åbent under-
søgende spørgsmål i en samtale, som iagttagergruppen 
lytter til, samler op på og skaber perspektiv i. Tan-
kesættet bag den anerkendende tilgang tager således 
udgangspunkt i, at den anden gennem refleksion og 
undersøgelse af erfaringer kan blive klogere på betyd-
ninger, viden og muligheder. At tilgangen i samtalen 
er anerkendende betyder ikke et fravær af en traditio-
nel kritisk (akademisk) diskurs, men en kritisk diskurs, 
der formuleres gennem anerkendelse og undersøgelse. 
Kritiske synspunkter kan formuleres positivt som un-
dersøgende og afdækkende spørgsmål, som f.eks.«Hvad 
ville det gøre ved Jeres idé, hvis I…?«

Lene Tortzen Bager er tidligere 
lektor ved Institut for Æstetiske 
Fag, AU, hvorfra hun har under-
visningserfaring fra æstetik- og 
kultur-faglige forløb og forsk-
ningsbaggrund inden for sam-
tidskunstens teori, historie og 
reception. Siden 2008 er hun 
ansat som lektor ved Center 
for Undervisningsudvikling, hvor 
hendes forsknings- og udvik-

lingsopgaver vedrører universitetspædagogik, involverende 
undervisningsformer, entrepreneuriel didaktik, kollegial su-
pervision, vejledning og feedback.

Kan feedback på meningsfuld måde varetages af de studerende 
selv? Kan de studerende lære at anvende feedbackformer, der 
kvalificerer dem til at indgå i fagligt lærende fællesskaber? 
I artiklen beskrives erfaringer med at lade studerende give 
hinanden feedback gennem cafemodellen i forbindelse med 
projektarbejde. Den pædagogiske hensigt hermed er, at de 
studerende får erfaring med en anerkendende tilgang, med at 
anvende dialogens lytte- og tale-positioner aktivt samt med at 
konstituere sin rolle som studerende i et lærende fællesskab.

Introduktion
Cafemodellen er en feedbackform, jeg har eksperimen-
teret med i forbindelse med udvikling af et nystartet 
undervisningsforløb på kandidatuddannelsen i Ople-
velsesøkonomi ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet 
i 2007. I denne artikel beskriver jeg principperne bag 
cafemodellen, ligesom jeg gennemgår selve metoden i 
modellen og erfaringerne med at anvende modellen.

Hvad er principperne bag cafémodellen?
I cafemodellen anvendes en samtalemodel, som bl.a. 
kendes fra coaching, kollegial supervision og fra reflek-
terende teams.1 Modellen kan bruges i forbindelse med 
gruppearbejde og er særligt velegnet, når der er tale om 
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Denne case er et eksempel på den opgave, som 
grupperne fik efter en introduktion til cafemodel-
len. Casen startede gruppernes arbejde med cafe-
modellen.

Case: Konstruer en kollektiv 
identitet for gruppen

Baggrund: De studerende har ved studiestart oploa-
det individuelle portrætter af sig selv med beskri-
velse af faglig baggrund, interesser og begrundelse 
for deres valg af kandidatuddannelsen i Oplevelses-
økonomi. Herefter er de studerende af lærergrup-
pen blevet inddelt i projektgrupper, og denne første 
cafe har til formål at understøtte gruppens proces 
med at etablere en gruppeidentitet.
Holdet er på dette tidspunkt blevet introduceret 
til cafemodellen og har prøvet den i ultrakorte 
samtale-runder.
Instruktion til øvelsen:
I skal konstruere en kollektiv identitet for Jeres gruppe: 
hvorfor er I en gruppe? Hvad er Jeres gruppes omdrej-
ningspunkt? Hvorfor er dette Jeres omdrejningspunkt? 
Jeres diskussioner og undersøgelser skal udmøntes i et 
navn til gruppen og et slogan for gruppens identitet. I skal 
beskrive baggrunden for gruppens navn og slogan i et do-
kument, som I oploader i den elektroniske konference. Før 
næste undervisningsgang, hvor vi arbejder med cafemodel-
len med tre deltagende grupper, som skiftes til at agere i 
rollen som henholdsvis fokusgruppe supervisionsgruppe 
og iagttagergruppe, har I til opgave at sætte Jer grundigt 
ind i hinandens dokumenter. På cafeen skal den enkelte 
projektgruppe være forberedt på at præsentere gruppens 
identitet mundtligt for de to andre grupper i cafeen i ca. 10 
minutter, herefter vil den gruppe, der fungerer som supervi-
sionsgruppe, spørge undersøgende ind til afklaringsproces-
sen, betydningen af navn og slogan for gruppeidentiteten 
mv., denne samtale varer max 25 minutter. Derefter har 
iagttagergruppen til opgave at samle op på samtalen, be-
skrive dens dynamik og pege på perspektiver i samtalen, 
så fokusgruppen får noget med tilbage at reflektere over. 
Opsamlingen varer max 10 minutter.

