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1. INDLEDNING 

Uddannelsespolitisk Udvalgs (UPU) handleplan for 2017 indeholder en strategisk indsats 
vedrørende ’Uddannelseskvalitet og læringsudbytte’. Indsatsen omfatter bl.a. et eftersyn af 
studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4 som supplement til den igangværende 
følgeforskningsindsats. UPU har til formålet nedsat en arbejdsgruppe til at forestå dette 
arbejde. 
 
Arbejdsgruppens opdrag er at gennemføre en erfaringsopsamling med fokus på 

udfordringer og best practice vedrørende studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4 

baseret på dialoger med både studerende, undervisere og uddannelsesledere. 

Arbejdsgruppen skal på baggrund af den indsamlede viden udarbejde et forslag til 

justering af den nuværende studieaktivitetsmodel samt give bud på koncept for 

kompetenceudvikling til undervisere, der kan understøtte implementering af 

studieaktivitetsmodellen. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning fremgår af 

bilag 1. 

I afsnit 2 introduceres kort studieaktivitetsmodellens historik. Derfra er der i afsnit 3 et 

resumé af eftersynet af studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 41. I afsnit 4 beskrives 

udfordringer og dilemmaer ved den eksisterende studieaktivitetsmodel og på den 

baggrund er der i afsnit 5 beskrevet en række præmisser for en revision af 

studieaktivitetsmodellen. I afsnit 6 præsenteres arbejdsgruppens forslag til revision af 

studieaktivitetsmodellen og endelig i afsnit 7 introduceres det, hvordan en revideret model 

kan implementeres gennem to forslag til kompetenceudviklingsspor. 

 

2. STUDIEAKTIVITETSMODELLEN 

I 2011 igangsatte professionshøjskolesektoren et fælles arbejde med at udvikle 
studieaktivitetsmodellen som et redskab til at synliggøre de forskelligartede 
læringsaktiviteter som en fuldtidsprofessionsuddannelse udgør både over for studerende, 
politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere. Modellen skulle ligeledes anvendes i 
kommunikation med studerende i forhold til at tydeliggøre de forskellige typer af 
studieaktiviteter i professionsbacheloruddannelserne samt i forhold til at tydeliggøre en 
forventede studieintensitet. 
 

 
 

                                                                    
1 I bilag 2-7 kan man læse uddybende om eftersynet af studieaktivitetsmodellen. 
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Professionshøjskolerne påbegyndte implementeringen af studieaktivitetsmodellen i 
efteråret 2013, og fra første halvår 2014 var målet at modellen blev anvendt på alle 
uddannelser, herunder at modellen blev formidlet på institutionernes hjemmesider.   
 
I perioden 2015-17 gennemførtes et tværsektorielt følgeforskningsprojekt om 
studieaktivitetsmodellen med fem delprojekter. Projektet er støttet med midler fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det afrapporteres med en række delrapporter 
samt en konference i marts 2018. Det forventes at resultater fra forskningsprojekterne og 
konklusioner fra konferencen kan være med til at kvalificere og målrette 
professionshøjsskolesektorens videre indsats i forhold til at justere og udvikle 
implementering af studieaktivitetsmodellen. 
 

 

3. RESUMÉ AF EFTERSYN 

Eftersynet af studieaktivitetsmodellen med fokus på kategori 3 og 4 er foretaget blandt 

både uddannelsesledere, undervisere, studerende og inden for forsknings- og 

udviklingsmiljøerne på Absalon, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Metropol, VIA, 

UCC, UCL, UCN, UC Syd2 i efteråret 2017. Eftersynet er gennemført som fokusgrupper, 

workshops, skriftlig opsamling samt spørgeskema. Den samlede erfaringsopsamling og 

herunder beskrivelse af de anvendte metoder i eftersynet er beskrevet i bilag 2. 

 

Hovedkonklusioner fra eftersynet blandt uddannelsesledere, undervisere, studerende og 

forsknings- og udviklingsmiljøer viser: 

 

• At der overordnet er stor variation i anvendelsen af og vurderingen af 

studieaktivitetsmodellen som værdiskabende.  

• At der er uklarhed om særligt definitionen af initieringsbegrebet, der udgør den ene 

dimension i modellen. 

• At der er uklarhed og forskellige definitioner af kategori 3- og 4-aktiviteter samt 

undervisernes rolle heri bl.a. på grund af uklarheder om initieringsbegrebet og 

forskellige planlægningspraksis på de enkelte institutioner. 

• At den grafiske fremstilling af studieaktivitetsmodellen med fire statiske kvadranter er 

hæmmende for forståelsen for både undervisere og studerende. Der efterspørges en 

mere dynamisk model 

• At FoU-aktiviteter kan indgå som kategori 3- og 4-aktiviteter, men at den konkrete 

forekomst af dette er meget begrænset. 

• At kategori 3- og 4-aktiviteter ikke systematisk indgår i evaluering og opfølgning på 

moduler, hvorfor aktiviteternes bidrag til målet for den samlede uddannelse er uklar.  

• At studieaktivitetsmodellen opleves at have synliggjort eksisterende 

undervisningspraksis. 

 

 

  

                                                                    
2 Maskinmesterskolen København har ikke været en del af eftersynet, idet de ikke arbejder med 
studieaktivitetsmodellen. 
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4. UDFORDRINGER OG DILEMMAER VED DEN EKSISTERENDE 

STUDIEAKTIVITETSMODEL  

På baggrund af eftersynet af studieaktivitetsmodellen har arbejdsgruppen identificeret 
fem overordnede udfordringer og dilemmaer indlejret i den eksisterende 
studieaktivitetsmodel. 
  

4.1 Modellens forskellige formål spænder ben for hinanden. Studieaktivitets-
modellen skal fungere som en kommunikativ model, der har til formål at: 

 
a. Synliggøre at de samlede læringsaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse. 

Målgruppen er både studerende og undervisere samt politikere, embedsmænd 
og andre beslutningstagere.  
 

b. Synliggøre at et professionsbachelorstudie omfatter forskellige typer af 
studieaktiviteter for at nuancere det ensidige fokus på den traditionelle 
(skolastiske) undervisningsforståelse. 
 

c. Danne grundlag for kommunikation og forventningsafstemning med de 
studerende både i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af 
studieaktiviteter og i forhold til studieintensitet. 
 

Grundlæggende er der blandt de adspurgte stor usikkerhed om 

studieaktivitetsmodellens formål og dette kan være en medvirkende årsag til den 

meget forskelligartede implementering af modellen. Dertil er det arbejdsgruppens 

vurdering, at studieaktivitetsmodellen som sektorpolitisk svar på 

timetalsdiskussionen ikke har haft tilstrækkelig gennemslagskraft.  

Det angives som et dilemma, at modellen både skal kommunikere leverede ydelser 

til beslutningstagere og samtidig didaktisk og pædagogisk udvikling blandt 

studerende og undervisere. Sektorens mål om at nuancere opfattelsen af 

uddannelse som andet og mere en undervisning på hold med deltagelse af 

undervisere er ikke opnået og det medfører, at der fortsat er stort fokus på 

aktiviteter i kategori 1. Dette kan være en medvirkende årsag til at der har været 

mindre opmærksomhed på kategori 3 og 4.  

Der sker ikke en ensartet registrering af studieintensitet i forhold til 

studieaktivitetsmodellen kategorier hvilket har svækket anvendelsen af modellen 

som et sektorpolitisk redskab. 

 

4.2 Modellens formål er uklart. Modellen er i udgangspunktet defineret som en 

kommunikativ model og ikke en pædagogisk model, men det er ikke lykkedes at 

fastholde denne intention. Modellen tolkes og anvendes meget varieret også i en 

pædagogisk/didaktisk sammenhæng. Det fremgår bl.a. af eksemplerne fra best 

practice i erfaringsopsamlingen (Bilag 2). Det er påkrævet, at det i en evt. justering 

af modellen tydeligere fremgår, hvilke anvendelsesmuligheder modellen rummer.  

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at 

studieaktivitetsmodellen udvikles til en egentlig pædagogisk model. 

Studieaktivitetsmodellen anbefales at forblive en model for organisering af 
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forskellige kategorier af læringsaktiviteter, som alle er nødvendige for at uddanne 

kompetence erhverv- og professionsudøvende. 

 

Der kan i stedet initieres kompetenceudviklingsindsatser målrettet konkrete 

centrale elementer i erhvervs- og professionsrettet uddannelse (fx med fokus på 

studieaktiviteter med et studentercentreret fokus, studieaktiviteter med fokus på 

samspil med praksis og/eller forskning, studieaktiviteter med inddragelse af 

blended learning, simulation og professionslaboratorier). Konkretisering af en 

sådan indsats bør afvente afholdelse af konferencen med præsentation af 

følgeforskningsprogrammet og indsatsen kunne udgøre temaer i et fælles 

kompetenceudviklingsprogram for sektoren. 

 

4.3 Modellens lige store og faste kategorier skaber forvirring. Den grafiske 

fremstilling af modellen med fire lige store kategorier bidrager til, at modellens fire 

typer af studieaktiviteter fortolkes som matematiske størrelser, der de facto er lige 

store i hele studieforløbet. Det er arbejdsgruppens vurdering at modellen med 

fordel kunne justeres for at undgå denne fejlfortolkning. 

 

4.4 Modellen rummer uklare begreber. Erfaringsopsamlingen viser, at særligt 

initieringsbegrebet giver udfordringer – dette gælder i særlig grad for gruppen af 

undervisere. Der er behov for en tydeligere kommunikation af, hvordan 

underviseres og studerendes ansvar for initiering af studieaktiviteter udfolder sig i 

de forskellige typer af læringsaktiviteter. Kategori 3 er et eksempel på at den 

konkrete fortolkning af dette læringsrum spænder fra en organisering af 

uddannelsen, hvor underviserne ikke forholder sig til de studerendes 

studieaktiviteter i denne kategori til uddannelser, hvor underviserne fastlægger en 

stor del af studieaktiviteter i kategori 3.  

Det er arbejdsgruppens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at modellen 

rummede en tydeligere, mere dynamisk fremstilling af initieringsbegrebet. 

 

4.5 Det er vanskeligt at indsamle valide målinger på studieaktivitetens kategorier. 

Et af de overordnede formål med studieaktivitetsmodellen er at medvirke til at 

dokumentere, at uddannelserne er fuldtidsstudier. Det er en udfordring at 

sektoren ikke har ensartet, valid dokumentation om uddannelsens tilrettelæggelse 

af og de studerendes deltagelse i studieaktiviteter. 
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5. PRÆMISSER FOR JUSTERING AF STUDIEAKTIVITETSMODEL 

Med afsæt i udfordringer og dilemmaer ved studieaktivitetsmodellen præsenteret i afsnit 4  

har arbejdsgruppen defineret nedenstående præmisser for en justering af 

studieaktivitetsmodellen. 

 

Studieaktivitet defineres i det følgende ved fire begreber: organisering, form, indhold og 

ansvar. En studieaktivitet er således defineret ved måden aktiviteten finder sted på 

(organisering og form), indholdet den beskæftiger sig med (indhold) samt 

ansvarsfordelingen for aktiviteten (ansvar). Dette vil blive nærmere udfoldet i et senere 

afsnit. 

 

5.1 Formål med studieaktivitetsmodellen. Formålet med studieaktivitetsmodellen 

foreslås præciseret til at være følgende:   

a. Studieaktivitetsmodellen skal bidrage til, at studerende studerer fuld tid, så de 

kan opnå det størst mulige læringsudbytte på deres uddannelse. 

 

b. Studieaktivitetsmodellen skal kommunikere de forskellige typer af 

studieaktiviteter som en fuldtidserhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelse udgør. Kommunikationen retter sig mod 

studerende og eksterne beslutningstagere. 

Det betyder, at det fortsat ikke er en didaktisk model, men en kommunikations-

model med fokus på et aspekt af didaktik (studie- og undervisningstilrettelæg-

gelse). 

 

5.2 Den studerende skal i centrum. I en justering af studieaktivitetsmodellen skal den 

studerende have en klar (grafisk) placering, så det er klart, at det er studerende 

modellen drejer sig om.  

