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 “We want all students to access the benefits exposure to 
teaching informed by research can bring. ... We believe an 
understanding of the research process – asking the right 
questions in the right way; conducting experiments; and 
collating and evaluating information – must be a key part of 
any undergraduate curriculum”  
  
Bill Rammell MP, Minister of State for Lifelong Learning, Further and 
Higher Education 2006 
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Indledning 
Hos University College Lillebælt (UCL) er det en klar ambition, at udviklingsprojekter skal involvere 

studerende. Der er ingen tabere, når studerende deltager i forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, 

kun vindere. De studerende vinder ved at erhverve sig ny og afgørende viden, der kvalificerer dem til det 

arbejde, der venter, og projekterne vinder ved at få de studerendes perspektiv med, når der genereres ny 

viden. Gennem deltagelse i udviklingsarbejde udvikler de studerende afgørende kompetencer i forhold til 

at forstå og håndtere de komplekse sammenhænge, de skal indgå i og medvirke til at udvikle, når de er 

færdige med deres uddannelse. Samtidig tilføres projekterne med de studerendes blik et vigtigt 

innovationspotentiale, idet de studerende kan vende tingene på hovedet og se løsninger, som hverken 

forskere, praktikere eller udviklere, kan se1. Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter er dog 

en forholdsvis ny og endnu ikke organiseret studieaktivitet, og derfor undersøges med projektet Research-

based learning : koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College 

Lillebælt, hvordan studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter kan formes og tilrettelægges 

som fast studieaktivitet og hermed indgå som en planlagt og organiseret del af de studerendes uddannelse.   

 Delrapport I omfatter den for projektet beskrevne teoretiske referenceramme for studenterdeltagelse i 

forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt2 

 Delrapport II beskriver resultatet af projektets empiriske undersøgelse, som omfatter 11 udvalgte 

MOVE-projekter3. 

 Den afsluttende rapport4 omfatter en beskrivelse af det samlede undersøgelsesresultat og et herudfra 

udarbejdet forslag til et koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved 

University College Lillebælt. 

Denne rapport omfatter Delrapport II; projektets empiriske undersøgelse. 

Rapporten omfatter først en beskrivelse af UCLs strategi og organisation, herefter projektets 

undersøgelsesgrundlag med præsentation af de 11 undersøgte projekter og de projektaktiviteter og 

informanter, som har bidraget til de empiriske undersøgelsesresultater. Til sidst præsenteres de empiriske 

undersøgelsesresultater og et førsteudkast til en model for studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter ved UCL.  

Resultater og modeludkast sættes august 2014 til drøftelse på Seminar vedr. studenterdeltagelse (jf. 

fodnote 13). I den afsluttende rapport diskuteres de empiriske undersøgelsesresultater ud fra projektets 

teoretiske referenceramme og diverse kildematerialer, herunder aktuelle UCL modeller og initiativer samt 

nationale og internationale undersøgelser mhp. forslag til et fremtidigt koncept for studenterdeltagelse i 

forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt. 

Data inddeles i tre overordnede kodningskategorier med i alt fem underliggende dataområder, belyst ud fra 

fem forskellige perspektiver; 1) studerende, 2) undervisere, projektledere og projektdeltagere, 3) ledere og 

                                                           
1
 UCL via http://ucl.dk/forskning-og-innovation/projektcenteret/studerende-i-projekter/ (22.6.2014). 

2
 Jf. UC Viden via https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/researchbased-learning-koncept-for-studenterdeltagelse-i-

forsknings-og-udviklingsaktiveteter-ved-university-college-lillebaelt(bf37f16e-e914-42bd-a2cb-46e97ff1ba85).html og dokumentet 
https://www.ucviden.dk/portal/files/20006977/Research_based_learning._Delrapport_I._August_2013.pdf (22.6.2014). 
3
 Jf. Operation MOVE i UCL via http://esdhweb.ucl.dk/216270.MOVE%20A4_katalog_f%C3%A6rdig%20til%20mit.ucl.pdf 

(22.6.2014). 
4
 Udkommer september 2015. 