Efter en runde på i alt 45 minutter skifter grupperne rol-
ler i cafemodellen og fortsætter runden, indtil alle grupper 
har prøvet alle roller.

Hvordan gennemføres 
cafemodellen i praksis?
Som nævnt tildeles hver projektgruppe forskellige rol-
ler undervejs i forløbet. Nedenfor beskriver jeg de tre 
forskellige roller, som grupperne varetager på skift.

De tre gruppers roller og samtalens proces
Fokusgruppen præsenterer sit emne i 10 minutter. Heref-
ter besvarer gruppen spørgsmål fra supervisionsgruppen. 
Fokusgruppen deltager i dialogen med supervisions-
gruppen i overensstemmelse med det fælles forarbejde, 
ligesom fokusgruppens medlemmer undervejs lytter 
til hinandens svar. Det er ikke tilladt at underkende 
hinandens idéer eller at fastholde egne kæpheste. Hvis 
der opstår uenigheder, gøres de til genstand for nye 
undersøgelser. Supervisionsgruppens rolle er at imøde-
komme fokusgruppens præsentation og emne med 
åbne spørgsmål, som kan hjælpe med at belyse og un-
dersøge emnet yderligere. Det er supervisionsgruppens 
rolle at give fokusgruppen lejlighed til at udtrykke sig 
nuanceret og formidlende om dens arbejde, om proces-
ser heri samt om det aktuelle emne for cafeen.
 Det er ikke tilladt at dømme fokusgruppens arbejde, 
udsagn eller at kritisere ukonstruktivt. Samtalen varer 
max 25 minutter.
 Iagttagergruppens rolle er først og fremmest at lytte 
aktivt til dynamikken mellem fokusgruppen og su-
pervisionsgruppen og tage notater til samtalens forløb, 
emner og spring. Hvilke spørgsmål virker øjenåbnende 
for fokusgruppen? Er der emner/områder, supervi-
sionsgruppen overser? Hvilke ideer bliver forladt af fo-
kusgruppen, og hvordan sker dette? Hvilke dilemmaer 
eller problemstillinger ser ud til at stå anderledes for 
fokusgruppen efter denne samtale? Iagttagergruppen 
samler op ved at beskrive og perspektivere samtalen i 
max 10 minutter.

Timeout
I gennemførelsen af samtalen kan man vælge at an-
vende en strategi, der hedder timeout. Strategien går 
ud på, at man aftaler et stop i samtalen, som kan bruges 
til at skabe klarhed over samtalens proces eller emne. 
Fokusgruppen kan eksempelvis anvende timeout til at 
bringe samtalen tilbage på sporet, hvis gruppen oplever, 
at samtalens fokus flytter sig for hurtigt. Eller supervi-
sionsgruppen kan anvende timeout, hvis medlemmerne 
har brug for at meta-samtale om, hvilke emner de 
ønsker at undersøge nærmere. Supervisionsgruppen 
kan lave timeout for på et metaplan at drøfte med 
fokusgruppen, om samtalens proces eller emne er på 
et vedkommende spor. Desuden kan iagttagergruppen 
vælge at anvende timeout, hvis den ønsker at gøre 
supervisionsgruppen eller fokusgruppen opmærksom 
på, at den anerkendende tilgang ikke bliver håndhæ-
vet. Endelig kan grupperne på forhånd have aftalt at 
anvende timeout som redskab til metarefleksion i sam-
talen. Ellers spiller iagttagergruppen generelt rollen som 
den metareflekterende part i cafemodellen.

Spørgeteknik
Foruden timeouts er spørgeteknik og spørgsmålskate-
gorier en nyttig hjælp i forståelsen af rollerne i samtalen 
og til at understøtte bevægelse og dynamik i samtalen. 
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Figur 1 illustrerer nogle spørgsmålskategorier, der kan 
anvendes som redskab til at styrke deltagernes opmærk-
somhed på at arbejde anerkendende og undersøgende i 
samtalen. Spørgsmålstyperne er udviklet af Karl Tomm 
og hviler på en systemisk tankegang i overensstemmelse 
med cafemodellens principielle grundlag.

