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Indledning: Udvikling af formater til kobling af forsk-

ning og uddannelse på UCC 
 

Baggrund og formål 

Som en del af den fortsatte udvikling af professionsuddannelserne skal uddannelserne – i 
endnu højere grad end det er tilfældet i dag - inddrage den nyeste viden om hvordan for-
skellige tiltag virker i professionernes praksis. Undervisningen skal således fremover baseres 
mere systematisk på praksisrelevant forskning og udvikling. 

OK13 og UCC's arbejdstidsaftale imødekommer denne ambition.  Via den ny arbejdstidsaf-
tale reserveres tid til at medarbejderne på grunduddannelser i fællesskab kan udvikle ud-
dannelsernes videngrundlag via forskellige forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Undervisernes individuelle planlægning suppleres således med fælles forberedelse eller vi-
denudvikling. Det betyder, at noget af den tid, der i dag går til undervisernes individuelle 
forberedelse puljes til fælles forberedelse og videnudvikling i de faglige miljøer.  

Den fælles videnudvikling skal tage udgangspunkt i de faglige miljøer/grunduddannelsernes 
behov. Det er endvidere meget vigtigt, at både de studerende og underviserne oplever, at 
den viden der skabes i de faglige miljøer omsættes direkte i grunduddannelser og videre-
uddannelsen. Der skal derfor sættes fokus på hvordan uddannelsernes undervisere og stu-
derende på en tilgængelig og meningsfuld måde kan arbejde med videnudvikling af høj kva-
litet og relevans – og som løbende kan inspirere, udfordre og omsættes i den konkrete un-
dervisning.  

Udviklingen af den ny fælles viden skal tilrettelægges og gennemgøres så enkelt som mu-
ligt. Derfor skal der udvikles fælles beskrivelser af, hvordan undervisergrupper i fællesskab 
kan gennemføre en videnudviklende proces, som resulterer i et konkret produkt, der er re-
levant for både undervisere og undervisning. 

I dette papir beskrives fire forskellige tilgange (”formater”) til at udvikle uddannelsernes vi-
den grundlag. De seks tilgange skal afprøves og udfordres gennem pilotprojekter og i den 
videre brug, ligesom der vil blive udviklet andre og nye tilgange i et fremadrettet perspek-
tiv. De studerendes læring og deres medvirken i UCCs viden udvikling, har stået centralt i 
valget af tilgange til videnudvikling. 

Papiret har status af et arbejds- og tænkepapir, der kan anvendes i UCC's videre arbejde 
med at kvalificere samspillet mellem undervisning og forskning – også i et campusperspek-
tiv. Det er således ikke besluttet at implementere de skitserede indsatser, ligesom kvalite-
ten og relevansen af disse indsatser skal udvikles yderligere. Dette arbejde udestår og bør 
oplagt både integreres i de enkelte afdelingers strategier og fortsætte som et udviklingsar-
bejde i UFF-regi.  

Arbejdsgruppen har udvalgt fire formater til kobling af forskning og uddannelse: 

Case-studiet, 
Review/forskningsoversigten, 
Det innovative laboratorium og 
Forskningsbaseret udviklingsarbejde, herunder lektionsstudier, aktionsforskning og praksis-
udviklende forskning.  
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Disse formater beskrives i det følgende. Notatet rummer desuden anbefalinger til videre 
udvikling og implementering af de enkelte formater.  

Notatet bygger på de pædagogiske refleksioner, der er drøftet i UFF i efteråret 2013(jf. UFF-
notatet 'Samspil mellem forskning og udvikling'), samt en åben drøftelse i udvidet UFF den 
19. november 2013 (jf. ’Sammenskrivning af gruppeinputs’, Ledelsessekretariatet 5/12 
2013). På udvidet UFF modtog arbejdsgruppen bag notatet en lang række værdifulde kom-
mentarer og refleksioner, både om formatudvikling som sådan og om de konkrete forslag til 
notater. Nærværende version er revideret med afsæt i disse gruppeindputs. 

Case-studiet 

HVAD ER ET CASE-STUDIE?  

