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Forskningsintegration i uddannelse og undervisning – 
Grundmodel for videnintegration 
 
Grundmodellen 
1.Styrkelse af uddannelsernes videnmiljø  
Alle undervisere skal være knyttet til og deltage aktivt i enten  
a) samarbejder med eksterne viden– og forskningsmiljøer som fx universitet,  
b) et af UC SYD’s forskningsprogrammer eller  
c) et videnmiljø på eget institut   
 
Videnmiljøerne er dynamiske og tilpasser sig uddannelsernes behov for styrkelse af ak-
tuel viden. Videnmiljøerne vurderes derfor en gang årligt (december), og der udarbejdes 
en liste over de interne videnmiljøer, der er aktive på de enkelte institutter det kom-
mende år. 
 
2. Systematisk arbejde med valg af litteratur 
Alle faggrupper/semestergrupper/modulansvarlige grupper udarbejder (fx i samarbejde 
med bibliotek og forskningsprogram) en kommenteret litteraturoversigt, som ajourføres 
før semesterstart. Formålet med kommenterede litteraturoversigter er at: 

- Sikre systematisk arbejde med valg af litteratur til undervisningen 
- Styrke bevidstheden om udvælgelsen af litteratur 
- Tydeliggøre valg og fravalg af artikler/kapitler/retningslinjer 
- Skabe gennemsigtighed mellem undervisere og på tværs af uddannelsesudbud 
- Bidrage til kvalitetssikring ved at dokumentere processer omkring valg af littera-

tur 

Litteraturoversigterne skal rumme relevant national og international forskning, lærebø-
ger og anden litteratur. Didaktiske overvejelser om litteraturens anvendelse og relevans 
er central i udarbejdelsen af listerne. Undervisningstilrettelæggelsen og valg af litteratur 
foretager faggruppen/semestergruppen/ modulansvarlige gruppe med afsæt i disse littera-
turoversigter. På nogle uddannelser er der udarbejdet nationale reviews, som med fordel 
kan danne grundlag for litteraturoversigterne. 
 
3. Studerende skal arbejde med forskningslitteratur  
Der arbejdes systematisk med at åbne og forstå en eller flere eksemplariske forskningsar-
tikler i undervisningen. Det skal give den studerende en fornemmelse for forskningsar-
tiklen som genre, teksternes struktur samt måder at underbygge og argumentere på. Må-
let er at øge fortroligheden med forskningslitteratur og afdramatisere genren med henblik 
på at styrke de studerendes forudsætninger for at kunne arbejde med forskningsartikler. 
Denne indsats kan for eksempel kædes sammen med videnskabsteoriundervisning og un-
dervisning i forskningens processer med et fokus på, hvordan viden skabes og ikke blot 
på det specifikke indhold. 
 
4. Studerende laver forskningslignende projekter 
På alle uddannelser skal de studerende arbejde med mindst ét forskningslignende pro-
jekt. Dvs. de studerende arbejder med forskningslignende spørgsmål og undersøgende 
tilgange. Arbejdet udvikles på mindre hold under vejledning og i samarbejde med under-
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viser og kan udspringe af underviserens eget eller andres FoU-arbejde med afsæt i kli-
nik/praksis. Den specifikke fremgangsmåde er det op til uddannelserne og underviserne 
at fastlægge, men det er krav, at der arbejdes med forskningslignede projekter. 
 
5. Integration af UC SYD’s FoU-aktiviteter 
UC SYDs forskningsaktiviteter formidles løbende til grund- og efter – og videreuddan-
nelserne. Det er et krav til alle medarbejdere, der har timer til arbejde med forsknings- 
og udviklingsprojekterne, at de inddrages og fremlægges i undervisningen. Dette kan ske 
ved, at forskere indgår som gæstelærere, at projekterne bringes sammen med studerendes 
forskningslignende projekter, at studerende inddrages i projektet, eller at udgivelse fra 
projektet indgår i modulet (udgivelserne fra projekterne medtages i de litteraturlister, 
som uddannelserne fastlægger deres pensum ud fra). 
 