 

5.3 Modellen skal formidles forskelligt til forskellige målgrupper. Skal 

studieaktivitetsmodellen leve op til begge sine formål, er det afgørende, at den 

formidles forskelligt til forskellige målgrupper. I alle versioner er der fokus på 

målgruppens rolle. 

Studerende. Denne version af modellen skal kommunikere og 

forventningsafstemme med studerende i forhold til at tydeliggøre de 

forskellige typer af studieaktiviteter i erhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelserne som et fuldtidsstudie indebærer samt 

tydeliggøre de studerendes rolle og ansvar i de enkelte studieaktiviteter. 

 

Undervisere. Denne version af modellen skal tydeliggøre undervisernes rolle i 

rammesætningen af de forskellige undervisnings- og studieformer i alle fire 

kategorier, så professionshøjskolerne sikrer, at erhvervsakademi- og 

professionsbacheloruddannelser er fuldtidsbeskæftigelse med størst mulige 

læringsudbytte kendetegnende ved en videregående, praksisnær uddannelse.  
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Ledere. Denne version af modellen skal tydeliggøre uddannelseslederens rolle 

i at rammesætte de forskellige undervisnings- og studieformer som et 

fuldtidsstudium. 

 

Beslutningstagere eksternt. Denne version skal tydeliggøre, at 

erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er fuldtidsstudier 

bestående af en række forskellige studieaktiviteter, således at bevillinger kan 

legitimeres.   

 

5.4 Måling af studieintensitet er et vilkår. Hvis ét af formålene med 

studieaktivitetsmodellen er, at de studerendes studieintensitet skal højnes, er det 

også afgørende at kunne måle progression. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at 

måling af studieintensitet indgår i det arbejde, der pågår omkring en fælles 

studenterundersøgelse. 
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6. OPLÆG TIL JUSTERET STUDIEAKTIVITETESMODEL 

I dette afsnit introduceres et oplæg til en justeret studieaktivitetsmodel henvendt til 

studerende, der er udarbejdet ud fra  præmisserne i afsnit 5. Det er hensigten, at den 

foreslåede justerede studieaktivitetsmodel jf. præmis 5.3  skal kunne anvendes og 

formidles på forskellige niveauer og til forskellige målgrupper.  

 

Et fuldtidsstudium for professionsstuderende består af fire typer studieaktiviteter 

En professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelse er ét fuldtidsstudium, der er 

sammensat af en række forskellige studieaktiviteter. Studieaktivitetsmodellen nedenfor 

illustrerer fire overordnede forskellige typer studieaktiviteter. 

 

Modellen illustrerer variationen i de typer af studieaktiviteter, som de studerende møder 

igennem deres studie. Studieaktiviteter er defineret ud fra to overordnede kriterier: 

1. Hvem der deltager i aktiviteterne (organisering) 

2. Hvem der har hovedansvaret for at sætte aktiviteter i gang, herunder beskrivelse af 

roller og ansvar for deltagende parter (ansvarsfordeling for indhold og form). 

 

I figur 1 og 2 neden for ses et eksempel på, hvordan fordelingen mellem de fire typer 

studieaktiviteter kan være fordelt på henholdsvis første og syvende semester. Det er 

intentionen at størrelsen af de 4 kategorier tilpasses efter den konkrete planlægning.  
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Studieaktivitetskategori 1 (K1) 

Hvem deltager i studieaktiviteten? Studerende og underviser 
Hvem har hovedansvaret for at tage initiativ til studieaktiviteten? Underviser 
Hvem har medansvar for studieaktiviteten? Studerende 

 

• Studieaktivitetens form og indhold rammesættes af underviseren. 

• K1-aktiviteter består af forskellige typer af undervisning, der kan organiseres som 
eksempelvis holdundervisning, forelæsninger, hold- eller gruppediskussioner, 
studenteroplæg, forskerworkshops, laboratorieundervisning, virksomhedsbesøg. 

• Både studerende og underviser deltager i studieaktiviteten. 

• Underviseren har hovedansvaret for studieaktiviteterne, men de studerende forventes 
at tage medansvar gennem aktiv forberedelse til, deltagelse i de tilrettelagte 
studieaktiviteter samt at medvirke til at skabe et produktivt læringsmiljø for alle 
studerende 
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Studieaktivitetskategori 2 (K2) 

Hvem deltager i studieaktiviteten? Studerende  
Hvem har hovedansvaret for at tage initiativ til studieaktiviteten? Underviser 
Hvem har medansvar for studieaktiviteten?  Studerende  

 

K2-aktiviteter ligger ofte i forlængelse af K1-aktiviteter.  

 

• Studieaktivitetens form og indhold rammesættes af underviseren. 

• K2-aktiviteter kan være forskellige typer af opgaver, projekter, observations- eller 

simulationsøvelser, laboratoriearbejde eller workshops, der ofte er forberedelse til eller 

efterbearbejdning af fx K1-aktiviteter.  

• Kun studerende deltager i studieaktiviteten alene eller i studiegrupper. 

• Underviseren har hovedansvaret for rammesætning af læringsaktiviteterne, men de 
studerende har hovedansvar for aktiv deltagelse i de tilrettelagte studieaktiviteter 
samt at medvirke til at skabe et produktivt læringsmiljø for alle studerende. 

 

Studieaktivitetskategori 3 (K3) 

Hvem deltager i studieaktiviteten? Studerende  
Hvem har hovedansvaret for at tage initiativ til studieaktiviteten? Studerende 
Hvem har medansvar for studieaktiviteten? Underviser 

 

K3-aktiviteter er kendetegnet ved selvstudier af forskellige former. De kan ligge i 

umiddelbar forlængelse af eller som supplement til studieaktiviteter i de øvrige kategorier.  

• Studieaktivitetens indhold og form rammesættes af studerende med afsæt i egne 
læringsbehov. 

• K3-aktiviteter kan være forskellige typer af selvstændige studier alene eller i 

samarbejde med andre studerende, fx typer af peer-learning/peer-teaching, fælles og 

individuel forberedelse, simulationsarbejde, udarbejdelse af studieprodukter, 

eksamensforberedelse m.v.  

• Kun studerende deltager i studieaktiviteten alene eller i studiegrupper. 

• Studerende har hovedansvaret for studieaktiviteterne, men underviseren har 
medansvar for evt. forudgående stilladsering, læsevejledninger, pensumopgivelse. 

 

Studieaktivitetskategori 4 (K4) 

Hvem deltager i studieaktiviteten? Studerende og underviser 
Hvem har hovedansvaret for at tage initiativ til studieaktiviteten? Studerende 
Hvem har medansvar for studieaktiviteten? Underviser 

 

• Studieaktivitetens indhold og form rammesættes af studerende på baggrund af deres 
læringsbehov. 

• K4-aktiviteter kan eksempelvis være tilrettelæggelse af workshops, forumtimer, 

præsentation af studieprodukter, afholdelse af temadage/debatarrangementer eller ad 

hoc vejledning, der sker på den studerendes foranledning. 

• Både studerende og underviser deltager i studieaktiviteten. 

• Studerende har hovedansvaret for læringsaktiviteterne, men underviseren har 
medansvar for evt. forudgående stilladsering og for at bidrage til et aktivt læringsmiljø. 
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7. IMPLEMENTERING GENNEM KOMPETENCEUDVIKLING 

Det er centralt, at en evt. justering af studieaktivitetsmodellen følges af en tydelig plan for 

efterfølgende implementering på alle professionshøjskoler. Arbejdsgruppen er i 

kommissoriet blevet bedt om at komme med anbefalinger til kompetenceudvikling, der 

kan bidrage til implementeringen af den justerede studieaktivitetsmodel.  

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at planen for kompetenceudvikling må kobles tydeligt 

til de evt. ændringer, der besluttes i forhold til studieaktivitetsmodellen. Helt overordnet 

peger arbejdsgruppen på to mulige spor i en kompetenceudvikling, der kan vælges hver for 

sig eller i kombination. 

  

1. Nationalt koordineret temadage på samtlige uddannelser samt 

uddannelsesspecifik lokal forankring 

Formålet med denne indsats er at sikre systematisk præsentation og formidling af 

studieaktivitetsmodellen og betydningen for konkret uddannelsesplanlægning og 

gennemførelse. 

a. Temadag for medarbejdere og ledere på tværs af grunduddannelse, FoU og 

EVU, hvor den justerede studieaktivitetsmodel præsenteres og der arbejdes 

med underviseres og ledelsers roller i den justerede studieaktivitetsmodel. 

b. Opfølgning institutionelt med lokal forankring i de enkelte uddannelser. 

 

Dette foreslås faciliteret af en centralt udpeget gruppe undervisere for at sikre 

niveau og indhold i temadagene.  

 

2. Kompetenceudvikling med fokus på centrale temaer i erhvervs- og 

professionsuddannelsen.   

Formålet med denne indsats er pædagogisk /didaktisk kompetenceudvikling, der 

kvalificerer underviserne til at understøtte sektorens overordnede mål om 

fremragende undervisning med et særligt fokus på tværgående temaer som fx 

studentercentreret læring, høj studieintensitet, uddannelsens videngrundlag og 

praksisnær uddannelse. 

Det konkrete kompetenceudviklingsprogram foreslås forankret i efter- og 

videreuddannelserne og/eller institutionernes interne kompetenceudviklings-

programmer. 

 

Arbejdsgruppen er blevet inviteret til at deltage i forskningskonferencen om 

studieaktivitetsmodellen d. 22. marts 2018. Her afholdes en workshop, der præsenterer 

resultater fra nærværende rapport. På workshoppen vil der bl.a. blive mulighed for at 

drøfte kompetenceudviklingsbehov og denne drøftelse kan bidrage til et evt. 

sektorinitiativ.  
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8. AFRUNDING  

Med afsæt i et eftersyn af studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4 med fokus på 

udfordringer og best practice har dette notat præsenteret de væsentlige udfordringer og 

dilemmaer i den eksisterende studieaktivitetsmodel.  

 

På den baggrund er det arbejdsgruppens anbefaling, at den nuværende 

studieaktivitetsmodel justeres. Et oplæg til præmisser for en justeret 

studieaktivitetsmodel er præsenteret sammen med et forslag til en revideret model med et 

tydeligere fokus på de studerende. Der foreslås udarbejdet målrettet kommunikation af 

modellen til forskellige målgrupper. 

 

Arbejdsgruppen peger på to mulige kompetenceudviklingsspor, der kunne bidrage til 

succesfuld implementering af en justeret studieaktivitetsmodel. Der sker kvalificering af 

dette forslag på den kommende forskningskonference om studieaktivitetsmodellen. 
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BILAG 1 – KOMMISSORIUM VEDR. EFTERSYN AF STUDIEAKTIVITETSMODEL 

Baggrund 

UPU pegede på sit møde i december 2016 på, at et eftersyn af studieaktivitetsmodellen 
skulle være en delindsats i indsatsområdet ’Uddannelseskvalitet’. 
 
Følgeforskningsprojektet om studieaktivitetsmodellen løber fra 2015-2017 og 
afrapporteres med en række delrapporter samt en konference i foråret 2018.  

Følgeforskningen er opdelt i fem delprojekter: 

1. Studieaktivitetsmodellens transformation fra policy-dokument via institutionelle 
styringstekster til uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisningsplan. 

2. Studieaktivitetsmodellen som plan og realiseret undervisnings- og faciliteringsforløb, 
herunder i praktik/klinisk uddannelse. Systematisk påvirkning af teamsamarbejde, 
undervisningsmønstre, aktiviteter og brug af læremidler i bred forstand. 
Sammenhæng med kommende professions-udøvelse. 

3. Studerendes opfattelse af studieaktivitetsmodellens betydning for deres uddannelse 
og studiepraksis, herunder praktik/klinisk undervisning. 

4. Studerende konkrete studiepraksis – herunder studieintensitet - set i perspektiv af 
studieaktivitetsmodellen, herunder betydningen af forskelle i deltagerforudsætninger 

5. Studieaktivitetsmodellens italesættelse og betydning for den pædagogiske og 
didaktiske videndeling såvel blandt underviser teams, som inden for uddannelser som 
på tværs af uddannelser. 
  