http://ucl.dk/forskning-og-innovation/projektcenteret/studerende-i-projekter/
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/researchbased-learning-koncept-for-studenterdeltagelse-i-forsknings-og-udviklingsaktiveteter-ved-university-college-lillebaelt(bf37f16e-e914-42bd-a2cb-46e97ff1ba85).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/researchbased-learning-koncept-for-studenterdeltagelse-i-forsknings-og-udviklingsaktiveteter-ved-university-college-lillebaelt(bf37f16e-e914-42bd-a2cb-46e97ff1ba85).html
https://www.ucviden.dk/portal/files/20006977/Research_based_learning._Delrapport_I._August_2013.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/216270.MOVE%20A4_katalog_f%C3%A6rdig%20til%20mit.ucl.pdf
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konsulenter ved UCL, 4) ledere og medarbejdere i professionspraksis og 5) forskere (jf. figur 1; 

Kodningskategorier).

 

    Figur 1; Kodningskategorier 

Sammenfatning og perspektivering 
De empiriske undersøgelsesresultater beskriver områderne: 

1. Studerendes motivation, viden- og kompetenceudvikling, herunder a) forventninger, ansvar, interesse 

og engagement og b) forudsætninger, krav, viden- og kompetenceudvikling 

2. Didaktik og organisering med mulighed for videnprogression, herunder uddannelsestilrettelæggelse, -

differentiering, progression og logistik 

3. Videnproduktion, brugbarhed og professionsrettethed, herunder a) videnproduktion, innovation, 

relevans og brugbarhed og b) mono- og tværprofessionelt samarbejde, roller og koordination. 

Studenterdeltagelse er et aktiv for UCL, og i organisationen er der en høj konsensus om, at der skal 

uddannes kompetente dimittender, som efter endt uddannelse kan træde ind i professionsudøvelsen og 

agere udviklingsorienteret.  UCL kan fremadrettet medvirke til stærkere videnskredsløb, idet de studerende 

bidrager til forskning og innovation med alternativ tænkning, idéudvikling og et frisk pust til det 

professionsorienterede udviklingsarbejde. I praksis stilles der krav om kontinuerlig professionsudvikling, og 

UCLs eksterne samarbejdspartnere efterspørger i stigende grad studenterdeltagelse. Studenterdeltagelse 

skal således tage udgangspunkt i et fælles omverdensfokus og initieres i samarbejde med 

professionspraksis. Professionsfeltet giver de studerende adgang til specialiseret og kontekstuel viden, men 

en høj grad af foranderlighed bevirker, at det til professionerne knyttede læringsrum aldrig kan defineres 

entydigt. UCLs uddannelser må derfor indeholde en fleksibilitet, som kan bære, at det gennem 

studenterdeltagelse etablerede læringsrum hele tiden udfordres og sættes i spil gennem indbyrdes 

forhandling. Professionspraksis efterspørger og tager gerne medansvar i uddannelsesindsatsen, idet der i 

stigende grad er fokus på de studerende som kommende og udviklingskompetente medarbejdere. De 

studerende bruges som ressourcepersoner i undersøgelse og afklaring af aktuelle mono- og 

Studerendes motivation, viden- 
og kompetenceudvikling 

Forventninger, ansvar, interesse og engagement 

Forudsætninger, krav, viden- og kompetenceudvikling 

Didaktik og organisering med 
mulighed for videnprogression 

Uddannelsestilrettelæggelse, -differentiering, progression og logistik 

Videnproduktion, brugbarhed og 
professionsrettethed 

Videnproduktion, innovation, relevans og brugbarhed 

Mono- og tværprofessionelt samarbejde, roller og koordination 
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tværprofessionelle problemstillinger samt udvikling og implementering af relevante løsningsforslag, og når 

de studerende indgår i den aktuelle praksisudvikling, tillægges de værdi og bliver betragtet som en vigtig 

del af organisationen. Synliggørelse og effekten af de studerendes indsats virker desuden motiverende og 

fremmende på de samarbejdende professionsudøveres interesse og engagement i udviklingsarbejde. De 

studerende kan således inspirere til nysgerrighed og med deres tilstedeværelse lægge op til faglig drøftelse 

og refleksion.  