Case-studiet er en måde at indsamle og formidle viden, som er udbredt indenfor samfunds-
videnskab og en række praksisorienterede videnskaber, fx virksomhedsstudier (Flyvbjerg, 
2006; Ramian, 2012; Stake, 1995). Case-studiets formål er at beskrive "det enkeltstående 
og konkrete tilfælde midt i en kompleks verden" (Ramian, 2012). 

Case-studiet handler om at betragte empiriske fænomener i en konkret sammenhæng. 
Denne situation betragtes som en uomgængelig faktor, der ikke kan elimineres. Case-
studier er således altid forankrede i tid og rum. De har blik for kompleksiteten i det partiku-
lære, men søger samtidig at forholde det partikulære til generelle teoretiske forklaringer.  

Case-studiets genstand er udvalgt i en proces, der lægger vægt på begrundelse, herunder 
relevans ifht behov i praksis. Den er derfor i høj grad forankret i en aktuel dagsorden, men 
aspirerer samtidig altid til at teste og udvikle en bestemt teori. Denne type studier arbejder 
ud fra klare antagelser, som ofte finder deres argumenter i en teori. Resultaterne af case-
studier vil derfor ofte be- eller afkræfte  bestemte antagelser om virkeligheden, som kan 
være forankret både i tidligere empiriske undersøgelser og i teori. 

CASE-STUDIETS POTENTIALE I KOBLINGEN FORSKNING/UDDANNELSE 

Disse egenskaber for case-studiet gør det velegnet til at understøtte forbindelser mellem 
forskning og uddannelse på UCC af en række grunde: 

For det første betyder case-studiets binding til det konkrete sted (institutionen, forvaltnin-
gen, plejecentret etc.) at det altid forholder sig direkte til praksis. 

For det andet forstår case-studiet denne praksis som en irreducibel, kompleks kontekst for 
de problemer, som studiet beskriver. Dette begreb om praksis synes at flugte med den epi-
stemologi, som typisk præger professionerne. Case-studiet baseres på en mangfoldighed af 
videnskabsteoretiske tilgange, hvilket styrker muligheden for anvendelse i undervisnings-
praksis på UCC. 

For det tredje gør case-studier brug af flere kilder. Det er derfor velegnet til forsknings- og 
udviklingsprocesser hvor flere aktører indhenter data som indgår i de samme projekter. Fx 
kan grupper af praktik- og diplom-studerende indhente data til et case-studie af dagtilbuds-
praksis i en kommune, som undervisere og forskere sammenstiller, analyserer og formidler. 

For det fjerde kobler case-studier teori og praksis tæt sammen. Case-studier forholder sig til 
relevante teorier og har som mål at formulere indsigter, der både kan informere praksis og 
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udvikle teorien. Det sidste er væsentligt i den tilblivende forskningskultur i professionerne, 
som har brug for at arbejde med teori i tæt kobling til praksis. 

For det femte gør case-studiets fokus på formidling det til et stærkt redskab i undervisning. 
Forskningsbaserede cases bliver brugt som grundelementer i uddannelsen på nogle af ver-
dens bedste universiteter (fx Harvard og Stanford). Her har man udviklet store case-
samlinger, som gør det muligt at præsentere en typisk studerende for hundredevis af cases 
i løbet af studiet. Disse cases indlæres som et repertoire at viden om, fx om hvordan fakti-
ske virksomheder har løst problemer indenfor produktion, logistik, markedsføring eller no-
get helt fjerde. Man bruger betegnelsen 'case method' om denne særlige pædagogik. Case-
metoden er målrettet uddannelse til at agere i en bestemt praksis, hvor man møder en type 
problemer, som effektivt kan indlæres vha. cases. Disse kendetegn gør det muligt at anven-
de case-studier som basis i et undervisningsforløb. 

KONKLUSIONER OG NÆSTE SKRIDT 

Case-studiet (som metode og formidlingsformat) er således velegnet til at understøtte un-
dervisning. Men hvordan kommer UCC videre med at realisere disse muligheder? 