De foreløbige resultater af følgeforskningen peger på, at der er udfordringer med de to 
kategorier 3 og 4, fordi underviserne har en meget differentieret forståelse og anvendelse 
af de to kategorier. Underviserne mener endvidere, at modellen mangler blik for den 
kontekstuelle betydning i undervisning og læring. 

 

Arbejdsgruppens leverancer 

Arbejdsgruppens leverancer er:  

1. En erfaringsopsamling på udfordringer og best practice vedr. 

studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4. Opsamlingen skal dække alle sektorens 

hovedområder og både studerende, undervisere og uddannelsesledere skal høres i 

erfaringsopsamlingen. 

2. Et forslag til et nyt pædagogisk og/eller kommunikativt koncept for kategori 3 og 4 

med afsæt i (1). 

3. Et forslag til tilhørende koncept for kompetenceudvikling til undervisere, der kan 

understøtte et nyt pædagogisk og/eller kommunikativt koncept for kategori 3 og 4. 

 

Arbejdsgruppen forpligtes på at: 

a) Afholde 1-2 møder med repræsentanter fra følgeforsknings-projekterne for at 

sikre tæt sammenhæng og undgå dobbeltarbejde.  

b) Sikre sammenhæng til handleplansindsatsen vedr. studieintensitet, hvor der måtte 

være snitflader mellem de to indsatser.  
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Profil for medlemmer i arbejdsgruppe 

Arbejdsgruppen skal sammensættes af profiler, som har berøring med 

studieaktivitetsmodellen fra: 

a) Undervisning  

b) Uddannelsesledelse  

c) Forskning og udvikling 

Arbejdsgruppen består af én repræsentant for hver institution og med mindst to i 

arbejdsgruppen fra hvert af områderne a-c. 

UPU’s medlemmer indstiller ml. 1-3 fra egen institution, hvorefter UPU’s formandskab 

endeligt udpeger. 

Formanden for arbejdsgruppen udpeges fra UPU’s midte.  

DP’s sekretariat sekretariatsbetjener arbejdsgruppen.  

 

Tidsplan for arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppens formand er ansvarlig for, at der udarbejdes en tidsplan for gruppens 

arbejde, som sendes til UPU. 

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

 

 

Navn Institution Titel Kategori 

Ulla Mulbjerg UCL Vicedirektør Formand udpeget af 
Uddannelsespolitisk 
Udvalg. 

Tine Dalgaard UCL Tværgående koordinator for 
uddannelsesinnovation,  
Området for pædagogiske og 
samfundsfaglige uddannelser. 

Tværgående 

Jørgen Brandt Absalon Uddannelsesleder for 
fysioterapeutuddannelsen.  

Uddannelsesledelse 

Anne Mette 

Busch 

UCN Strategi- og udviklingsleder, 

UCN Business 

Uddannelsesledelse 

 

Signe Grøndahl 
Hansen 

UCC Lektor, uddannelsesfaglig leder, 
pædagoguddannelsen. 

Undervisning 

Louisa Wilquin  Metropol Lektor, fysioterapeutuddannelsen. Undervisning 

Thomas Iskov 
 

VIA Lektor på læreruddannelsen.  F&U, undervisning 

Ole Steen Nielsen 
 

UC Syd Tidl. videncenterchef/ 
chefkonsulent, 
Forskning, Innovation, Udvikling. 
 

F&U 
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BILAG 2 - ERFARINGSOPSAMLING VEDR. STUDIEAKTIVITETSMODELLENS 

KATEGORI 3 OG 4 

1. Indledning 

I 2011 igangsatte professionshøjskolesektoren et fælles arbejde med at udvikle 
studieaktivitetsmodellen som et redskab til at synliggøre de forskelligartede 
læringsaktiviteter som en fuldtidsprofessionsuddannelse udgør både over for studerende 
og over for politikere, embedsmænd og andre beslutningstagere. Modellen skulle ligeledes 
anvendes i kommunikation med studerende i forhold til at tydeliggøre de forskellige typer 
af studieaktiviteter i professionsbacheloruddannelserne. 
 

 
 
Professionshøjskolerne påbegyndte implementeringen af studieaktivitetsmodellen i 
efteråret 2013, og fra første halvår 2014 var modellen udrullet på alle uddannelser.  Aktuelt 
afvikles i perioden 2015-17 et tværsektorielt følgeforskningsprojekt om 
studieaktivitetsmodellen med fem delprojekter. Projektet støttes med midler fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det afrapporteres med en række delrapporter 
samt en konference i marts 2018.  
 
I Uddannelsespolitisk Udvalgs (UPU) handleplan for 2017 er én delindsats under 
’Uddannelseskvalitet og læringsudbytte’ et eftersyn af studieaktivitetsmodellens kategori 3 
og 4 som supplement til følgeforskningen. UPU har til dette formål nedsat en 
arbejdsgruppe til at forestå dette arbejde. 
 

Eftersynet af studieaktivitetsmodellen med fokus på kategori 3 og 4 er foretaget blandt 

både uddannelsesledere, undervisere, studerende og inden for forsknings- og 

udviklingsmiljøerne på Absalon, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Metropol, VIA, 

UCC, UCL, UCN og UC Syd3. Eftersynet er gennemført som fokusgrupper, workshops, 

skriftlig opsamling samt spørgeskema. Se mere under ’Bilag 3’, der nærmere beskriver 

metoderne i eftersynet. 

 

 

 

 

 

                                                                    
3 Maskinmesterskolen København har ikke været en del af eftersynet, idet de ikke arbejder med 
studieaktivitetsmodellen. 
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2. Resumé 

Eftersynet blandt uddannelsesledere, undervisere, studerende og forsknings- og 

udviklingsmiljøer viser: 

1. At der overordnet er en stor variation i anvendelsen af og vurderingen af 

studieaktivitetsmodellen som værdiskabende.  

2. At der er særlig uklarhed om definitionen af initieringsbegrebet, der udgør den ene 

dimension i modellen. 

3. At der er uklarhed og forskellige definitioner af kategori 3- og 4-aktiviteter samt 

undervisernes rolle heri bl.a. på grund af uklarheder om initieringsbegrebet. 

4. At den grafiske fremstilling af studieaktivitetsmodellen med fire statiske kategorier er 

hæmmende for forståelsen for både undervisere og studerende. Der efterspørges en 

mere dynamisk model 

5. At FoU-aktiviteter kan indgå som kategori 3- og 4-aktiviteter, men at den konkrete 

forekomst af dette er meget begrænset. 

6. At kategori 3- og 4-aktiviteter ikke alle steder evalueres og indgår i opfølgning på 

moduler, hvorfor aktiviteternes bidrag til målet for den samlede uddannelse er uklar.  

7. At studieaktivitetsmodellen mange steder har synliggjort eksisterende 

undervisningspraksis. 

 

3. Hovedudfordringer med studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4 

På tværs af målgrupperne uddannelsesledere, undervisere, studerende samt forsknings- 

og udviklingsmiljøer står følgende udfordringer frem i forbindelse med 

studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4. 

 

Studieaktivitetsmodellens opdeling i fire kategorier 

Det fremføres på tværs af uddannelsesledere, undervisere og studerende: 

• At kategoriinddelingen opleves som kunstig, idet læringsaktiviteter ofte vil gå på tværs 

af kategorierne. 

• At studieaktivitetsmodellens fire kategorier fortolkes meget forskelligt. Der er stor 

uenighed og uklarhed om, hvilke aktiviteter, der hører under især kategori 3 og 4 og 

hvorvidt kategori 3 eksisterer. 

• At den grafiske fremstilling af modellen med fire lige store kategorier bidrager til 

forståelsesvanskeligheder for både undervisere og studerende, idet kategorier kan 

fortolkes som matematiske størrelser, der defacto er lige store. Det bidrager til en 

forståelse af modellen som statisk og abstrakt. 

• At de to dimensioner – deltagelse og initiering – opfattes meget forskelligt. Deltagelse 

i en aktivitet er enkelt at opnå en fælles forståelse af og det giver oftest god mening i 

forhold til de konkrete aktiviteter. Initiering af aktiviteter opleves derimod generelt 

oftest som en mere dynamisk dimension med mange forskellige grader af initiering fra 

henholdsvis underviser og studerende. 

       

Initieringsbegrebet   

Det fremføres på tværs af uddannelsesledere, undervisere og studerende: 

• At der er uklarhed om, hvad der ligger i initieringsbegrebet. Både kategori 3 og 4 er 

defineret ved de studerendes selvinitiering, men det varierer meget, hvordan begrebet 

vægtes og fortolkes. Det gør underviserne usikre på deres rolle i kategori 4, idet 

aktiviteter her er uden initiering fra undervisere og i kategori 3 er de ikke tilstede. 
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• Kategori 3 og 4-aktiviteter forudsætter, at de studerende lærer at være studerende ved 

en videregående uddannelse. Det skal de studerende først lære i løbet af den første 

studietid. Det opleves derfor, at der kan være behov guidning af kategori 3-aktiviteter 

(især) i starten af studiet. 

 

FoU som kategori 3- og 4-aktiviteter 

Eftersynet blandt forsknings- og udviklingsmiljøerne på professionshøjskolerne viser:  

• At der sjældent er tale om selvinitierede studieaktiviteter i forhold forskning og 
udvikling 

• Når studerende deltager i FoU-projekter er det vanskeligt at give plads til, at de kan 
arbejde selvstændigt med data. 

• At det er vanskeligt at engagere de studerende i FoU, hvis det konkurrerer med øvrige  
krav til de studerendes curriculære studieaktiviteter. 

• At forskningsmiljøerne og den enkelte forsker oplever relevansen af de studerende 
deltagelse i projekter som meget varieret.    
 

Evaluering og opfølgning  

• Det fremføres af uddannelsesledere, at alle studieaktivitetsmodellens kategori 3- og 4-

aktiviteter ikke evalueres og det ikke fremstår klart, hvordan disse kategorier bidrager 

til målet med uddannelsen. 

 
4. Best practice om studieaktivitetsmodellens kategori 3- og 4-aktiviteter 
I oversigten neden for fremgår det, hvordan hhv. uddannelsesledere, undervisere og 
studerende beskriver modellens kategori 3- og 4-aktiviteter, når de fungerer godt.  
 

Målgruppe Best practice 

Uddannelsesledere En gennemgående fællesnævner for aktiviteter handler om 
forskellige typer af ansvarlighed i tilknytning til overblik over, 
igangsætning, afholdelse samt udbytte af lærings- og 
studieaktiviteter. Det ses på fire måder: 

• Kommunikation med studerende herunder 
forventningsafstemning, overblik over studiet samt 
synliggøre progression i studiet. 

• Studerende som arrangører/medarrangører af lærings- og 
studieaktiviteter. 

• Inddragelse af praksis i studiet. 

• Studerende ansvarliggøres for at konceptualisere kategori 3-
aktiviteter. 

Undervisere • Initiering er ofte en forudsætning for succesfulde 
aktiviteter. Meningsfulde aktiviteter i kategori 3 og 4 er 
meget ofte i én eller anden form er initieret af og/eller 
afsluttet med en underviser, fx i form af stillede opgaver. 

• Forventningsafstemning ml. undervisere og studerende. 
Det tydeliggøres for nye studerende, at det forventes, at 
den studerende selvstændigt tager initiativ til og ansvar 
for egen læring.  

Studerende • Læringsaktiviteter, hvor teori møder praksis. 

• Studieaktivitetsmodellen tilpasses til specifik 
læringssammenhæng. 
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Forsknings- og 
udviklingsmiljøer 

• Ingen. 

 

 

5. Eksempler på vellykkede kategori 3- og 4-aktiviteter 

I oversigten neden for ses eksempler på vellykkede kategori 3- og 4-aktiviteter fra hhv. 

uddannelsesledere, undervisere, studerende og forsknings- og udviklingsmiljøers 

perspektiv.  

 

Målgruppe Eksempler på vellykkede kategori 3- og 4-aktiviteter 

Uddannelsesledere • En fyraftenskonference for praksis og de studerende. 
Planlagt og afholdt af de studerende i samarbejde med 
undervisere samt oplægsholdere fra praksis og 
forskningsfeltet (pædagog). 