UCLs uddannelser og de til uddannelserne knyttede professioner har alle forskellig form, indhold og 

struktur, og at få skabt og implementeret et ens og komplementært grundlag samt en fælles 

rammesætning for studenterdeltagelse er en kompleks opgave, som kræver kulturændring og en 

kortlægning af forekommende logistiske muligheder og problemstillinger. Der skal udvikles en 

tværprofessionel didaktik, og der skal skabes tværgående strukturer og forskningsstrategier, som kan 

medvirke til at realisere de faglige og tværprofessionelle målsætninger inden for UCLs uddannelsesområde. 

Uddannelsescheferne har en central placering i fht. denne rammesætning, og hvis der skal skabes en 

treenighed (The knowledge triangle)5, må der skabes nogle platforme, hvor forskningstilknytning er mulig. 

Med disse kan der åbnes op for et videnskredsløb og samspil mellem de til UCLs områder og centre 

knyttede forsknings- og udviklingsaktiviteter og UCLs grunduddannelsesaktiviteter. De studerende skal i 

løbet af deres uddannelse sikres mulighed til at indgå i forsknings- og udviklingsaktiviteter, så de herved 

kan flette uddannelse og videnproduktion. De studerende skal støttes i at tage medansvar for 

videnudvikling og -produktion, og der skal tilrettelægges en vifte af organisatoriske tiltag og greb, som kan 

facilitere og stiladsere de studerendes deltagelse. Mere fleksible grunduddannelsesforløb kan give de 

studerende større frihed og mulighed for via forpligtende deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter at 

udvikle kompetencer til systematisk og forskningsorienteret videnudvikling og -forvaltning.  

I konceptudviklingen bør studenterdeltagelse anskues komplementært til det ordinære 

uddannelsesindhold, og ud fra den i Område for Tværgående Uddannelsesudvikling udformede tværgående 

og generiske uddannelsesmodel6 og med udgangspunkt i forskningsprocessens forskellige elementer kan 

studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter implementeres på forskellig vis og flere niveauer i 

UCLs uddannelser. De studerendes deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter skal kunne erstatte 
                                                           
5
 Jf. delrapport I: Hansen, Birgit Heimann (2013). Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved 

University College Lillebælt : teoretisk referenceramme. 

6
   

Reference; Tværgående Uddannelsesudvikling, Chefteam Pædagogik og Samfund, 17. juni 2014 
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andet studieindhold og tænkes ind som en nødvendig studieaktivitet, både horisontalt; på tværs af 

uddannelser og vertikalt; mellem de enkelte uddannelsesniveauer. Studenterdeltagelse skal være et issue, 

som kan understøtte de studerendes innovative og entreprenørielle evner og idéer. Studenterdeltagelse 

skal udspringe og opbygges fra grunduddannelsernes studiestart, og progression kan tænkes i tre niveauer; 

et grundlæggende basisniveau, et differentieret sporforløb og bachelorprojekt. På det grundlæggende 

niveau undervises alle studerende i forskningsprocessens elementer, foretager parallelforskning med 

anvendelse af forskningsresultater og empiriske data og deltager i planlagte og strukturerede 

projektopgaver. De studerende kan hermed udvikle de basiskompetencer, som gør dem i stand til senere at 

indgå i professionsorienterede udviklingsforløb. Parallelt med andre spor kan der efterfølgende tænkes et 

differentieret uddannelsestilbud, hvor selektivt udvalgte studerende efter ønske og med merit kan 

fortsætte i et udviklingsrettet spor eller talentforløb med mulighed for progredierende og kollaborativ 

deltagelse i forskellige forsknings- og udviklingsaktiviteter. På dette niveau kan de studerende indgå i 

deltagende forskning og på tværs af uddannelser deltage i forskellige udviklingsrettede kurser og 

undervisningstilbud, bl.a. initieret ved UCLs Studentervæksthus. Sporforløb med studenterdeltagelse i 

forsknings- og udviklingsaktiviteter bør tænkes inden for en fleksibel uddannelsesramme eller skabelon, 

som kan rumme de forskelligheder, interesser og behov, der knytter sig til de enkelte uddannelser. Ud fra 

en eventuel WildCard ordning eller portfolio-tænkning kan det differentierede sporforløb afsluttes i et 

specialeforløb, hvor den enkelte studerende med sit bachelorprojekt bidrager til forskning og udvikling ved 

at bearbejde en problemstilling baseret på et af professionspraksis beskrevet udviklingsbehov inden for 

eget professionsfelt eller tværprofessionelt i samarbejde med andre bachelorstuderende.  