Arbejdsgruppen foreslår to konkrete muligheder:  

Et udviklingsprojekt omkring case-formatet, som lægges under samarbejdsaftalen med 
CBS/LPF. På den måde vil eksterne eksperter kunne engageres som rådgivere for UCC-
undervisere og forskere på udvikling af case-formatet på UCC.  

Resultatet at dette udviklingsprojekt testes i konkret undervisning, hvor fx undervisere på 
et bestemt fag i samarbejde med forskere skriver cases, som anvendes i undervisningen. 
Disse cases kan arkiveres i en ”case-bank”, som er tilgængelig for undervisere i fremtiden. 
Et fælles format for case-studier ville øge mulighederne for at dele materialet. Hvis case-
studier skal anvendes af flere undervisere kræver det imidlertid samtidig en indsats for at 
udvikle en kultur, der i højere grad præges af deling af undervisningsmateriale. 

En afsluttende evaluering vil kunne informere en beslutning om investering i en sådan case-
bank . En case-bank vil i samspil med UC Viden kunne målrettes undervisernes behov for en 
generel vidensbank. 

Videre læsning: 

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-study Research. Qualitative 
Inquiry, 12(219-245). 

Ramian, K. (2012). Casestudiet i praksis. Hans Reitzels Forlag. 

Stake, R. E. (1995). The art of Case Study Research. SAGE. 
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Forskningsoversigten 
Forskningsoversigten er et grundlæggende element i alle forskningsprojekter og et nyttigt 
redskab i undervisning på både grund- og videreuddannelse. Metode, omfang og produkt-
karakter af den enkelte oversigt beskrives af de ansvarlige forskere og afstemmes ifht de 
konkrete behov for anvendelse. Her følger en beskrivelse af de grundlæggende kendetegn, 
som kan genfindes i de fleste oversigter. I det følgende bruges 'review' og 'forskningsover-
sigt' som betegnelse for det samme, nemlig en formidlet gennemgang af eksisterende 
forskning i et bestemt felt. 

VIDENSKABELIGT-METODISKE TRADITIONER 

Forskningsoversigten er en fast bestanddel af alle videnskabelige traditioner (for et over-
blik, se Barnett-Page & Thomas 2009). Formålet med oversigten er at identificere behovet 
for et forskningsprojekt ved at fortolke og formidle de vigtigste resultater af tidligere forsk-
ning.  

De senere år har det systematiske review opnået en særlig position, fordi det i stigende 
grad anvendes som en del af den politiske beslutningsproces (jfClearinghouse-metodikken, 
som har domineret denne udvikling) Forskningen på UCC vil imidlertid i højere grad blive in-
spireret af den type forskningsoversigt, som der er tradition for at benytte sig af indenfor 
humaniora og samfundsvidenskab. Her begrundes forskning ofte med 'synteser', der skaber 
overblik over konkurrerende positioner i forskningsfeltet, der trives side om side og som 
har lige store fordringer på sandhed. Fælles for disse forskellige traditioner er imidlertid 
ambitionen om at tilvejebringe en reflekteret begrundelse for en given praksis – for eksem-
pel uddannelse i konkrete fag. 

Der pågår et review-arbejde i de nationale faggrupper for læreruddannelse. Et internt re-
view-arbejde på UCC vil kunne indgå i et produktivt samspil med denne udvikling. 

HVAD INDEHOLDER ET REVIEW? STRUKTUR OG INDHOLD I GROVE TRÆK 

Et review vil typisk indeholde de nedenfor nævnte elementer. Der er dog stor variation i 
formen – denne oversigt tjener alene det formål at give en fornemmelse af hvordan struk-
tur og indhold for det meste tager sig ud: 

 Ramme og baggrund: hvilket problem er fælles for den forskning, som reviewet har som 
genstand? Hvem ønsker denne oversigt og hvad skal den bruges til? 

 Forståelse af kernebegreber: definition, traditioner og positioner. Definition af begreber 
afstemmes ifht problemformulering. 