• Et samarbejde med et privat firma om udvikling af 
formidlingsvæksthus til skolebrug (pædagog). 

• ’Studiekagebord’ – snak om studielivet og valgfag (offentlig 
administration). 

• Eleverne som producenter. Et samarbejdsprojekt med Viborg 
Kommune (lærer). 

• Small measures - et redskab til at give feedback på selve 
arbejdsprocessen, og idéen er, at det skal fungere som et 
kort/ kompas om forventninger til de studerendes 
arbejdsproces (lærer). 

• Nye studerende (parvis eller alene) skal ud til ældre 
studerende, som agerer klinisk underviser for en dag 
sammen med de nye studerende (fysioterapeut). 
 

Undervisere • Én underviser havde på en studietur overladt ansvaret for 
konkret indhold og aktiviteter til de studerende uden krav til 
læringsudbytter/kompetencemål og uden at skele til 
studieordning og forventet indhold. 

• Én underviser havde afprøvet et forum, hvor studerende i 
fællesskab idégenererede omkring konkrete og 
forskelligartede aktiviteter som kunne rubriceres i kategori 3 
og 4. 

• Undervisere har afprøvet at lade de studerende selv arbejde 
aktivt med modellen, således at de selv skulle angive, hvor 
mange timer de arbejder i hver kategori. Dette tydeliggør 
modellens krav til selvstændighed for studerende og 
synliggør indholdet i alle kategorier.  

Studerende • En national case competition, hvor man mødes på tværs af 
uddannelser og uddannelsesinstitutioner. 

• Arrangementer, hvor studerende møder virkeligheden.  

• En specifikt udarbejdet studieaktivitetsmodel for hver modul, 
så modellen bliver mindre diffus.  

• En idébank til K3 og K4-aktiviteter fra underviser i starten af 
modulet med løbende opfølgning. 

Forsknings- og 
udviklingsmiljøer 

Kategori 3: 

• De studerende arbejder undersøgende i Teaching Labs. 
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• BA-projekter: Empiriindsamling, BA-projekt tilknyttet FoU-
projekter, artikelskrivning som alternativ til BA-projekt. 

• ’Forskningsslam’ på baggrund af læste forskningsartikler (à la 
poetry slam) 

• Studerende tilknyttet FoU-projekt laver eget projekt 
udsprunget derfra - søger midler og fortsætter med eget 
projekt. 

 

Kategori 4:   

• Studerende skal søge om deltagelse i FoU-projekter. 

• Studerende kan vælge ekstracurriculære (talent)moduler, fx 
om forskning, metode, etc.  

• Bachelordating og bachelorkonference.  

• Studerende og FoU-medarbejdere samarbejder i 
’transskriberingsclubs’ eller ’journalclubs’. 
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BILAG 3: ANVENDT METODE FOR EFTERSYN AF 

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN 

Neden for fremgår en kort beskrivelse af de anvendte metoder til eftersynet af 

studieaktivitetsmodellen med fokus på kategori 3 og 4 for målgrupperne: 

uddannelsesledere, undervisere, studerende samt forsknings- og udviklingsmiljøer. 

Målgruppe Metode for eftersyn 

Uddannelsesledere Spørgeskema er udsendt til UPU’s 13 uddannelsesledernetværk 
via formanden for uddannelsesledernetværket. 

Undervisere Der er gennemført ét fokusgruppeinterview med 6-8 undervisere 
på hver af de otte professionshøjskoler, der anvender 
studieaktivitetsmodellen.  

Hver professionshøjskole har udvalgt underviserrepræsentanter 
fra hver af hovedområderne: pædagogisk, sundhedsfaglig, 
samfundsfaglig samt teknisk-merkantil. 

Studerende Der er gennemført en workshop med 
professionsbachelorstuderendes nationale studenterforening, 
Studenterforum UC. 

Forsknings- og 
udviklingsmiljøer 

Der er gennemført en dokumentanalyse baseret på referater fra 
en besøgsrunde blandt professionshøjskolernes forsknings- og 
udviklingsmiljøer i 2016/2017 med fokus på best practice inden for 
omsætning af forskning- og udvikling i undervisningen. 
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BILAG 4: ERFARINGSOPSAMLING VEDRØRENDE 

STUDIEAKTIVITETSMODELLENS KATEGORI 3 OG 4 BLANDT UNDERVISERE 

 

Indledning 

Undervisernes erfaringer med brug af studieaktivitetsmodellen er blevet opsamlet på 
baggrund af fokusgruppeinterview på landets professionshøjskoler.  
 
Vi har i alt besøgt otte UC’ere. Vi har besøgt én lokation på hver professionshøjskole og 
interviewet et bredt udsnit af undervisere fra det pågældende steds uddannelsesudbud. 
Sammensætningen af informanter er tilfældig og de er udpeget af chefer og 
uddannelsesledere. Dog har det samfundsfaglige, det pædagogiske og det 
sundhedsfaglige felt været repræsenteret ved hvert fokusgruppeinterview, da disse er de 
store uddannelser med flest studerende og dermed også flest undervisere.  
 
Fokusgruppeinterviewene har været tilrettelagt som semistrukturerede 
fokusgruppeinterviews, med fælles spørgeguide. I forbindelse med hvert interview er 
hovedpointer samlet op i fællesskab med de tilstedeværende informanter på det 
pågældende møde. Disse hovedpointer er noteret og kategoriseret på en stor planche 
under tre overskrifter: Erfaringer, Udfordringer og Best Practice. Efterfølgende er 
hovedpointerne på plancherne analyseret og bearbejdet af arbejdsgruppen og 
afrapporteret i det følgende. 
  

Erfaringer med studieaktivitetsmodellen 

Der tegner sig et generelt billede af, at underviserne er bekendte med 
studieaktivitetsmodellen og at den overordnet bruges, dels som planlægnings- og/eller 
styringsredskab, dels som didaktisk og kommunikativt redskab, hvor der arbejdes mere 
dannelsesorienteret med de studerende i deres udvikling fra elev til studerende. For begge 
de to overordnede måder at bruge studieaktivitetsmodellen på, ses der stor variation i 
hyppighed, synlighed og italesættelse på den enkelte uddannelse og hos den enkelte 
underviser. 
 
Der er en klar bevidsthed om modellens politiske og mediemæssige bevågenhed, og på 
den baggrund har flere informanter tilkendegivet kendskab til baggrunden for modellens 
opståen. Overvejende gives der udtryk for at modellen ikke har medvirket til at ændre 
undervisningspraksis, men at denne model eller en lignende har været/er nødvendig i en 
tid, hvor der er stor bevågenhed på det uddannelsesmæssige område såvel 
indholdsmæssigt som økonomisk. I den betragtning er det en generel erfaring, at der er 
behov for at synliggøre, at et fuldtidsstudie udgøres af forskelligartede studieaktiviteter og 
som i den ideelle verden bør være sammensat af aktiviteter fra alle 4 kategorier. 
 
Studieaktivitetsmodellen fremgår i varierende grad af diverse officielle dokumenter, som 
er tilgængelige for og produceret til de studerende; Fx. i studieplaner, modulbeskrivelser, 
lektionsplaner, semesterbeskrivelser etc. Her dækker formuleringen ”varierende grad” 
over alt lige fra én overordnet udfyldt model i et officielt dokument til en mere detaljeret 
udgave af modellen i forbindelse med de enkelte undervisningsforløb i uddannelsen. Ingen 
uddannelser anvender modellen på en måde, hvor det er muligt for de studerende at se, 
hvad der forventes af dem time for time i en fuldtidsstudieuge.  
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Flere steder søges studieaktivitetsmodellen anvendt som 
forventningsafstemningselement mellem undervisere og studerende. Det er en generel 
oplevelse blandt underviserne, at de studerende ikke forholder sig til eller anvender 
modellen på trods af dens synlighed i diverse dokumenter – erfaringen er, at de studerende 
bliver blinde overfor modellen. 
 

Der er store forskelle på, hvordan modellens kategorier indholdsmæssigt fortolkes og hvad 
der placeres og rubriceres i de enkelte kategorier, både på forskellige professionshøjskoler, 
men også indenfor den enkelte professionshøjskoles forskellige uddannelser. Modellen 
opleves generelt som vanskelig at forstå og bliver derfor genstand for en mere individuel 
fortolkning og der opstår forskellige praksisser for udfyldelse af modellen. Kategori 2 og 3 
opleves som at de overlapper i indhold og er derfor svære at adskille. I kategori 3 og 4 har 
undervisere i sagens natur begrænset eller ingen viden om eller kendskab til, hvorvidt og i 
hvilken grad de studerende er aktive i netop disse kategorier, med mindre de bliver 
inviteret ind af de studerende. Generelt tyder erfaringsopsamlingen på, at der er stor 
uenighed og uklarhed omkring studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4. 
 

Udfordringer 

Gennem interviewene viser der sig forskellige temaer, der opleves som udfordrende for 
underviserne, men generelt opleves modellen som værende meget statisk og 
energidrænende når den fremlægges ved indgangen til et nyt undervisningsforløb. 
 

Præmissen om selvstændige studerende 

En af de gennemgående udfordringer ved studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4 er, at 
den forudsætter, at de studerende er selvstændige, aktive studerende, der initierer egen 
læring. Dette kan være udfordrende, idet mange af uddannelsernes studerende ikke 
nødvendigvis besidder disse kompetencer. 
 
For de studerende kan kategori 3 og 4 opleves “usynlige” og det kræver dermed 
ressourcestærke studerende at tage kategori 3 og 4 til sig og kunne initiere egen læring. 
Mindre ressourcestærke studerende har behov for mere stilladsering, støtte og assistance, 
hvilket der ikke er ressourcer fra underviserne til at tilbyde. 
  
For at modellens intention om, at der foregår aktivitet i kategori 3 og 4 skal lykkes, kræver 
det, at der er tid og ressourcer til at facilitere og/eller stilladsere processerne, hvilket ikke er 
realiserbart i en økonomisk trængt situation. Det opleves således som værende vanskeligt, 
dels overhovedet at få kategori 3 og 4 sat i spil, dels at sikre kvaliteten af de aktiviteter som 
finder sted i kategori 3 og 4 og på den måde undgå fejllæring. 
 
Initieringsbegrebet 

At mange af de studerende har et stort behov for stilladsering i deres læreprocesser er 
udfordrende, når der arbejdes efter studieaktivitetsmodellen. Det er nødvendigt at 
rammesætte og ofte også igangsætte aktiviteter i kategori 3 og 4 for de studerende, 
hvilket opleves frustrerende og paradoksalt, eftersom disse studieaktiviteter netop skulle 
initieres af de studerende selv.  
 
Der er uklarhed om, hvad der ligger i selve initieringsbegrebet. Begrebet virker uklart i en 
studiesammenhæng, hvor langt de fleste studieaktiviteter på den eller anden vis vil være 
initieret af uddannelsen. Samtidig er forventningen om selvinitiering udgangspunktet for 
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både kategori 3 og 4, men graden af selvinitiering kan ikke forudses, hvorfor proaktiv 
angivelse af timer i disse kategorier opleves som ren hypotesedannelse.  
Dertil er der blandt underviserne usikkerhed om deres rolle under afviklingen af de 
aktiviteter som de studerende har initieret i kategori 4. Af samme grund peger nogle 
undervisere på, at kategori 4 helt bør udgå af modellen. Kategori 4 opleves som en 
“hybrid”. 
 

Det er desuden en generel oplevelse, at det er en udfordring overhovedet at få de 

studerende til at tage studieaktivitetsmodellen til sig, at få den til at give mening for de 

studerende. Derfor tager de studerende ikke ejerskab til modellen og de interesserer sig 

ikke for dens opdeling i 4 kategorier. 

En overvejende del af underviserne giver udtryk for at såfremt kategori 3 og 4 skal bringes i 
anvendelse fordrer det, at de studerende lærer at være studerende ved en videregående 
uddannelse. Det er de færreste studerende, der besidder sådanne kompetencer fra starten, 
men det er afgørende, at de tilegner disse i takt med at de gennemgår deres uddannelse. 
Uddannelsesstedets forventninger til de studerende skal i den forbindelse ekspliciteres og i 
særdeleshed forventningen om deres aktivitet i kategori 3 og 4. 
  