Til UCLs uddannelser knytter sig forskellige videnforståelser, metodeteorier og praktiske værktøjer til 

empiriindsamling, og studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter kan med fordel medvirke til, 

at disse forståelser sættes i spil, og at der med en mere tværgående dynamik skabes en større åbenhed og 

bevidsthed. At blive medinddraget, lyttet til og opleve sig ligeværdig styrker lysten og er en stærk 

motivationsfaktor i studenterdeltagelsen. Når de studerende bliver en ’vigtig brik i spillet’, påtager de sig 

gerne det nødvendige ansvar. De studerende finder det væsentligt, at studenterdeltagelse har basis i deres 

eget professionsfelt, men flere studerende finder det også spændende og gavnligt at samarbejde 

tværprofessionelt og på tværs af uddannelser. Især sidst i uddannelsen og i forbindelse med udarbejdelse 

af bachelorprojekt oplever de studerende, at dette samarbejde på tværs kan styrke, perspektivere og 

kvalificere deres uddannelse og videnudvikling. Det er dog en stor udfordring, når samarbejde på tværs af 

uddannelser og de hertil knyttede kulturforskelle, forskellige bekendtgørelser og forskellige vejledere skal 

muliggøres og tilrettelægges. Fremadrettet kan det være hensigtsmæssigt at skabe synlighed omkring 

uddannelsesbestemte kulturforskelle og med opmærksomhed herpå udarbejde tværprofessionelle krav og 

retningslinjer for deltagelse og opgaveudarbejdelse. Studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter tilrettelægges og initieres på meget forskellig vis, men fælles for studenterdeltagelsen 

er vigtigheden af, at denne linkes til de studerendes grunduddannelsesforløb.  

Undervisernes kontaktflade til de studerende bevirker, at de har en vigtig rolle i den fremtidige 

organisering. Underviserne fremstår som et nødvendigt og komplementært bindeled i UCLs organisering af 

og videndeling om studenterdeltagelse, og underviserne må derfor ikke dekobles grunduddannelserne. 

Derimod skal der skabes et udviklingsrum, hvor underviserne i stigende grad lærer at agere i en mere 

faciliterende rolle. Studenterdeltagelse og kollaborativt udviklingssamarbejde stiller krav om forsknings- og 

udviklingsorienterede underviserkompetencer, og skal den fremtidige opgave omkring studenterdeltagelse 
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løftes og varetages på kompetent vis, må underviserrollen nytænkes og favne en større bredde og 

fleksibilitet. Dette kræver tydelige kompetenceprofiler og kapacitetsopbygning med eventuel toning af 

underviserkompetencer og kompetenceklynger blandt underviserne. Dette vil bevirke, at nogle undervisere 

skal foretage et positionsskifte fra en curriculum-baseret underviserrolle til en mere udviklingsbaseret 

facilitatorrolle. Det vil kræve mod, nysgerrighed og en generel holdningsændring, idet facilitatorrollen for 

mange undervisere er fremmed og uforenelig med underviserrollen. Underviserne skal turde give slip og 

have tillid til, at de studerende kan bidrage lige så værdifuldt som dem selv. Også det tværprofessionelle 

aspekt stiller krav til underviserne, idet det ikke blot kræver faglige men også personlige kompetencer at 

bidrage til og være medudvikler af en tværprofessionel didaktik. Tværprofessionel uddannelsesplanlægning 

er ikke blot en logistisk udfordring, det fordrer også større underviserfleksibilitet, og med flere opgaver og 

samarbejde på tværs af UCLs uddannelser kræves en højere grad af tværgående indsigt og forståelse blandt 

underviserne. 