Erfaringer med at anvende cafemodellen
Den konkrete ramme om mine erfaringer med cafe-
modellen er det første hold studerende optaget på kan-
didatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi ved Nordisk 
Institut, Aarhus Universitet i 2007. Holdet på 49 stu-
derende har bachelorgrader fra humaniora, samfunds-
videnskab, naturvidenskab, ASB, AAA, Designskolen 
samt udenlandske universiteter. Uddannelsen har til 
formål at give de studerende kompetencer til at kunne 
analysere, innovere og udvikle projekter inden for Op-
levelsesøkonomien, som i denne sammenhæng forstås 
som en dynamisk kulturel samfundsmæssig ramme. 
Forløbet, som blev understøttet af cafemodellen, hed-
der Entrepreneurship – koncept og forretningsudvikling (10 
ECTS) og ligger på uddannelsens første semester. Dette 

forløb i entrepreneurship er undervisning, som tager 
udgangspunkt i den studerendes faglige og personlige 
kompetencer og har som mål at transformere kompe-
tencerne til objektive færdigheder, som skal gøre den 
studerende i stand til at handle mulighedsorienteret i 
en kontekstuel sammenhæng. Der er tale om undervis-
ning, der har som læringsmål, at den studerende med 
en øget bevidsthed om sine faglige metoder og prak-
sisformer kan koble sig på og samarbejde i flerfaglige 
projekter. Forløbet er skemalagt med en fast ugentlig 
undervisningsdag med tre timer, og undervisningen er 
tilrettelagt med henblik på høj grad af involvering af 
de studerende i selve undervisningstimerne såvel som 
mellem undervisningsgangene: Efter hver forelæsning 
ligger en øvelse, som de studerende besvarer i deres 
projektgruppe. Besvarelsen (8-10 sider) skal være op-
loadet i en elektronisk konference tre dage senere og 
være forberedt af cafemodellens deltagende grupper 
før den følgende undervisningsgang, hvor projekt-
grupperne modtager og giver hinanden anerkendende 
feedback. Besvarelsen af rækken af øvelser danner en 
portfolio, som er grundarbejdet i eksamensopgaven, der 
indleveres i projektgrupper og forsvares mundtligt.

Instruktion og øvelse er vigtige elementer
Fra første undervisningsforløb erfarede jeg, at cafemo-
dellen kræver grundig instruktion. Det gælder beskri-
velsen af rollernes funktion i samtalen og processen i 
samtalen, og det gælder den anerkendende tilgang og 
de spørgeteknikker, der understøtter denne tilgang til 
forskel fra den traditionelt kritiske akademiske tilgang. 
Grundig instruktion er nødvendig dels for de delta-
gende projektgrupper, dels for det deltagende lærer-
team. Instruktionen kan med fordel både udleveres som 
et handout med beskrivelse af samtalens tre funktioner 
og med spørgsmålstypologier, men hverken rolle eller 
spørgsmålstype kan læres som tekst eller teori; det er 
nødvendigt at praktisere og gøre sig erfaringer med 
rollerne for at forstå den enkelte gruppes funktion i 
samtalen. I det aktuelle forløb var det især iagttager-
rollen, der gav både studerende og undervisere stof til 
eftertanke. Vi oplevede, hvor stærk trangen til at ytre 
sig er, og hvor meget den skal tøjles, hvis dialogen med 
fokusgruppen ikke skal blive præget af tilfældige kom-
mentarer. Det var utroligt lærerigt for både undervisere 
og cafedeltagere at opleve, hvor aktiv lyttepositionen er 
i en samtale. I starten af det første forløb deltog lærerne 
i en art refleksiv position i den enkelte cafe. Men det 
viste sig ikke at være hensigtsmæssigt, dels fordi lærer-
teamet selv var for uøvede i cafemodellens roller og 
samtaleteknik, og dels fordi opgaven jo allerede blev 
varetaget af iagttagergruppen. I stedet vil jeg anbefale, at 
cafemodellen instrueres grundigt gennem små øvelser 
med samtalemodellen, hvor der i plenum er lejlighed 
til at stille spørgsmål på baggrund af opstået tvivl og 
erfaringer. Efter bare få erfaringer med cafemodellen 
viste motiveringen af arbejdsformen sig ikke at være 

Lineære spørgsmål
Anvendes til at afklare 
hændelser, årsager, facts.  
Spørger er en art detektiv.
Spørgsmålstyper:

Hvad? ◆

Hvor? ◆

Hvornår? ◆

Cirkulære spørgsmål
Anvendes til at undersøge 
adfærd, perspektiver, 
kontekster evt. bagud 
i tid. Spørger er en art 
opdagelsesrejsende eller 
antropolog, som undersøger 
forskelle, perspektiver og 
synsvinkler.
Spørgsmålstyper:

Beskrivende: Karakteriser  ◆

forskelle fra for ti år siden 
til nu?
Forklarende ud fra forskel,  ◆

perspektiv, synsvinkel: 
Hvordan ville X opfatte 
handlingen, som Q foretog 
sig?