I arbejdet med studieaktivitetsmodellen opleves det frustrerende, at de anvendte IT-
platforme ikke spiller sammen med modellen - der er således ikke tilstrækkelig let adgang 
til indtastning i modellens kategorier i diverse sites og links. Af den grund besværliggøres 
anvendelsen af studieaktivitetsmodellen for underviserne og arbejdet opleves som 
fragmenteret.  
 

Modellen som didaktisk redskab 

Et andet gennemgående træk har været diskussionen af modellens udgangspunkt, der 
ikke opleves som pædagogisk/didaktisk tænkt fra starten. Derfor oplever flere undervisere, 
at det er vanskeligt at skulle bruge modellen som sådan og er udfordrede af at tænke 
didaktisk i modellen. Underviserne er generelt enige om at det er afgørende at målet med 
studieaktivitetsmodellen bliver klart, at det skal være tydeligt for hvem modellen skal 
skabe værdi. Altså om det overordnet er et styringsredskab til kontrol og legitimering eller 
en didaktisk og/eller kommunikativ model. 
 
Modellen opleves som drænende af god energi når den skal præsenteres i forbindelse med 
et nyt undervisningsforløb, fx modul- eller semesterstart. Den bidrager ikke til at skabe 
god stemning og lyst til det nye man skal i gang med. 
 

Modellens grafiske udtryk 

Modellens design vækker desuden undren og uklarhed. Dels er modellen designet med 4 
lige store dele, hvilket ikke stemmer overens med, hvordan studieaktiviteter vægtes. 
Underviserne har derfor drøftet, om det er muligt at ændre modellens udseende, så den 
ikke lægger op til umiddelbart at skulle placere 25% i hver kategori. Dertil opleves 
modellen som 4 afgrænsede felter, mens underviserne i praksis arbejder på tværs af 
felterne og ofte blander studieaktiviteter fra felterne. Modellen opleves at modarbejde det 
naturlige samspil mellem kategorierne. Særligt på de uddannelser, hvor der arbejdes med 
og undervises i grafiske og visuelle udtryk efterspørges et ”rigtigt lagkagediagram”. Det 
kribler i fingrene og undervejs i interviewet tegnes flere grafiske forslag i forsøget på at 
visualisere. 
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Modellen kan være vanskelig at forstå, da mange ensartede studieaktiviteter fremgår af 
flere kategorier. Dette medfører forskellige tolkninger i uddannelserne og dermed 
uensartet brug af modellen. Fx fremhæves, at især kategori 3 flyder sammen med kategori 
2, idet fx ordet ‘forberedelse’ fremgår af begge kategorier. 
 

Best practice 

Underviserne gav ved vores interviews forskellige eksempler på “Best Practice” med 
studieaktivitetsmodellen. Dog var eksemplerne enten gode aktiviteter som man gjorde i 
forvejen og således ikke et produkt af studieaktivitetsmodellen eller de var hypotetiske 
eksempler taget ud af en idealsituation om hvordan man måske kunne gøre. Og det er 
holdningen blandt en del af underviserne, at “Best Practice” er når det ikke er en model, der 
styrer, men derimod didaktikken. 
 
Mange af drøftelserne omkring “Best Practice” viser os, at kategorierne flyder sammen. 
Der tegner sig et billede af, at når det lykkes at lave meningsfulde aktiviteter i kategori 3 og 
4, så er det nogen, der i én eller anden form er initieret af og/eller afsluttet med en 
underviser, fx i form af stillede opgaver. Det betyder, at der fra ledelsens side skal afsættes 
ressourcer til undervisernes opgaveportefølje i kategori 4.   
 

Anvendelse 

I interviewene har der har været drøftelser om, hvorvidt det er muligt at “indfange” 
eksempler på hvad de studerende foretager sig i kategori 3 og 4, netop fordi begrebet 
“initiering” fortolkes forskelligt. Af helt konkrete eksempler kan nævnes:  
 

Stilladsering 

For at de studerende kan arbejde meningsfuldt selvstændigt med et stof, har de som regel 
brug for en form for rammesætning, måske i form af inspiration eller en stillet opgave de 
har frie hænder til at løse. Der har været drøftelser om, hvorvidt det så er aktiviteter, der 
reelt kan defineres som initieret af de studerende selv. Men eksemplerne går på 
studieaktiviteter, der er blevet igangsat af en underviser (i enkelte tilfælde en tutor) fx i 
form af, at de studerende får en åben opgave, de skal løse selvstændigt. Det kræver dog 
tilgængelighed af underviserne og understøttende rammefaktorer (fx i 
undervisningsplaner, lokaler, andet) at få det til at lykkes. 
 
En underviser havde på en studietur overladt ansvaret for konkret indhold og aktiviteter til 
de studerende. Dette helt uden at stille krav til læringsudbytter/kompetencemål og uden 
at skele til studieordning og forventet indhold. Idet underviser på den måde slap grebet om 
kategori 1 og 2 og undlod at dosere og styre, gav det plads til at de studerende kunne tage 
ansvaret og dermed reelt bevæge sig ned i kategori 3 og 4.  
 

Fremtidsværkstedsmetoden 

En underviser havde i forbindelse med studiestart arbejde med 
fremtidsværksstedsmetoden med intentionen om at få de studerende til at tage modellens 
4 kategorier til sig. Det lykkedes, men det var en forudsætning at den pågældende 
underviser med stort engagement indgik i arbejdet som facilitator. 
Fremtidsværkstedsarbejdet resulterede i et feltbesøg, hvor underviseren blev inviteret 
med.  
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Når de studerende selv arbejder med modellen 

Nogle undervisere har afprøvet at lade de studerende selv arbejde aktivt med modellen, 
således at de selv skulle angive, hvor mange timer de arbejder i hver kategori. Dette 
tydeliggør modellens krav til selvstændighed for studerende og synliggør indholdet i alle 
kategorier. Dette kan anvendes som udgangspunkt for dialog med studerende om, hvad 
man kan lave i de aktiviteter, der kan rubriceres i kategori 3 og 4. 
 
En underviser havde afprøvet et forum, hvor studerende i fællesskab idégenererede 
omkring konkrete og forskelligartede aktiviteter som kunne rubriceres i kategori 3 og 4. 
Dette italesættes som at åbne de studerendes blik for kategori 3 og 4. 
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BILAG 5: ERFARINGSOPSAMLING OM STUDIEAKTIVITETSMODELLEN 

BLANDT STUDERENDE  

Denne erfaringsopsamling er udarbejdet på baggrund af en workshop med 

professionshøjskolernes nationale studenterforening, Studenterforum UC nationale 

bestyrelse (formandsråd). Til workshoppen var studerende tilstede fra Absalon, UCC, UCN 

og VIA.  

Studerendes erfaringer med studieaktivitetsmodellens kategori 3 og 4 

Generelt om studieaktivitetsmodellen 

• Stor variation i implementering: 

• Implementeringen varierer stort. Nogle undervisere vælger ikke at benytte 
modellen, nogle sent i forløbet, andre som det første. 

• De studerende har nogle steder hørt meget til studieaktivitetsmodellen og andre 
steder primært hørt om det ifbm. introduktion til moduler eller i regi af De 
Studerendes Råd og studievejledere.  

• Kategorierne er ikke pædagogiske; det opleves som en abstrakt rammesætning. 

• Der er en tendens til, at måden SAM præsenteres på er meget firkantet. Det fremstår 

som noget underviseren føler sig tvungent til.  

• Man må på uddannelsesniveau være bedre til at italesætte at en uddannelse 
ikke blot er undervisningen. 

• Vigtigt nu er at ændre holdning til studieaktivitetsmodellen ved at understrege 
dens relevans og give inspiration til brugen. 
 

Specifikt om kategori 3 og 4 

• Det opleves blandt nogle studerende som svært at sætte ord på kategori 3 og 4; det 

kan være svært at skille ad fra resten af modellen. 

• Det opleves blandt nogle studerende, at kategori 3 og 4 introduceres man i særlig grad 

til i starten af studiet.  

• Kategori 3 og 4 er mystificeret for de studerende; det kobles ofte meget tæt op på 

undervisningen og derfor er det svært at forestille sig, at man skal bruge fx 100 timer 

på K3. 

• Nogle undervisere fortæller om K3 og K4 uden at italesætte det som K3 og K4. 

• Skævvridning i supplerende tilbud og formidling af dem på de forskellige 

professionshøjskoler. 

• Der må være en forventningsafstemning mellem undervisere og studerende 
om, hvad kategorierne inkluderer. Undervisere må komme med konkrete 
eksempler på, hvordan man kan arbejde indenfor kategorierne. Underviserne 
må derfor ikke lave en ”tjek af liste”, da det dermed bliver underviserinitieret. 

• De studerende overvejer, at udfordringerne ved K3 og K4 peger på et behov for en 
generelt kulturforandring på UC’erne. Der ligger en stor udfordring i at få de 
studerende til at interesse sig for og række udover det, der kun relaterer sig til dem 
selv.  

• De studerendes holdning og brug af K3 og K4 hænger sammen deres generelle 
studiemotivationen: Det er et samspil af mange faktorer:  

• Det skal være fedt at studere. Der skal sættes krav, men der skal også plads 
til at træde ved siden af, idet det øger motivationen for at lære noget. 
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Konkrete eksempler på vellykkede kategori 3 og 4-aktiviteter 

• National case competition, hvor forskellige metoder på tværs af uddannelser bringes i 

spil og man mødes på tværs af uddannelsesinstitutioner 

• IT-days på VIA, hvor studerende møder virkeligheden. Det er en stor inspiration til 

videre studiearbejde. 

• En specifikt udarbejdet studieaktivitetsmodel for hver modul. Denne konkretisering 
gav mening og gjorde modellen mindre diffust. For at udnytte det fulde potentiale, så 
skal modellen også inddrages løbende samt formidles bedre. 

• “Projekt studiegruppe”, der bl.a. bestod i undervisning i facilitatorrollen, 
konflikthåndtering, kvalificere hinandens viden, skabe en god gruppedynamik. Fokus 
på vigtigheden i gruppearbejdet. 

• Idébank til K3 og K4-aktiviteter fra underviser i starten af modulet. Underviseren følger 
løbende op på, om der er noget nyt på den front. De gode eksempler bringes videre. 

 

Idéer til forbedringstiltag 

• Der er et behov for at gentænke brugen og beskrivelsen af modellen, hvor de 
studerende inddrages i processen. Det vil kunne ændre de studerendes holdning til 
modellen. 

• Guidelines til studieaktivitetsmodel udformet af de studerende fx gennem en pjece. 
Det skal sørge for, at de studerende kan se sig selv i den og se sig bruge den. 

• Guidelines fra underviseren: Inddragelse af K3 og K4 aktivt i undervisningen. Det skal 
være den konkrete model fremlægges og ikke den overordnede model ved opstart at 
hvert modul. 

• Underviseren bør stå for en overordnet vejledning + konkret udformning af de enkelte 
moduler. Det skal gøres nødvendigt for de studerende at bevæge sig ned i K3 og K4. 
Hvis underviser griber ud og bringer områder fra K3 og K4 i spil, kan det øge 
motivation. 

• Øge motivationen til K3; fx ved afholdelse af konferencer på professionshøjskoler.  

• Studerende arrangerer undervisning for hinanden. 

• Idéer til erfaringsudveksling: 
o Der skal skabes et forum for deling af refleksion og sparring over supplerende 

aktivitet.  
o Erfaringsudveksling på tværs af søsterhold og mellem forskellige årgange af 

studerende. Det bliver lettere at motivere de studerende, når det er de 
studerende, der formidler til hinanden.  

o Dele inspirerende historier, skabe rollemodeller.  

• Motivere de studerende til at interagere med hinanden: gøre læringsprocessen sjov. Til 
undervisning bliver man belært, forslag er at skabe platform for at lære/inspirere 
hinanden til ikke blot konkret viden, men også læringsstrategier og tilgange.  