Modellens omsætning og opfølgning på den 
Modellen er en overordnet og bred model, som alle uddannelserne er forpligtet på. Den 
er generisk, men implementeringen tilpasses de enkelte uddannelser efter behov. Viden-
udviklingen og forskningsintegrationen er ikke færdig med det. Modellen tilpasses lø-
bende uddannelsernes behov, og der vil derfor være en naturlig udvikling og justering af 
modellen i takt med UC SYDs udvikling. 
Der er samtidig rum for og behov for tiltag, der aftales og planlægges på de enkelte ud-
dannelser. Alle tiltagene er tænkt, så de giver afsæt for yderligere arbejde på uddannel-
sen, fx de studerendes arbejde med forskningslitteratur/-artikler. Her vil det være rele-
vant at følge op på det med formidlingsøvelser, integration af yderligere forskningslitte-
ratur m.m. 
 
Grundmodellen er integreret i kvalitetssikringssystemet. Status på modellen integreres i 
uddannelsesberetning, og der afholdes et årligt opfølgningsmøde mellem institutchef og 
forskningschef, hvor der gøres status på modellen og strategi for de(t) kommende år afta-
les. 
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Bilag. 1 Tankerne bag grundmodellen for videnintegration 
 
Baggrund Strategisk Rammekontrakt – mål 3 
Arbejdet med en grundmodel for videnintegration i uddannelse og undervisning tager af-
sæt i arbejdet med UC SYD’s strategiske rammekontrakt, hvor der på nuværende tids-
punkt står: 
”I det første år af kontraktperioden udarbejdes en grundmodel for bedre forskningsinte-
gration på uddannelserne. Modellen vil tage udgangspunkt i en bred forståelse af forsk-
ningsunderstøttet undervisning, således at det ikke kun knytter sig til spørgsmålet om, 
hvorvidt den enkelte medarbejder er forskeruddannet. I den bredere forståelse indgår 
også spørgsmålet om uddannelsernes videnmiljø, undervisningsindholdet (fx brug af 
forskningslitteratur), den måde den studerende lærer på (fx deltagelse i FoU-aktiviteter) 
og aktiviteten. Grundmodellen vil specificere konkrete tiltag for hvert af disse elementer. 
Det er implementeringen af disse, der skal monitoreres.”  
 
Den egentlige grundmodel er det, der er beskrevet nedenfor i punkt 1-5. Afsnittet om 
rammesætning og dimensioner skal læses som optakt og forklarende baggrund for mo-
dellen. 
 
Rammesætning 
Med henblik på at udvikle og styrke forskningsintegration og videnomsætning i uddan-
nelse og undervisning arbejdes der ud fra en bred forståelse. I en klassisk forståelse af 
forskningsbaseret undervisning er fokus på underviseren. Hvorvidt undervisningen kan 
siges at være forskningsbaseret afgøres af, om underviserne er forskeruddannede, aktive 
forskere og underviser i deres eget forskningsområde. I forhold til uddannelsen af fag-
professionelle mener vi, det er utilstrækkeligt alene at knytte an til forhold ved den indi-
viduelle underviser1. I en bredere forståelse af forskningsintegration knytter spørgsmålet 
også an til underviserens vidensmiljø, undervisningsindholdet, de studerendes rolle samt 
undervisningsaktiviteten. Der bør tænkes bredt om integration af forskning i undervis-
ning, hvis det skal sikres, at det faktisk får betydning for de studerendes læringsudbytte.  
 
Det skal understreges, at vellykket undervisning og kvalitet i undervisning ikke alene af-
gøres af spørgsmålet om forskningsintegration. Når vi taler om uddannelsen af f.eks. 
sundhedsprofessionelle, er evnen til at fungere godt i mødet med det enkelte menneske 
også helt afgørende. Udviklingen af den sensitivitet, empati og præcision, det kræver, fo-
regår næppe bedst gennem forskning eller forskningslignende tilgange. Her kan fx litte-
ratur, konkrete patientfortællinger og møde med specifikke patienter være bedre redska-
ber. Ligeledes i forhold til integration af viden fra praksis. Den forskning, der skal inte-
greres i undervisningen, vil være knyttet til praksis, men der er andre måder, hvorpå inte-
gration af viden fra praksis bidrager til at styrke uddannelsernes videngrundlag. Det gæl-
der fx de studerendes praktik, erfaringer fra undervisernes undervisning af praktikere i 
videreuddannelsesforløb og diverse praksissamarbejder. Det er andet og mere end forsk-
ning. Endelig kan udviklingen af de manuelle færdigheder og det håndværksmæssige 
aspekt, som også står centralt i professionsfagene, understøttes af forskning, men det 
kræver mere end forskningsviden. Forskningsintegration i undervisningen er et aspekt 
blandt flere, der må tænkes med i udviklingen af god undervisning for professionsstude-
rende. 
 