 Metode og omfang: søgestrategi, afgrænsning i tid og rum (fx en tidsperiode og en af-
grænset geografi, fx skandinavisk forskning fra 1995-2012), evt. tekniske oplysninger om 
databaser, søgestrenge, oversættelser mv. 

 Gennemgang af litteraturen. Identifikation af mønstre, positioner, dominerende temaer 
mv. 

 Konklusioner og perspektiver ifht projektets mål og produkter, herunder evt. et kom-
menteret udvalg af tekster fra litteraturen. 
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FORSKNINGSOVERSIGTENS POTENTIALE  

Oversigtens formål er at skabe et overblik over eksisterende forskning, typisk som en del af 
beslutningsproces (politisk såvel som faglig). Reviewet skal tydeliggøre den relative vægt og 
betydning af eksisterende positioner i et konkret felt.  

Det er samtidig et væsentligt formål med reviewet at gøre hævd på en udtømmende eller 
autoritativ beskrivelse af den eksisterende forskning (indenfor definerede begrænsninger). 

Begge disse dimensioner – at formidle et bud på den relative betydning af positioner og at 
gøre hævd på overblik – er oplagte bud på en aktivitet, der understøtter undervisning. Den 
prioritering, som altid foretages i planlægning af undervisning, er afhængig af, at undervise-
ren forholder både sig til "klassikerne" og den nyeste forskning i feltet. 

Det opdaterede forskningsreview kan derfor være med til at sikre, at undervisning baseres 
på opdateret viden. Undervisning uden basis i nyeste viden løber en alvorlig risiko for at mi-
ste sin legitimitet. Det gælder i alle faglige felter – også de humanistiske. 

Forskningens reviews kan derfor med fordel versioneres/målrettes til brug af undervisere 
og studerende.  

Konklusioner og næste skridt 

Arbejdsgruppens konkrete forslag er at udvikle en skabelon for forskningsoversigten med 
tilhørende manual, som definerer indhold og proces for udvikling af den enkelte kortlæg-
ning. Skabelon og manual tager udgangspunkt i de formater, som er under udvikling i 
Forskning og Udvikling. Det vil være en naturlig del af processen at definere arbejdsforde-
lingen mellem forskere og undervisere.  

Manual og skabelon bruges til at skabe konkrete oversigter i udvalgte fagområder, som te-
stes og evalueres i 2014. Det vil være oplagt at udvælge ét fag indenfor hvert programom-
råde som "test-fag" for forskningsoversigten. 

Videre læsning: 

J. Barnett-Page and Thomas (2009): Methods for the synthesis of qualitative research, ESRC 
National Centre for Research Methods, Working Paper 01/09. 
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Innovative laboratorier 
 
Formålet med formatet ’innovative laboratorier’ er at eksperimentere med rum, design og 
didaktik og digitale medier. Intentionen er at give undervisere mulighed for i eksperimente-
rende form at abstrahere fra klasserummets velkendte kontekst, hvor rum og tilstedevæ-
relse i velkendte bord- og designopstillinger er rammesættende for tænkningen om stude-
rendes læreprocesser. 

Formatet ’innovative laboratorier’ skal give mulighed for at undersøge, hvordan nytænk-
ning vedrørende aspekterne rum, didaktik og forskellige former for digitalisering kan udfor-
dre traditionel velkendt klasserumsundervisning. En særlig præmis for formatet innovative 
laboratorier er, at rum/design, didaktik og forskellige former for anvendelse af digitale tek-
nologier skal samtænkes i en eksperimenterende form, og således afprøves, vurderes og 
beskrives understøttet af UCCs Forskningsafdeling. 

Der foregår allerede flere forsøg i UCC, hvor undervisere deltager i udviklingsinitiativer, der 
rummer denne intention:  

På LU etableres aktuelt et digitalt undervisningsområde beliggende på LU BK: Design ind-
retning og anvendelse af digitalt understøttende undervisnings- og læringsmiljøer – Kvalifi-
cering af Campus (DESIGN og DIGI, se bilag sidst i dette dokument). 