• Skabe frirum for at eksperimentere, fejle og lege med redskaber og forskellige 
metoder. Undervisere giver frihed, lader uddannelsen være en legeplads i fritiden. 

• RRS-feed, der hele tiden er opdateret på nyheder, der er fagligt relateret.  

• Idebank med indspark fra de studerende henvendt til de studerende. Lave en 
tværsektionel sparringsplatform/app/forum. 

• Studenterforum UC samarbejder med de lokale studenterråd om at lave 
kampagner/undersøgelser om det gode miljø, den gode studerende etc.  
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BILAG 6: ERFARINGSOPSAMLING I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER 

 
Dette notat er udarbejdet på baggrund af skriftligt materiale fra erfaringsindsamling i 

forhold til hvordan forskning spredes og indgår i undervisningen på 

professionsuddannelserne. 

Der er indhentet oplysninger fra besøgsrunden, sammenskrevet af den parallelle 

arbejdsgruppe for at kunne inddrage dette i et eftersyn af studieaktivitetsmodellen. 

 

Uddrag fra: Opsamling af FPU-besøgsrunden vedr. forskningsintegration i 

undervisningen 2016/17  

Pkt. 3. Didaktisk tilrettelæggelse af forskningsintegration 

 

Herunder:  

• Beskriv uddannelsernes forskningsbasering med udgangspunkt i aktiviteter inden 

studieaktivitetsmodellens 4 rum jf. nedenstående model for Research based learning. 

• Andel af professionsbacheloropgaver, der er tilknyttet et forskningsprojekt 

• Uddannelsernes anvendelse af koncepter for forskningsintegration. 

 

Generelle tendenser  

• Fokus på udvikling i retning af flere studenterinitierede aktiviteter (kategori 3/4 i 

studieaktivitetsmodel).  

• Fokus på at udvikle andre former for forskningsintegration end at underviseren forsker 

– f.eks. øget videndeling mellem underviserne. 

• Enkelte har særligt fokus på, at organisering af FoU miljøerne ses i sammenhæng med 

modeller for undervisningens tilrettelæggelse.   

 

Åbne spørgsmål og særlige problematikker 

• Det er vanskeligt at gå fra underviserinitieret (mest udbredte) til studenterinitieret 

læring. Kræver at underviserrollen ændrer sig fra ekspert til sparringspartner.  

• De mange pensumkrav vanskeliggør studenterinitierede aktiviteter. 

Studenterindflydelse i forhold til det faglige stof er kun muligt i de valgfrie moduler. 

• Der mangler en klar (fælles) forståelse af begrebet ”forskningsbasering”. 

• Begrænsninger i forhold til, hvad de studerende kan bedes om at læse. Studerende har 

meget forskellige forudsætninger og mange får mest ud af at læse sekundærlitteratur.  

• Formidling af forskningsprojekter i undervisningen er ofte personbåret og det er en 

generel udfordring, at forskning kun inddrages i egen undervisning, men ikke 

videregives til kollegaer. 

• Hvordan kan evt. gøres mere? – f.eks.: undervisere kan styre ud fra de nationale 

reviews, systematisk auditering mhp. strategiske indsatser, aftale om leverancer 

(tidsskrifter, procesleverancer), indgåelse af aftaler ml. uddannelse og forskning.  

 
I ovenstående fremskrives der således flere åbne spørgsmål og særlige problematikker, end 

der forefindes svar på hvordan især kategori 3 og 4 kommer i spil i forhold til forskning. 
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I det følgende har vi kategoriseret konkrete aktiviteter ud fra de indsamlede 

besøgsreferater:  

Interview fra FPU-besøgsrunden om forskningsintegration 2016/2017: Kategorisering af 

udsagn vedrørende SAM og udfordringer forbundet hermed: 

UCC, UCSj, VIA, UCN, UCL, Metropol 

Kategori 1 
Forskningsworkshops for studerende 
Studentermedhjælpere som 
forskningsassistenter på 
forskningsprojekter 
Deltagelse af talentspottede studerende i 
forsknings-talentforløb 
Inddragelse af studerende i igangværende 
projekter (Universitarium, Udeskole) 
Deltagelse som forskningsassistenter til 
dataindsamling og bearbejdning - også i 
ansattes ph.d. 
Ph.d.’ere introducerer egne metoder for 
de studerende 
Forskningsdage med keynotes om at 
involvere studerende - og oplæg fra 
studerende, der har været involveret.  
Brug af studerende til artikelskrivning, 
empiriindsamling, databearbejdning.  
Studerende med til konferencer for at se 
undervisere præsentere 

Kategori 2 
Præsentation af resultater fra et 
forskningsprojekt – som de studerende 
analyserer mhp. metoder mv. 
Workshops 
De studerende som interviewere i 
forskningsprojekter 
Deltagere i forskningsformidlende 
aktiviteter: Intern videnscafe, 
Universitarium, Forskningens døgn. 
Docenter skal vejlede bachelorstuderende 
og inddrage disse i deres forskning 
Dobbeltvejledning: af en underviser og en 
seniorforsker 
 

Kategori 4 
Studerende søger om deltagelse i 
Frascati-finansierede FoU-projekter, som 
de fx kan bruge i bachelorarbejdet. (Endnu 
ikke formaliseret) 
Samarbejde mellem ansatte og 

studerende i 
’transskriberingsclubs’ eller ’journalclubs’ 
Udvikling af forskningsprojekter baseret 
på de studerendes idéer i UCN 
Bachelorintegration: bachelordating og 
bachelorkonference 
De studerende kan vælge 
ekstracurriculære moduler om bl.a. 
forskningsmetoder 
 

Kategori 3 
De studerende genererer empiri til 
bachelorprojektet. 
Arbejde i Teaching Labs 
Empiriindsamling i forbindelse med 
bachelorprojektet. 
Ekstracurriculært talentforløb under 
udvikling.  
’Forskningsslam’ på baggrund af læste 
forskningsartikler (à la poetry slam) 
Fra aktionslæring til 
forskning/bachelorprojekt (Tromsø-
modellen) 
Artikelskrivning (til review) som 
produktalternativ til bachelorrapport  
BA.projekter med tilknytning til FoU-
projekter. 
Studerende tilknyttet FoU-projekt laver 
eget projekt udsprunget derfra - søger 
midler og fortsætter med eget projekt. 
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Best practice - sammenfatning af muligheder for operationalisering: 

Kategori 3: 

• De studerende arbejder undersøgende i Teaching Labs (VIA)  

• Empiriindsamling i forbindelse med bachelorprojektet. 

• BA.projekter med tilknytning til FoU-projekter. 

• ’Forskningsslam’ på baggrund af læste forskningsartikler (à la poetry slam) 

• Fra aktionslæring til forskning/bachelorprojekt (Tromsø-modellen) 

• Artikelskrivning (til review) som produktalternativ til bachelorrapport  

• Studerende tilknyttet FoU-projekt laver eget projekt udsprunget derfra - søger midler 
og fortsætter med eget projekt 

 

Kategori 4:   

• Studerende skal søge om deltagelse i FoU-projekter (Igangsat på UCC, men ikke 
formaliseret jan. 2017) 

• Studerende kan vælge ekstracurriculære (talent)moduler, fx om forskning, metode, 
etc. (UCL) 

• Bachelordating og bachelorkonference (UCN) 

• Studerende og FoU-medarbejdere samarbejder i ’transskriberingsclubs’ eller 
’journalclubs’ 

 

Aktuelle tiltag vi måske kan indhente yderligere viden om: 

• UCSJ om studerende der søger om deltagelse i forskningsprojekter 

• Ekstra-curriculært talentforløb under udvikling i UCN 

• Udvikling af forskningsprojekter baseret på de studerendes idéer i UCN 

• Bachelorkonference i UCN 

• Tilvalg af ekstracurriculære moduler UCL 
 

Udfordringer ved operationalisering af Kategori 3 og 4 i FoU-sammenhæng: 

• Manglende systematik og organisering til inddragelse af studerende -tværsektorielt 
anliggende? 

• Kategori 3 og 4 optræder sjældent i forbindelse med forskningsaktiviteter 

• Uafklaret hvorvidt det giver mening for forskningsmedarbejdere at studerende 
deltager 

• Når FoU-miljøet er organisatorisk adskilt fra undervisningen kræver modellen en 
udbygning. 

• Udfordrende at arbejde med og publicere forskningsartikler på BA-niveau 

• Når studerende deltager i FoU er det vanskeligt at give plads til at de kan arbejde 
selvstændigt med data. 

• Vanskeligt at engagere de studerende i FoU, når der er så mange krav til pensum, og i 
tilfælde med generalistuddannelser.  

 
Opsamling 
Det er vanskeligt at anvende studieaktivitetsmodellen til kategorisering af de studerendes 
arbejde med FoU - om end den giver et grundlag for at kommunikere om og drøfte 
studenterinddragelsen - eller mangel på samme - i FoU. Der er sjældent tale om studenter-
initierede forskningsaktiviteter - højst i forbindelse med bachelorprojektet. 
 
Uddifferentieringen af forskningsbaseret undervisning - se næste side - kan måske hjælpe 
til at supplere, udvide beskrivelsen af kategorierne.  
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Forskningsbaseret undervisning4 

Research-led: Ved denne undervisningsform undervises de studerende i relevante 
forskningsresultater (faktuel og 
konceptuel viden), og indholdet er professionsorienteret og styret af undervisernes 
forskningsinteresser. 
Undervisningen er overvejende lærerstyret og traditionelt orienteret 
 
Research-based: Ved denne undervisningsform lærer de studerende på samme måde som 
forskeren gennem 
undersøgelsesbaserede, problembaserede og projektbaserede aktiviteter, og undervisningen 
baseres på 
udforskning af fænomener i samarbejde mellem studerende, undervisere og professionsudøvere. 
De studerende 
udvikler via det kollaborative samarbejde en forståelse af den indbyrdes afhængighed og 
betydningen heraf for 
de opnåede resultater (Jenkins & Healey 2009. Rump & Healey 2011, s. 8-9). 

Research-tutored: Ved denne undervisningsform er undervisningen orienteret mod de studerendes 
eget arbejde 
med forskningsspørgsmål, f.eks. gennem essayskrivning, journal clubs mm. Diskussioner og de 
studerendes 
arbejde foregår i mindre grupper under vejledning af og i samarbejde med undervisere (f.eks. 
tutorer) 
 
Research-oriented: I denne form lærer de studerende om forskningens processer, og 
undervisningen lægger lige 
så stor vægt på, hvordan viden skabes som på det konkrete indhold. Underviserne forsøger at give 
de studerende 
en forståelse af, hvordan god forskning udøves 
 

 
 

Resarch-led (traditionel undervisning om 
forskningsresultater, kategori 1) 

Research-oriented (undervisning om 
forskningsprocesser og videnskabelse, 
kategori 2 og 4??) 

                                                                    
4 Hansen, B. H. (2015). Research-based learning: Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt: Afsluttende rapport – del II. Begrebsdefinering 

og belysning 

af grundlaget for fremtidig initiering af studenterdeltagelse ved University College Lillebælt . 

University College 

Lillebælt: University College Lillebælt. 
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Research-tutored (undervisning/vejledning 
relateret til de studerendes forskning, 
kategori 4??) 

Resarch-based (undersøgelses- og 
forskningsprojekter, kategori 2 og 3??) 

 

 

Vi vælger desuden at supplere erfaringsopsamlingen ved at se ud over egen sektors 

erfaringer, idet vi ønsker at udvide med anden viden og erfaring. 

 
I foråret 2017 afholdt Danske Professionshøjskoler og Danmarks Evalueringsinstitut en 

fælles konference med fokus på hvordan forskning og undervisning kan kobles. Professor 

Helen Walkington fra Oxford Brookes University, der bl.a. forsker i hvordan man får 

forskning til at spille sammen med undervisningen, kom med følgende 5 eksempler på 

hvordan dette kan gøres (https://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2017/evaluering-

maj-2017/ekspert-involver-de-studerende-i-forskning): 

 

1.Få de studerende til at interviewe forskere (kategori 2 eller 4?) 