Strategiske spørgsmål
Anvendes for at fremkalde 
en virkning, handling eller et 
indblik Spørger er vidende 
og foran i samtalen.
Spørgsmålstyper:

Konfronterende: Hvor  ◆

meget må det koste at..?
Opfordrende: Hvem  ◆

skal kontaktes for at få 
oplysning om..?
Ledende: Overvej, hvad du  ◆

vil prioritere, hvis..?

Refleksive spørgsmål
Anvendes med henblik 
på at skabe ny indsigt og 
nye handlemuligheder, 
fremadrettet og stimulerer 
til refleksion
Spørger: undrer sig, 
anerkender, coacher
Spørgsmålstyper:

Tidsmarkerende: Hvordan  ◆

ser dette ud, om et år – 
og hvad er der sket i 
mellemtiden?
Hypotetiske spørgsmål:  ◆

Hvis X siger ja, betyder 
det så noget for P?

Figur 1: Karl Tomms spørgsmålskategorier kan anvendes som inspira-
tion eller som et redskab i cafemodellen.
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nogen stor opgave. Grunden var, at den enkelte gruppe 
oplevede at få feedback, der var meningsfuld og som 
gav konkrete anvisninger til en videre arbejdsproces.

Cafegrupperne bør etableres fra start
Det er en anden væsentlig erfaring, at cafegrupperne 
bør etableres fra starten, så de samme grupper mødes 
i cafeerne hen over semestret. Det giver mulighed for 
at se projekterne i en proces og for at give grundig 
feedback på såvel projektemne som proces og samar-
bejde. De studerende får oplevelsen af og erfaring med 
at være hinandens kompetente fagfæller.

De studerendes evaluering af cafemodellen: 
Lærerigt men krævende!
Brugen af cafemodellen skal naturligvis ses i lyset af 
de læringsmål og arbejds- og prøveformer, det enkelte 
undervisningsforløb er beskrevet gennem. I forbindelse 
med undervisningen i entrepreneurship udviklede vi 
cafemodellen for at understøtte de studerendes sam-
arbejde på tværs af fag med processer som skal be-
vidstgøre dem om hver deres faglige og personlige 
styrker, om fagligt begrundede metoder og antagelser, 
og som skal styrke dem i deres handlekraft. Det var en 
vigtig udfordring at etablere en nysgerrig og tillidsfuld 
synsvinkel på de faglige forskelle mellem bachelorer 
fra vidt forskellige fakulteter og læringsmiljøer. Den 
anerkendende tilgang giver mulighed for at se forskelle 
som ressourcer og imødekomme fagligt forskellige an-
tagelser med en undersøgende tilgang. Det er hensig-
ten, at cafemodellens samtalepositioner fungerer som 
et redskab og en ramme, der gør de studerende i stand 
til at give hinanden feedback ud fra et anerkendende 
grundlag, der kan stimulere gruppernes dialog. Erfarin-
gen fra anvendelsen af cafemodellen hen over semestret 
er, at den stort set fungerede efter hensigten. Og i 
forbindelse med den mundtlige eksamen blev det for 
alvor tydeligt for både studerende og undervisere, hvor 
meget den anerkendende tilgang og træningen i samta-
lens tale- og lyttepositioner havde styrket den enkelte 
studerende i forhold til at sprogliggøre processer, tage 
åbent imod spørgsmål og i sin dialog være sikker på at 
tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forud-
sætninger. Af den elektroniske evaluering af forløbet 
fremhæves cafemodellen også som et centralt element i 
den enkeltes udbytte af forløbet. På det åbne spørgsmål 
Hvad lærte du mest af? Lyder nogle af svarene:

– Cafe-møderne. Det er i udvekslingen mellem de studeren-
de, at der sker noget spændende og brugbart. Her kommer 
man til at reflektere over, hvordan andre uden for gruppen 
opfatter projekt og proces. Det er også her, man deler erfa-
ringer osv.

– At være del af en gruppe, som arbejder og forhandler sig 
igennem en proces og frem mod et koncept, hvor alle har 
kunnet bidrage. Cafemøderne har også været gavnlige til 

at få nye perspektiver på ens projekt, dog har der måske 
været lidt for mange af dem..