Digitaliseringsstyregruppen har bevilget 579.500 kr. til projektet Kvalificering af fysiske læ-
ringsmiljøer. 

Pædagogprogrammet er på lignende vis forpligtet til at kvalificere blandt andet mediecen-
ter-projektet i UCC Nord, så erfaringer herfra kan indgå i projektet vedr. kvalificering af fysi-
ske læringsmiljøer. 

DESIGN og DIGI overordnede formål er, ”at indsamle viden og erfaringer om sammenhænge 
mellem læring, indretning og digitale læremidler i UCC med sigte på at omsætte dette til vi-
den om fysisk indretning af undervisnings- og læringsmiljøer.  

Projektets formål er, at etablere et fysisk eksperimentarium, hvor undervisere sammen med 
studerende kan eksperimentere, drage erfaringer og udvikle principper for didaktisk design 
og indretning af et fysisk læringsmiljø, hvori der indgår digitale medier og læremidler.  

Projektets konkrete formål er at opstille nogle didaktisk begrundede handlingsrettede prin-
cipper for indretning af undervisnings- og læringsmiljøer, som kan være vejledende for ind-
retning af UCC Campus Carlsberg. Dette projekt omhandler derfor undervisnings-og læ-
ringsmiljøer og ikke de mere uformelle studiemiljøer eller administrative områder”. 

Det kan i øvrigt bemærkes, at aktuelle undersøgelser foretaget blandt studerende i UCC én-
tydigt peger på, at de studerende ikke mener, at de i tilstrækkeligt grad i deres uddannelse 
bliver klædt på til at anvende IT i deres kommende professionsarbejde. 

Projektet DESIGN & DIGI giver undervisere i læreruddannelsen mulighed for at eksperimen-
tere med og udvikle fagdidaktiske undervisningsforløb, hvor lokalitetens indretning reflek-
terer, befordrer og resulterer i IT understøttet læring, fx hvordan man kollegialt kan udvikle 
såkaldt ’flipped learning’ og lignende undervisnings- og læringsforløb. 

Særlige overvejelser: 

Projektet DESIGN og DIGI er primært et projekt, der skal tilvejebringe inspiration til indret-
ning af undervisningsrum, der integrerer it og fagdidaktisk tænkning med henblik på indret-
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ning af Carlsberg Campus. Der er i projektet indskrevet en række eksterne og interne inte-
ressenter. Dette kan på den ene side skabe en kompleksitet i forhold til forventninger til 
brugernes afrapportering. På den anden side kan det betragtes som en fordel, at projektets 
logik er udviklingsorienteret jf. formålsbeskrivelsen , ”…hvor undervisere sammen med stu-
derende kan eksperimentere, drage erfaringer og udvikle principper for didaktisk design og 
indretning af et fysisk læringsmiljø, hvori der indgår digitale medier og læremidler”. Der er i 
projektbeskrivelse for DESIGN og DIGI ligeledes indtænkt forskningstilknytning, sådan at en 
udvikling af ’fagdidaktiske undervisningsforløb’ kan kvalificeres. 

På samme måde kan der igangsættes eksperimenterende laboratorier, der bruger mere el-
ler mindre specifikke metoder inspireret af en række forskellige videnskaber, kunst og prak-
sis. 

Fx har man på Buddinge Hovedgade 80 etableret et studie, hvor undervisere kan eksperi-
mentere med at udvikle digitale læringsobjekter, fx i form af videoproducerede præsentati-
onsforløb, der kan anvendes af studerende i forskellige læringssammenhænge herunder 
netbaseret undervisning. Der kan også arbejdes og eksperimenteres med anvendelse af 
’lecture capture’, hvor undervisning optages og formidles i integreret sammenhæng med 
blandt andet anvendelse af power point præsentationer. Eksempler findes på videoporta-
len.ucc.dk. En tilsvarende mulighed findes på Campus Nord i Hillerød. 