Én måde at hjælpe de studerende til at forstå, at den viden som faget trækker på, stammer fra 

’rigtige’, levende menneskers arbejde, er at få dem til at interviewe forskere om deres forskning. Det 

kan både være forskere, der er ansat på uddannelsesstedet og gæsteforskere. De studerende kan 

også prøve at sende en e-mail til en forsker med nogle spørgsmål, de søger svar på. 

 

2. Få de studerende til at læse forskningslitteratur (kategori 3) 

De studerende skal møde forskning ved at læse forskning. Men underviseren skal understøtte 

læseprocessen. De første år på et studie kan være ganske overvældende for en studerende at tygge 

sig igennem en videnskabelig artikel, og for danske studerende kan det være en ekstra forhindring, 

at der skal læses på engelsk. Det kan hjælpe de studerende at lave læsegrupper, hvor man 

koncentrerer sig om at læse videnskabelige artikler. På den måde vil de studerende få lejlighed til at 

bearbejde artiklen og hjælpe hinanden, inden de skal møde en underviser – det kan medvirke til at 

opbygge selvtilliden. 

 

3. Få de studerende til at tilrettelægge egne undersøgelser (kategori 2/3) 

De studerende skal også kastes ud i at lave deres egne undersøgelser. Her er underviseren central i 

forhold til at hjælpe de studerende rigtig på vej med at få formuleret et godt 

undersøgelsesspørgsmål, få tilrettelagt en god undersøgelsestilgang, lave dataindsamling og 

analyse. Underviseren kan tage et medansvar for kvaliteten af den viden, de studerende producerer. 

Ofte vil den viden, der produceres, være af en anden kvalitet, end egentlige forskningsprojekter – 

både fordi de studerende er i en læreproces, og fordi de ofte har ganske kort tid. Som underviser 

skal man også tro på, at mange studerende faktisk kan producere viden af ret høj kvalitet. Så 

afhængig af de studerendes niveau må underviseren understøtte processen mere eller mindre. Det 

kan give rigtig god mening, hvis de studerende arbejder for at løse eller undersøge en reel og 

virkelig problemstilling. Det giver nemlig de studerende en oplevelse af autenticitet. 

 

4. Få de studerende til at formidle deres resultater – til et rigtigt publikum (kategori 3 +4?) 

Man har først forstået noget til fulde, når man er i stand til at kommunikere det. Derfor skal der 

lægges stor vægt på at hjælpe de studerende med at få formidlet deres arbejde. Studerende skal 

ofte have hjælp til at lave denne formidling – især hvis de skal ramme et ’rigtigt’ forskningsformat 

som en forskningsartikel eller et konferenceoplæg. Man skal sigte mod, at det bliver en rigtig 

formidling ved at sørge for, at der er et autentisk publikum. Det styrker de studerendes interesse og 

evner at skulle skrive eller tale til et egentligt publikum og ikke udelukkende til en underviser. 

https://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2017/evaluering-maj-2017/ekspert-involver-de-studerende-i-forskning
https://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2017/evaluering-maj-2017/ekspert-involver-de-studerende-i-forskning
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5. Reflekter over læreprocessen (kategori 3/4) 

Det kan give god mening, at underviserne understøtter, at de studerende reflekterer over deres 

egen læreprocesser, fx ved at lave en e-portefølje, hvor de studerende kan samle deres arbejde og 

løbende reflektere over deres udvikling. 

I et forsøg på at kategorisere ‘de 5 gode råd’ har vi vovet at skrive ud for de enkelte ’råd’ hvilke 

kategorier de kan forstås ind i. MEN det er nok så vigtigt at understrege, at ingen forekommer ’helt 

rene i den ene eller anden kategori’. Man kan måske mere rettelig sige at de er faseopbygget – at 

som de står beskrevet her vil igangsætningen være fra underviseren (med mindre at de studerende 

alene ud fra uddannelsens mål, selv kan se hvad de skal arbejde med, uden nogen yderligere 

indføring), dernæst vil den studerende skulle arbejde selvstændigt eller i grupper (i noget af det 

beskrevne med vejledning undervejs), for så igen at få feedback fra underviser eller andre. Vi har 

medtaget ’de 5 råd’ fordi vi ser dem som nogle konkrete tilgange, som sektorens uddannelser kan 

gøre deres egne erfaringer med og bygge videre på. 

 

  



side 35/43 
 

 
 

BILAG 7: ERFARINGSOPSAMLING BLANDT UDDANNELSESLEDERE  

Denne erfaringsopsamling er baseret på et spørgeskema er udsendt til UPU’s 13 

uddannelsesledernetværk via formanden for uddannelsesledernetværket.  

 

Nedenfor er væsentlige uddrag fra datamaterialet samlet i 4 kategorier: 

1) Kommunikation med studerende 

2) Kommunikation med undervisere 

3) Planlægning 

4) Opfølgning 

5) Kvalitet i uddannelsen 

6) Didaktisk forhold, herunder samarbejde og videndeling mellem undervisere, 

mellem studerende og mellem undervisere og studerende 

7) Andet 

 

Hver kategori indledes med en kort opsamling efterfulgt af eksempler på tekststykker fra 

datamaterialet. 

Samlet kan siges:  

Udfordringerne med modellen og især kategori 3 og 4 er fortolkning af især begreberne 

initiering og aktivitet, hvad der er meningen med begreberne og hvordan disse 

vægtes/tolkes. Det er generelt, at der er et behov for at ”styre” rammerne for kategori 3 og 

4 eller som minimum være inspirator og vejleder også på kategori 3. 

Nogle undervisere har svært ved at formidle hensigten med modellen til de studerende, 

hvilket resulterer i at de studerende ikke forstår værdien af modellen, eller har svært ved at 

læse/forstå den. 

I nogle tilfælde mangler den lokale fælles forståelsesramme. Det skal dog siges at den 

anden holdning også er til stede, nemlig at den lige nøjagtig skaber en fælle 

forståelsesramme. 

Generelt må det siges, at brugen af og succesen med modellen afhænger af, hvilken værdi 

man tillægger den på den enkelte uddannelse og det enkelte hold. Det er vigtigt for succes 

at såvel ledelse som undervisere forstår modellen og finder en fælles en fælles værdi i 

brugen af den, samt at forståelsesrammen er afklaret i forhold til begreberne, og hvordan 

man ønsker at arbejde med dem. Med det som udgangspunkt vil det også være nemmere 

at formidle modellen og dens formål videre til de studerende. 

 

 

Kommunikation med studerende 

Inden for dette område afspejler eksemplerne fra uddannelsesledernetværkene at 

kategorierne, og modellen som sådan, anvendes til at synliggøre og afklare 

forventninger, dog ikke med lige stor succes, da nogle studerende ikke forstår modellen 

og dens værdi. Dette primært ud til at skyldes to ting, for det første at de læser de 4 

kategorier som værende lige store procentvis, hvilket ikke er tilfældet. For det andet ligger 
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der et fortolkningsspørgsmål i forhold til begreberne i modellen, og hvad de dækker over. 

Endvidere kan det tilføjes, at modellen generelt introduceres ved starten af hvert 

semester/modul for alle de adspurgte uddannelser. Kvaliteten af kommunikationen med 

studerende, er qua det ovenstående betinget af undervisernes commitment til modellen, 

og at uddannelsesinstitutionens fælles forståelsesramme er klar. 

Eksempler på tekstuddrag fra data er følgende: 

• Opsætningen af figuren bliver der spurgt meget til fra de studerende. De tolker de 
fire kvadranter som lige store og forstår så ikke vores procentmæssige fordeling. De 
virker ulogisk for dem.  

• Det har vist sig meget svært at anvende modellen. De studerende har svært ved at 
se, hvad de skal bruge den til.  

• Den grafiske fremstilling af figuren er en udfordring, da man skal forholde sig til 
den procentvise fordeling og ikke de 4 lige store kvadranter. Dette kan forvirre 
studerende som efterspørger et lagkagediagram i stedet for.  

• Det er en udfordring at få de studerende til selv at initiere læringsaktiviteter for 
medstuderende, uden at underviserne er aktivt med ind over.  

• Det kan være et problem, at visse aktiviteter kan indeholde forskellige delelementer 
(undervejs i aktiviteten), som ville kunne placeres i forskellige kategorier. [..] Time 
for time vil det således ikke være muligt at opgøre studieaktiviteter i de 4 
kategorier. 

• Studieaktivitetsmodellen tager udgangspunkt i vores forestillinger om en 
gennemsnitlig studerende, og mangfoldigheden er stor blandt de studerende, 
passer den sjældent på den konkrete studerende.   

• Udfordringen er, at der blandt underviserne er mange forståelser af eks. kategori 3.  

• Det kan være svært i praksis at skelne for de studerende mellem kategori 3+4.  

• En uddannelsesleder påpeger især problemer med at få studerende til selvstændigt 
at tage ansvar for at rammesætte aktiviteter. (Kategori 4).  

• Nogle studerende tillægger aktiviteter igangsat og rammesat af andre studerende, 
som havende mindre værdi, end de aktiviteter, som en underviser har initieret.  

 

Kommunikation med underviserne 

Disse eksempler vedrører udfordringer i kommunikation med underviser. 

Udfordring i kommunikation med underviserne ligger i hvordan modellen forstås, fortolkes 

og bruges, samt i hvilken grad der tages ejerskab for modellen og den 

fællesforståelsesramme. 

De udfordringer der kommer frem i undersøgelsen, bunder primært i om underviserne 

forstår modellen, for dermed at kunne formidle den videre på en hensigtsmæssig måde til 

de studerende. 

 

Eksempler på tekstuddrag fra data er følgende: 

• Underviserne anvender didaktiske overvejelser og studieaktivitetsmodellen 
anvendes alene som et optællingsværktøj når aktiviteterne er fastlagt.  
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• Kvadraterne størrelse forvirrede i starten og underviserne havde svært ved at 
gennemskue formålet med at skulle synliggøre fordelingen mellem disse 
kvadranter.  

• Det er ikke helt klart, hvorledes man skelner mellem kategorierne i modellen, 
specielt fordi begreberne ”initiering” og ”aktiviteter” har mange 
fortolkningsmuligheder.  

• Desuden kan nogle have oplevet implementeringen som en ”ekstra opgave” pålagt 
af et eksternt organ og i begyndelsen ikke meningsfuldt i hverdagen.  

• Desuden kan nogle have oplevet implementeringen som en ”ekstra opgave” pålagt 
af et eksternt organ og i begyndelsen ikke meningsfuldt i hverdagen.  

• Det er vanskeligt at få meningsgivende aktiviteter i kat. 4 – og hvad betyder det at 
underviseren er inviteret.  

•  Udfordringen er at skabe fælles mening med og commitment til 
studieaktivitetsmodellen, da den opleves meget forskelligt af underviserne - fra at 
være et godt redskab til forventningsafklaring og ikke mindst tydeliggørelse af de 
studerendes forventede selvstændige studieaktiviteter - til at være en ydrestyret 
model, der ikke giver mening, fordi det ikke er en fuldgyldig didaktisk model 
(formål, mål, indhold, deltagere, rammevilkår, mv).    

• Det kan være svært i praksis at skelne for underviserne mellem kategori 3+4 og 
styre det. underviserne mangler forståelse for bevægelsen fra at være underviser til 
at være facilitator og at de derfor har vanskeligt ved at udnytte kategori 3 og 4.  

 

Udfordring i planlægningen 

Disse eksempler vedrører de udfordringer, der opleves i forbindelse med brugen af SAM i 

planlægningen. 

Der er en generel opfattelse af at modellen kan være udfordrende for nogle 

undervisere/uddannelser i forhold til planlægning af undervisningen og  

Eksempler på tekstuddrag fra data er følgende: 

• I den planlægning, som skulle fremstå eksplicit i semesterbeskrivelser er det 
vanskeligt, at kategorisere aktiviteterne.  

• Det har i praksis vist sig umuligt at placere praktik/klinisk undervisning i modellen, 
idet de studerendes studieaktiviteter er meget forskelligt tilrettelagt på forskellige 
afdelinger. 

• I den planlægning, som skulle fremstå eksplicit i semesterbeskrivelser er det 
vanskeligt, at kategorisere aktiviteterne. 