Studenterdeltagelse er hårdt arbejde men samtidig en stærkt motiverende faktor, der virker som en 

øjenåbner med øget ansvarsfølelse, interesse og engagement til følge. Har de studerende én gang deltaget i 

autentiske forsknings- og udviklingsaktiviteter med mulighed for at udvikle deres professionsforståelse og -

kompetence, vil hovedparten søge deltagelse igen. De studerende oplever det spændende og motiverende 

at være en del af og samtidig se praksis fra et undersøgelsesperspektiv. Desuden er det at opleve sig 

anerkendt, betydningsfuld og at have ansvar også en stor motivationsfaktor. Det er dog problematisk, at 

mange studerende ikke selv undersøger og opsøger muligheder for studenterdeltagelse, og det er vigtigt, at 

uddannelserne organiseres og struktureres på en måde, så de studerende oplever det attraktivt og kan se, 

at der følges op på, og de kan gøre brug af den videnudvikling, de opnår gennem deltagelse. Når 

professionspraksis byder ind med problemstillinger, vejledning og professionel ekspertise, udfordres og 

styrkes de studerendes innovative og kollaborative kompetencer. De studerende oplever deres fagfelt med 

andre øjne, og de lærer professionspraksis at kende på en anderledes måde. Tydelighed i forventninger, 

meningsfuldhed og lyst til samarbejde fra både de studerende selv og deres samarbejdspartnere i teoretisk 

uddannelse og professionspraksis er en forudsætning for de studerendes aktive rolle, oplevelse og 

motivation og hermed studenterdeltagelse i UCLs forsknings- og udviklingsaktiviteter.  

UCLs strategi og organisation 
University College Lillebælts vision, mission og strategier danner tilsammen billedet af, hvad University 

College Lillebælt er og skal være fremover. UCLs vision er at skabe velfærd i Danmark, og missionen er at 

levere uddannelser med mening, mennesker og muligheder. 

Overordnet vil University College Lillebælt uddanne eftertragtede professionsbachelorer i Danmark. Der er 

opstillet seks strategiske mål til realiseringen heraf. Efter endt uddannelse skal de studerende være: 

 Tværprofessionelle og borgerrettede i løsning af opgaven 
 Dygtige til borgerinvolvering og policyforståelse 
 Gode iværksættere og innovatorer 
 Stærke til at anvende teknologi 
 Gode til at skabe ny viden, der kan bruges 
 Gode til at levere værdiskabende udvikling for færdiguddannede og deres arbejdspladser 
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UCLs mål beskrives i Strategi 20207. 

For at University College Lillebælt kan nå målene, skal hele organisationen arbejde sammen, og direktionen 

har sammen med bestyrelsen og lederforum sat 10 mål op: 

1. Borgerdeltagelse 
2. Udvikling af praksis og viden ud fra aftagernes behov 
3. Teknologiparathed 
4. Nye uddannelser og videreuddannelse 
5. Internationalisering 
6. Flere fælles moduler for alle uddannelser og læringskoncepter 
7. Gennemført modulisering af alle uddannelser 
8. Professionslaboratorier og videncentre 
9. Kompetenceudvikling 
10. Optimering af interne forretningsgange 

I Vejen mod 20208 uddybes og gives en tidshorisont på de 10 mål. 

Figur 2 viser, hvordan drift og udviklingsprojekter er koblet til UCLs vision, og med figur 3 skitseres UCLs 
organisation. 

 

   Figur 2; Kobling af drift og projekter til UCLs vision 

                                                           
7
 Jf. http://esdhweb.ucl.dk/208879.UCL%20strategi%202020.pdf (22.6.2014). 

8
 Jf. http://esdhweb.ucl.dk/208878.UCL%20strategi%202020%20procesm%C3%A5l.pdf (22.6.2014). 

http://esdhweb.ucl.dk/208879.UCL%20strategi%202020.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/208878.UCL%20strategi%202020%20procesm%C3%A5l.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/208879.UCL%20strategi%202020.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/208878.UCL%20strategi%202020%20procesm%C3%A5l.pdf
http://mit.ucl.dk/wp-content/uploads/2012/06/Trekant-21.png
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  Figur 3; Organisationsdiagram  

  http://ucl.dk/om-os/organisation/struktur/organisationsdiagram/ (22.6.2014) 

Undersøgelsesgrundlag 
I projektets kvalitative undersøgelse tages der udgangspunkt i de igangværende MOVE-projekter9, der 

inddrager studenterdeltagelse.  Af MOVE-databasen fremgår det, at der er 83 aktive MOVE-projekter i UCL, 

og projekternes basisoplysninger viser, at der indgår studerende i 42 af de 83 projekter10. Gennemlæsning 

af projektbeskrivelser og andet materiale samt forespørgsler til projektledere og -ansvarlige viser, at 

studenterdeltagelse ud fra et Research-based learning perspektiv11 indgår i 12 MOVE-projekter. Ved 

forespørgsel ønsker 11 af disse at deltage i projektet Research-based learning. 