KONKLUSIONER OG NÆSTE SKRIDT 

Arbejdsgruppens konkrete forslag er, at der i samarbejde med forskningsenheden (fx med 

forskningsprojektet Technucation) opstilles en ramme for, hvordan undervisere kan anven-

de DESIGN og DIGI og tilsvarende digitale laboratorier som basis for videnudvikling. Ram-

men skal indeholde et kvalitetssikringselement, sådan at et givent projekt udformes med en 

en forventningsafstemning med hensyn til forholdet mellem tid/ressourser/samarbejde 

(undervisere, studerende og forskere) og udviklingsarbejdets resultat. Endvidere udformes 

forlods en eksplicit og håndterbar metodologi og i tilknytning hertil en evaluering, der peger 

på, hvordan resultater er fremkommet, og hvordan resultater kan anvendes, formidles, vi-

dereudvikles mm.  

Kvalitetssikringen af udviklingen af det fagdidaktiske undervisningsforløb er på denne måde 

indskrevet i processen. De fagdidaktiske undervisningsforløb kan anvendes dels af de delta-

gende undervisere i efterfølgende skemalagt undervisning og eller anvendes som inspirati-

on til fagkolleger, og kan formidles gennem UC Viden (= ikke skriftlige produkter: undervis-

ningsforløb mm.) samt i platformer, der udvikles i samarbejde med Forskningsafdelingen. 

 

Videre læsning: 

Darsø, Lotte (2011): Innovationspædagogik – kunsten at fremelske innovationskompetence: 

Samfundslitteratur. 

Design, indretning og anvendelse af digitalt understøttede undervisnings- og læringsmiljøer 

- Kvalificering af campus. Projektdokument 822028, UCC 2012. 
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Peltomäki, A. Sestini, F., Tselentis, G., Kolodziejski, M. Babot, J. (2009): Living Labs for user-

driven open innovation. An overview of the Living Labs Methodology, Activities and 

Achievements. Information Society and Media: European Commision. 
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Forskningsbaseret udviklingsarbejde 
Formatet ligger i forlængelse af den lange tradition for udviklingsarbejder der kendetegner 
professionshøjskolerne. Videnskabeliggørelsen af disse arbejder sikres gennem brug af 
gennemprøvede metoder, der dels er velbeskrevne, dels kan forankres via forskere ansat i 
Forsknings- og udviklingsafdelingen. De aktuelle metoder er her: 

 aktionsforskning (Nielsen & Nielsen 2010),  

 lektionsstudier (Murata 2011), og  

 praksisudviklende forskning (Chaiklin 2013). 
 
Det er endvidere en oplagt mulighed at systematisere metoder til de professionelles beskri-
velse af egen praksis.  

POTENTIALET FOR FORSKNINGSBASERET PRAKSISUDVIKLING  

De valgte metoder skaber praksisnær vidensbaseret udviklingsviden, der kan bringes ind i 
uddannelserne. Indholdsmæssigt såvel som metodisk. 

Fælles for disse forskningsbaserede metoder er et tæt og seriøst samarbejde med de prak-
tikere, der indgås samarbejde med, også i de processer hvor genstanden for forsknin-
gen/udviklingen genereres. Disse praktikere kan være lærere, pædagoger, sygeplejersker 
etc, men også studerende i praktik, kommunale konsulenter etc. Tilgangen bliver dermed 
en generel institutionel henvendelse til praksis omkring samarbejde om vidensproduktion, 
hvormed fladen mellem forskning, uddannelse og praksis udvikles. 

Denne generelle knytning til praksis, kan være med til at ændre vidensrelationen mellem 
praksis, uddannelse- og forskning, og dermed være med til at profilere professionshøjsko-
lerne som legitim videnskabende institution med samtidig tæt føling med praksis og forsk-
ningsbaseret viden. 

KONKLUSIONER OG NÆSTE SKRIDT 

De her valgte metoder, er dem, der har den stærkeste vidensbasering på UCC. Der kunne 
være andre indgange til metode-prioritering – denne har fokus på velbeskrevne metoder og 
kapacitetsopbygning. Hvis disse metoder vælges, skal der udvikles nogle brugervenlige ma-
nualer, kompendier etc til at vejlede udviklingsarbejderne. 
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