• I udarbejdelsen af semester planer skal der tages hensyn til alle 4 kategorier hvilket 
for nogle kan opfattes som ekstra-arbejde.  

• Det kræver også at man som uddannelse prioriterer tid og ressourcer til 
organisering og planlægning, og tænker det som en forberedelsestid på lige fod 
med alt andet undervisning.  

• Udfordringen med SAM er bl.a. mange forskellige forståelser af, hvad det betyder 
for underviserne, at K3 og K4 er initierede af studerende (fra: det må man som 
underviser ikke ”blande sig i” til det må man som underviser gerne give ideer til, 
som de studerende kan vælge imellem og fordybe sig i).  

• Spørgsmålet er om man reelt kan tale om kat. 3 og 4, når/hvi underviserne og/eller 
udbudsstedet planlægger arbejder i disse kategorier. Denne udfordring sætter krav 
til at man løbende har den diskussion i underviserstaben.  
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Opfølgning 

Denne kategori af eksempler afspejler de udfordringer der er i forbindelse med opfølgning 

og evaluering på uddannelsen. 

Eksempler på tekstuddrag fra data er følgende: 

• Der er udfordringer med, at K3 aktiviteter ikke er særlige eksplicitte i 
modulplanerne og dermed i undervisningen – og ej heller i modulevalueringer.  

• Modellen er udfordret, eftersom den rammesætter moduler, der grundlæggende er 
målfastlagt af underviseren. Derfor kan K3 aldrig være fuldt ud initieret af 
studerende. En af de store udfordringer er beskrivelsen af kategori 3: den initieres af 
den studerende og kun den studerende er til stede 

• Udfordringen er at anvende SAM kontinuerligt i undervisningen, herunder til 
midtvejs- og afsluttende evaluering af modulerne: hvordan det går/ er gået med de 
studerendes selvstændige studieaktiviteter samt helhed og sammenhæng samlet 
set mellem undervisningen og studieaktiviteterne.  

• Kategori 3 og 4 aktiviteterne er på nuværende tidspunkt ikke en del af den faglige 
evaluering af uddannelsesmodulerne, da de er initieret og gennemført af de 
studerende. 

 

Kvalitet i uddannelsen 

Denne kategori af eksempler afspejler udfordringer i forholdt til kvalitet i uddannelserne.  

Eksempler på tekstuddrag fra data er følgende: 

• Er ikke anvendelig i den sammenhæng. Her anvendes evalueringer både fra de 
studerende og underviserne. 

•    Jeg oplever ikke studieaktivitetsmodellen som et udviklingsværktøj, men som en 
beskrivende model. 

• Hvis den gør noget i forhold til udvikling er det måske mest at tage tid som ellers 
kunne være anvendt på udvikling.  

• Da det kan være vanskeligt at skelne og klart eksplicitere forskellen mellem 
studieaktiviteternes kategorier, bliver det også svært retrospektivt, at bruge 
modellen til efterrefleksion på studieforløb, fx i forbindelse med evalueringer. 
Modellen bliver derved svær at anvende i kvalitetssikrings- og –udviklingsøjemed.  

• I dialogen med uddannelsens adjunkter/lektorer, kliniske undervisere, kliniske 
ledere og andre eksterne samarbejdspartnere samt i vores adjunkter 
lektoranmodninger og andre steder hvor der refereres til studieaktivitetsmodellen, 
er det en klar udfordring at den ikke har en videnskabelig reference 

• Alle aktiviteter forventes at bidrage til give kvalitet i uddannelsen. Kategori 3 og 4 
er primært anvendelige i forhold til at synliggøre og initiere den studerendes egen 
indsats uden for de elementer i et forløb, der er underviserstyrede. 

• Vi har ikke oplevet det løft af studieintensitet som forventet. Der er behov for en 
øget specialisering og detailplanlægning som vi har været varsomme med da vi 
skal balancere ikke at umyndiggøre de studerende ved at understøtte en elevkultur. 

• Studieaktivitetsmodellen er en rammesætning af de studerendes arbejdstid i 
studiet og også en fin som didaktisk rammesætning for underviserne. Det er en 
udfordring for kvaliteten og studieintensiteten i uddannelsen, hvis kategori 3 og 4 
ikke er synlig i denne sammenhæng.  
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• Udfordringen er at skabe kvalitet, helhed og sammenhæng (jf. uddannelsens 
formål, fagenes kompetencemål og modulernes indhold), herunder helhed og 
sammenhæng mellem undervisnings- og studieaktiviteterne i K1, K2 og ikke mindst 
K3 og K4.  

• Kategori 3 og 4 aktiviteterne bidrager primært til kvaliteten i forhold til at den 
fremmer det faglige i tæt kobling med det sociale på holdene og derigennem 
fastholdelsen.  

• Det er til gengæld svært at fastlægge hvordan aktiviteterne direkte påvirker 
kvaliteten i uddannelsen. 

• Det er forskelligt hvordan de studerende organiserer deres kategori 3 og 4 
aktiviteter. Der findes eksempler på, at studiegrupper fungerer ift. kategori 3 og 
dermed fremmer forberedelse og efterbearbejdning af undervisning og derved 
kvaliteten af undervisningen. Men det sker ikke systematisk. 

• SAM-modellen er en del af undervisernes didaktiske ”rutiner, og inddrages også i 
evalueringerne, bl.a. I forhold til, om de studerende nu også er aktive. 

• Det er vanskeligt at svare på hvilken betydning de to kategorier har for kvaliteten. 
Der er tale om en didaktisk proces både i modulerne og i uddannelsen som helhed. 

•  

 
 

 

Didaktiske forhold, herunder samarbejde mellem undervisere, mellem studerende og 

mellem undervisere og studerende. 

Denne kategori af eksempler afspejler udfordringer med brug af didaktiske forhold i 

samarbejdet mellem undervisere, mellem studerende og mellem undervisere og 

studerende. 

Eksempler på tekstuddrag fra data er følgende: 

• Samarbejdet og didaktikken anvendes uafhængig af studieaktivitetsmodellen. 

• Derfor har uddannelsen i planlægningen nogle gange arbejdet med en ekstra 
kvadrant som ligger mellem kategori 2 + 3. Denne kategori dækker de aktiviteter 
som initieres af underviser/vejleder men som den studerende i varierende grad kan 
arbejde videre med på egen hånd/på eget initiativ efter behov. 

 
• Det diskuteres meget, og opleves som uklart blandt personalet om modellen er et 

styringsredskab eller et didaktisk, pædagogisk redskab. Modellen lægger til en vis 
grad op til en ”idealtype” studerende, der kan navigere i de forskellige kvadranter. 
Det stiller store krav til den pædagogiske tilrettelæggelse at tilgodese de 
studerendes forskellige forudsætninger. 

• Modellen tilbyder et overordnet fælles sprog om studieaktiviteter, men kan kun i 
begrænset omfang bruges til didaktisk planlægning og udvikling. 
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• Fokus i didaktiske overvejelser omkring disse aktiviteter har til hensigt at skabe 
nysgerrige og ansvarlige studerende, der er bevidste om at de har en del af 
ansvaret for uddannelsesmiljøet, men samtidig med det sikkerhedsnet det er, at 
undervisere og studieleder er til rådighed med hjælp, idéudvikling, opbakning og 
sparring. 
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Andet 

Øvrige udfordringer med studieaktivitetsmodellen, som ikke er belyst tidligere. I dette 

afsnit er udfordringerne, som er beskrevet i svararket medtaget.  

Eksempler på tekstuddrag fra data er følgende: 

• Modellens store udfordring i forhold til kvadranterne 3 og 4 er, som jeg ser det, 
modellens skelnen mellem underviser-  og studenterperspektiv iht. initiering. Det er 
teoretisk muligt, men praktisk svært at skelne klart mellem studierelaterede 
aktiviteter ud fra initieringskategorien. Helt sat på spidsen: Hvilke studierelaterede 
aktiviteter er ikke på en eller anden måde initieret af undervisere – gennem 
vejledning, fokus i undervisningen, forslag til sekundær litteratur, opgaver der skal 
løses og alt prøveforberedende arbejde – er det ikke på en eller anden måde initieret 
af undervisere? Dette oplever jeg som medvirkende til at modellens kvadranter 
defineres og anvendes (alt for) forskelligt. Måske er løsningen for kvadrant 3 og 4 
en omdefinering? Så modellen beholdt en synliggørelse af forskellige arbejdsformer 
med forskellig grad af involvering fra studerende/undervisere/uddannelsen, men 
med mindre fokus på initieringsbegrebet. Måske kunne fokus være på 
arbejdsbelastningen/ hvem der skal udføre arbejdet. 

• I vores uddannelse findes ikke en decideret brug af kvadrant 3, eller gør vi det? 
Definitionen siger 

• ”Deltagelse af studerende Initieret af studerende”. Vi har ingen aktiviteter, som er 
initieret af de studerende per se. Vi har meget svært ved at se, hvordan de 
studerende kan lave noget uden på forhånd at vide hvad de skal, det vil sige, 
hvordan forbereder de en debat, hvis de ikke ved at der er en debat? hvordan kan 
de designe et projekt, hvis de ikke får at vide, at der faktisk er et projekt der skal 
laves. Dermed er vi meget i tvivl omkring disse sidste 2 kvadranter. Vi mener helt 
klar, at der skal defineres hvilken minimum intervention fra underviseren, der kan 
tillades. De studerende er ikke alene, og initiere noget alene, selv hvis de skal læse 
noget fra en lektionsplan, er lektionsplanen udarbejdet af en underviser. 

• I vores uddannelse findes ikke en decideret brug af kvadrant 3, eller gør vi det? 
Definitionen siger ”Deltagelse af studerende Initieret af studerende”. Vi har ingen 
aktiviteter, som er initieret af de studerende per se.Vi har meget svært ved at se, 
hvordan de studerende kan lave noget uden på forhånd at vide hvad de skal, det vil 
sige, hvordan forbereder de en debat, hvis de ikke ved at der er en debat? hvordan 
kan de designe et projekt, hvis de ikke får at vide, at der faktisk er et projekt der skal 
laves. Dermed er vi meget i tvivl omkring disse sidste 2 kvadranter. Vi mener helt 
klar, at der skal defineres hvilken minimum intervention fra underviseren, der kan 
tillades. De studerende er ikke alene, og initiere noget alene, selv hvis de skal læse 
noget fra en lektionsplan, er lektionsplanen udarbejdet af en underviser. 

• Praktikken er et problem i sig selv i forhold til studieaktivitetsmodellen, og den 
bliver anvendt meget forskelligt. Vores studerende er i praktik på fem forskellige 
afdelinger, og det er meget forskelligt, om den undervisning de får skal ligge i 1 eller 
2, så når vi skal fordele den, tager vi et gennemsnit, som i virkeligheden ikke 
fortæller noget som helst om, hvad de studerende får af undervisning. Det 
afhænger jo meget af, hvilke muligheder der er i praktikken. 

• Vi har svært ved at se modellen som en kommunikationsmodel, og i kraft af at den 
er meget uklar i formuleringerne, som medfører en forskellig fordeling af de samme 
aktiviteter, har vi svært ved at se dens anvendelighed. 

• Vi anbefaler en justering af studieaktivitetsmodellen, så kvadranterne ses som et 
kontinuum af undervisnings- og studieaktiviteter i relation til uddannelsens formål, 
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fagenes kompetencemål og modulernes indhold. K3 bør ikke kun initieres af 
studerende, men også af undervisere forstået som angivelse af muligheder, de 
studerende kan vælge imellem og fordybe sig i. Et muligheds- og fordybelsesrum 
med studieaktiviteter, der ligger i forlængelse af de andre kvadranter. 

• De studerende vokser med opgaven, når vi (vover) giver lidt af ansvaret fra os. Men 
for at de studerende oplever en succes, er det væsentligt at underviserne virker 
interesseret i idéerne, men også i at deltage når vi bliver inviteret – selv om 
aktiviteterne ligger på kanten af almindelig arbejdstid. 

• Ydermere kan det være svært at vurdere om de ressourcer der anvendes på at 
støtte de studerende i disse aktiviteter er den mest hensigtsmæssige 
ressourceudnyttelse, i en tid med ressourceknaphed. 

 