 

Område Projekter med studenterdeltagelse Projekter uden studenterdeltagelse 

Ikke navngivet 4 projekter 5 projekter 

Forenkling af administrative funktioner 2 projekter 1 projekt 

Fysiske rammer og byggeri  3 projekter 1 projekt 

Innovation & entreprenørskab 6 projekter 4 projekter 

Nye teknologier i praksis 4 projekter 9 projekter 

Pilot på egen læring 13 projekter 3 projekter 

Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde 5 projekter 14 projekter 

Videncentre  5 projekter 4 projekter 

I alt 42 projekter 41 projekter 

                                                           
9
 Jf. Fodnote 3. 

10
 August 2013. 

11
 Studerende har en aktiv og deltagende rolle i projektet. Jf. Hansen, Birgit Heimann (2013). Koncept for studenterdeltagelse i 

forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt : teoretisk referenceramme. 

http://ucl.dk/om-os/organisation/struktur/organisationsdiagram/
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Præsentation af projekter 

Demonstrationsskoleforsøg vedrørende IT i folkeskolen 

Demonstrationsskole-projektet har til formål at styrke elevernes kompetencer inden for 

informationsanalyse, kreativitet og problemløsning. Bag projektet står Aarhus Universitet, Læremiddel.dk, 

Alexandra Instituttet, UCC, UC Lillebælt, UC Sjælland, UC Syd, VIA og Metropol samt 16 deltagende skoler 

over hele landet.  

De udvalgte skoler skal over en toårig periode arbejde sammen med forskere og konsulenter for at ændre 

brugen af IT i skolen. Erfaringerne fra forskningsprojekterne skal forbedre sammenhængen mellem 

elevernes hverdag og anvendelsen af IT i undervisningen. 

Læs mere om projektet her12. 

10 lærer- og universitetsstuderende deltager som forskningsassistenter i hvert delprojekt. De inddrages i 
indsamling og bearbejdning af data og formidling af resultater. Der foretages en indledende undersøgelse 
af de deltagende studerendes studiekompetencer og tilsvarende efter afslutning af projektforløb. 
Evaluering har fokus på dataindsamlingsmetoder, empirianalyse og formidling.  

I bilaget Inddragelse af studerende i demonstrationsskoleforsøg beskrives studenterdeltagelsen i projektet: 

  (dobbeltklik på materialet (word-format)). 

Entreprenørskab, Teknologi & Velfærdsinnovation (ETV) 

Projektet ETV har til formål at designe og udvikle et tværprofessionelt uddannelsesforløb for studerende fra 

civilingeniørstudiet for velfærdsteknologi ved Syddansk Universitet samt studerende fra sundhedsfaglige og 

pædagogiske professionsuddannelser ved University College Lillebælt.                        

Projektet har et dobbelt formål, idet der er formuleret ét formål for selve uddannelsesforløbet og ét formål 

med udviklingsprojektet.  

 

Formålet med uddannelsesforløbet 

4. At studerende skal udvikle kompetencer til at agere innovativt og entreprenant i forhold til de opgaver, 

som de skal ud og løse som færdiguddannede ingeniører, sygeplejersker, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter og pædagoger  

5. At studerende skal opnå kompetencer til at indgå i tværfaglige og tværprofessionelle samarbejder og 

mestre at agere i de humanistiske, teknologiske og erhvervsøkonomiske felter.  

                                                           
12

 Jf. http://laeremiddel.dk/projekter/igangvaerende-projekter/demonstrationsskoler/ (22.6.2014). 

http://laeremiddel.dk/projekter/igangvaerende-projekter/demonstrationsskoler/
http://laeremiddel.dk/projekter/igangvaerende-projekter/demonstrationsskoler/
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De studerende skal desuden opnå viden om og færdigheder i at anvende værktøjer til projektledelse og 

teamudvikling. Midlet hertil skal være tværfaglige og tværprofessionelle projekter, hvor studerende skal 

løse udfordringer, som stilles af organisationer eller virksomheder.  