 

 
1 Dette forhold påpeges bl.a. i EVA’s rapport Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet 

(2017) samt i store dele af Mike Healeys arbejde: https://www.mickhealey.co.uk/. 
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Dimensionerne 
At der tænkes bredt om forskningsintegreret uddannelse og undervisning vil sige, at der 
tages udgangspunkt i tre dimensioner med henblik på at sikre videnomsætningen. Der 
tages udgangspunkt i følgende dimensioner:  
 
A. Undervisernes integration i videnmiljø 
Et aspekt ved forskningsintegrationen er, hvorvidt den enkelte underviser har forsknings-
kompetencer. Der arbejdes på at få flere undervisere med ph.d.-grad samt flere undervi-
sere med kompetencer og erfaringer med at arbejde med FoU-projekter, men det kan 
ikke stå alene. I stedet for kun at fokusere på den enkelte underviser og vedkommendes 
forskningskompetencer, skal der også fokuseres på undervisernes integration i stærke vi-
denmiljøer. Udviklingen af stærke videnmiljøer kræver en dynamisk og levende kultur 
for videndeling og fokuseret arbejde med uddannelsernes centrale tematikker. En sådan 
kultur vil være præget af interne og eksterne FoU-arbejder, international og national 
forskning samt erfaringer fra praksis m.m.    
 
B. Undervisningens indhold og form 
Indholdet kan bidrage til forskningsintegrationen ved, at man beskæftiger sig med områ-
der, der er forsket i og at pensum og formidlingen afspejler dette. Det kan dog også være 
ved at forskningsmetoder eksemplificeres i undervisningen eller at egentlige forsknings-
projekter inddrages2. 
Indholdet i undervisningen er selvsagt primært styret af studieordningen, men i de 
mange valg der træffes fx om studieordningens udmøntning i pensum, formidling og an-
det indhold i undervisningen kan forskningsintegrationen lykkes mere eller mindre godt. 
Sikring af integration af relevant forskningsbaseret viden/forskningsresultater knyttet til 
professionen er en del af undervisningstilrettelæggelsen3.  
 
C. De studerende og deres aktiviteter 
Forskningsintegration i undervisningen kan styrkes, når de studerende fx arbejder med 
og diskuterer forskningsresultater og -problemer, arbejder med fagenes teorier og meto-
der eller selv anvender forskningsmetoder på kendte eller nye problemer4.  
 
Grundmodellen er udviklet med afsæt i disse tre dimensioner, som alle bidrager til at 
sikre de studerendes kendskab til nyeste forskningsviden, forståelse af forskning samt 
deres evne til at arbejde aktivt og kritisk med ny forskningsviden. Modellen er en mini-
mumsmodel, dvs. det er en model, som er fælles for alle uddannelser. Der kan laves an-
dre forskningsintegrerende tiltag på de enkelte uddannelser, men dette er et grundlag, 
som ligger fast, og som de andre tiltag kan bygge oven på. Den er konkret og operationel 
med henblik på at sikre dens integration samt at gøre opfølgning og monitorering 

 
2 Dohn, N. B. & Dolin, J. (2013): Forskningsbaseret undervisning. I Universitets Pædagogik. Rienecker, L. et al (red.). Samfundslit-

teratur. 

3 Forskning er flere ting. Det kan være teoretisk, empirisk og praksisorienteret. Integration af forskningsbaseret viden er altså ikke et 
spørgsmål om, hvilken forskningstilgang, der ligger bag. Derudover kan resultater fra forskning formidles på flere måder. Det kan 
være formidlet i lærebøger eller i deciderede forskningsartikler. Formen er ikke det afgørende. Det afgørende er sikringen af inte-
grationen af forskning og ny viden i undervisningsindholdet.  

4 Dohn, N. B. & Dolin, J. (2013): Forskningsbaseret undervisning. I Universitets Pædagogik. Rienecker, L. et al (red.). Samfundslit-
teratur. 
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