– Ved ikke, måske café-model – når de fungerede efter hen-
sigten.

Som de sidste citater antyder, har i hvert fald er par 
studerende oplevet, at udbyttet af cafemodellen var 
svingende, og de studerende beskriver også ret grun-
digt i evalueringen, at de har oplevet forløbet som en 
overordentlig stor arbejdsbyrde. I arbejdsbyrden og det 
store arbejdspres ligger der imidlertid også et fagligt 
begrundet pres fra undervisernes side på de studerende 
for, at de skal forstå og erfare i en vedvarende interak-
tion, som involverer og påvirker den enkelte personligt 
og fagligt, samtidigt med at de driver et projekt frem. 
Det vil sige, at mens de studerende arbejder på højtryk 
i deres projektgrupper, oplever de at yde med nogle 
kompetencer og sider af sig selv, som de ikke har prø-
vet før. Og de oplever at dette bidrager til at skabe en 
anden type undervisningsmiljø, end de med meget stor 
sandsynlighed har mødt før.2

Perspektivering – læring i et 
fagligt praksisfællesskab
Det er en erfaring fra anvendelse af systemiske og aner-
kendende samtaler i forbindelse med kollegial supervi-
sion blandt undervisere ved Humaniora på AU, at un-
derviserne oplever at få redskaber, som de kan anvende 
i undervisning og vejledning.3 Derfor har det været en 
enkel manøvre at fortsætte tanken: Hvis samtale er et 
vigtigt redskab for underviserne i undervisningen og 
det kollegiale samarbejde, kan samtale så ikke også blive 
det for de studerende i deres faglige samarbejde? Det, 
der har interesseret mig i eksperimentet med cafemo-
dellen som feedbackform, er spørgsmålet om, hvordan 
vi gør de studerende i stand til at spille en tydeligere 
rolle for hinanden som kompetente deltagere i et fagligt 
fællesskab? Grunden til spørgsmålet er, at jeg dels som 
underviser selv oplever, at underviseren tillægges meget 
stor betydning af de studerende, og at jeg dels hører 
andre undervisere fortælle om den samme erfaring. 
Nogle studerende udtrykker direkte, at de foretrækker 
at høre underviseren frem for deres medstuderende, at 
de er usikre på hinandens kunnen og dermed bliver 
det vanskeligt for de studerende at håndtere arbejde 
på egen hånd og samarbejde i grupper. Der kan være 
flere grunde til, at underviseren står så centralt for de 
studerende. En af forklaringerne på de studerendes 
ønske om mere tid med underviseren kan være deres 
behov for at lære igennem iagttagelse af faget i praksis, 
dvs. at få lov til at se underviseren agere i faget. Så hvis 
vi ønsker at styrke de studerendes mulighed for at lære 
mere bredspektret og styrke deres kompetence til at 
agere kompetent over for hinanden, så skal vi styrke de 
studerendes mulighed for at praktisere fagligheden og 
gøre dem i stand til at forholde sig til hinanden som 
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dele af et lærende fællesskab. Cafemodellen beskriver 
en aftalt form på samtalen, som rammesætter tale og 
lytte-positioner og giver redskaber i form af spørgs-
målskategorier. De studerende øver sig i at forpligte sig 
i et lærende fællesskab, hvor det ikke er underviseren, 
men de studerende selv, der har hovedrollen. De lærer 
at agere i faget ved selv at agere.

Noter
1 Cafemodellen kan minde om cafemetoden, som er en udbredt 

metode til at understøtte videndeling i grupper og et anerkendt 
værktøj til at facilitere gruppeprocesser. Cafeen indrettes ved 

borde, der har 3-6 »gæster« og en »vært«, som drøfter et fastlagt 
tema. Værten kan invitere nye gæster til at deltage i diskussion 
fra tilstødende cafeborde.

2 I kombinationen af foretagsomhed som et specifikt entrepreneu-
rielt læringsmål og cafemodellens systemiske og anerkendende 
samtale, ligger der stof til en dybere diskussion af læringsteo-
retiske tilgange til udvikling af undervisningsformer på uni-
versiteterne. Det er en omfattende og spændende diskussion, 
som har jeg bl.a. har taget hul på med Per Blenker i artiklen 
»Bevidsthed om læring – en kompetence med udgangspunkt i 
entrepreneuriel undervisning«, i Arbejdspapir nr. 1, 2008, Center 
for Undervisningsudvikling, AU. Artiklen ligger i elektronisk 
version på www.cfu.dk

3 Leth Andersen og Søndergaard, 2007: Kollegial supervision på 
universitetet, Aarhus Universitetsforlag.