 

Formålet med udviklingsprojektet 

Gennem det fælles uddannelsesmodul skal der udvikles didaktik, metoder og strukturer, der kan 

understøtte følgende mål:  

 Design af uddannelsesforløb, hvor alle deltagere kan deltage ligeværdigt på trods af forskellige 

fagligheder, og hvor forskelligheder bliver en ressource 

 Et fælles begrebsapparat inden for det faglige felt på tværs af uddannelserne 

 Fælles undervisningsmaterialer og pensum 

 Fælles didaktik og pædagogik for tværprofessionelle uddannelsesforløb.  

Se afrapporteringsrapporten Entreprenørskab, teknologi og velfærdsinnovation: 

  Jf. fodnote 13. 

Se også UC Viden https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/studerendes-entreprenante-og-

intraprenante-kompetencer--afrapportering-af-et-moveprojekt(92bca479-b516-4c3c-bad8-

e25a53ba55ef).html (22.6.2014). 

Learning by Developing in Five Star Partnership (LbD) 

Learning by Developing (LbD) er et koncept, der kort fortalt handler om, at studerendes bachelorprojekter 

forankres i autentiske udviklingsprojekter i klinisk praksis. De studerende kobler sig på projektemner, der er 

defineret af en klinisk afdeling/ et distrikt; En arbejdsgruppe nedsættes, 

bestående af 1‐2 sygeplejersker fra den pågældende afdeling eller distrikt og 1‐2 studerende. 

Arbejdsgruppen undersøger en udvalgt klinisk problemstilling og fremkommer med evidensbaserede 

anbefalinger til en forbedret praksis. I processen samarbejder arbejdsgruppen med afdelingens øvrige 

plejepersonale for at sikre relevansen af både problemstilling og anbefalinger. En underviser er tilknyttet 

arbejdsgruppen som projekt‐ og opgavevejleder. 

 

Se http://www.ucl.dk/wp-content/uploads/2012/04/Learning-by-development.pdf (22.6.2014). 

 

                                                           
13

 Jf. https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/23982836/Afrapportering_af_ETV_final.pdf (22.6.2014). 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/studerendes-entreprenante-og-intraprenante-kompetencer--afrapportering-af-et-moveprojekt(92bca479-b516-4c3c-bad8-e25a53ba55ef).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/studerendes-entreprenante-og-intraprenante-kompetencer--afrapportering-af-et-moveprojekt(92bca479-b516-4c3c-bad8-e25a53ba55ef).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/studerendes-entreprenante-og-intraprenante-kompetencer--afrapportering-af-et-moveprojekt(92bca479-b516-4c3c-bad8-e25a53ba55ef).html
http://www.ucl.dk/wp-content/uploads/2012/04/Learning-by-development.pdf
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/23982836/Afrapportering_af_ETV_final.pdf
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   Jf. fodnote 14. 

Se også UC Viden https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/learning-by-developing(59cc4876-827b-

42d3-8837-0ec46d6ce8cd).html (22.6.2014). 

Læs om de studerendes indsats i Nurse Life nr. 4. Februar 2013, s. 22-23. 

  

http://ucl.dk/uddannelser/sygeplejerskeuddannelsen/sygeplejerskeuddannelsen-vejle/nurse-life/ 

(22.6.2014). 

Et eksempel på et bachelorprojekt Lbd-projekt om medinddragelse af forældre i børnemodtagelsen i 
Kolding kan ses på UC Viden  
https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/lbdprojekt-om-medinddragelse-af-foraeldre-i-

boernemodtagelsen-i-kolding(209a8dc6-3594-40af-8700-1d5cc38c668f).html (22.6.2014). 

LOMA – lokal mad 

LOMA er et udviklings- og forskningsprojekt, hvor UCL i samarbejde med Svendborg Kommune og Aalborg 

Universitet i København undersøger de pædagogiske og sundhedsmæssige gevinster ved et tættere 

samarbejde mellem skolers måltidsordninger og lokale fødevareproducenter. 

LOMA projektet startede i juli 2011. Det har fire dimensioner, Local cooking, hvor eleverne skal være med 

til at lave deres egen skolemad, Local learning er den læring, som er koblet til madlavning på skolen, og 

Local production handler om de lokale fødevareerhverv. Den sidste dimension handler om Local public food 

curement, altså det offentliges måde at købe ind på. De fire dimensioner gennemføres samtidig og 

omfatter det, der kaldes Social innovation.  

Se mere om projektet på http://ucl.dk/lokal-mad-og-lokal-laering/ (22.6.2014). 

                                                           
14

 Jf. https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/13538188/LbD_i_UCLilleb_lt.pdf (22.06.2014). 

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/learning-by-developing(59cc4876-827b-42d3-8837-0ec46d6ce8cd).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/learning-by-developing(59cc4876-827b-42d3-8837-0ec46d6ce8cd).html
http://ucl.dk/uddannelser/sygeplejerskeuddannelsen/sygeplejerskeuddannelsen-vejle/nurse-life/
https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/lbdprojekt-om-medinddragelse-af-foraeldre-i-boernemodtagelsen-i-kolding(209a8dc6-3594-40af-8700-1d5cc38c668f).html
https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/lbdprojekt-om-medinddragelse-af-foraeldre-i-boernemodtagelsen-i-kolding(209a8dc6-3594-40af-8700-1d5cc38c668f).html
http://ucl.dk/lokal-mad-og-lokal-laering/
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/13538188/LbD_i_UCLilleb_lt.pdf
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Et indsatsområde har været at få knyttet lærerstuderende til projektet, og studerende på 3. år har deltaget 

i observation og videointerview. 

I LOMA-køkkenet deltager eleverne i den daglige madlavning som en integreret del af undervisningen. 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, University College Lillebælt og Ålborg 

Universitet. I uge 7 2012 var 6. årgangs 80 elever og deres lærere pionerer i LOMA-pilot ugen, hvor der var 

5 værksteder: Madværksted, Ekskursionsværksted, Undersøgelsesværksted, Bevægelsesværksted og 

Medieværksted. Nedenstående link til video handler om de to første værksteder (offentliggjort på YouTube 

25.3.2012). 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Sx5uoUD-DWI (22.6.2014). 

Se mere i artiklen Local public food strategies as a social innovation : Early insights from the LOMA-

Nymarkskolen case study  på http://vbn.aau.dk/da/publications/local-public-food-strategies-as-a-social-

innovation(f5d58872-8bba-4c54-8173-06ddf21cee9c).html (22.6.2014). 

Masterclass - Nationalt videncenter for udsatte børn og unge (NUBU)  

NUBU står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Videncentrets formål er at opbygge, udvikle 

og formidle viden om udsatte børn og unge, og arbejdet foregår på tværs af professionshøjskoler, forskning 

og praksis.  

NUBU er et partnerskab mellem de syv professionshøjskoler Metropol, UC Syddanmark, UC Lillebælt, UCC, 

UC Sjælland, VIA UC og UC Nordjylland. NUBU repræsenterer professionshøjskolernes vidensmiljøer og 

kapacitet inden for undervisning, undersøgelser, projekter og efter- og videreuddannelser. NUBUs 

målsætning er: 

1. Produktion og indsamling af generaliserbar anvendelsesorienteret viden om udsatte børn og unge 

2. Formidling og omsætning af viden om udsatte børn og unge 

3. Systematisk og målrettet kontakt mellem aftagere og professionshøjskoler om videnproduktion og -

omsætning 

4. Udvikling af samarbejde med professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner og universiteter om 

udsatte børn og unge. 

 

NUBU har afholdt tre Masterclass-forløb, hhv. april og december 2013 og marts 2014 med op til 25 

deltagende bachelorstuderende fra op til 6 professionshøjskoler. Fælles for de studerende er, at de alle 

søger faglig sparring og inspiration forud for deres bachelorprojekter, og at de i alle projekter beskæftiger 

sig med emner, der kan relateres til området omkring udsatte børn og unge. Masterclass’ens mål er med de 

studerendes projekter i fokus at arbejde med teori og forskning. 

Læs mere om NUBU Masterclass på 

http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/Masterclass+december+2013 (22.6.2014). 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Sx5uoUD-DWI
http://vbn.aau.dk/da/publications/local-public-food-strategies-as-a-social-innovation(f5d58872-8bba-4c54-8173-06ddf21cee9c).html
http://vbn.aau.dk/da/publications/local-public-food-strategies-as-a-social-innovation(f5d58872-8bba-4c54-8173-06ddf21cee9c).html
http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/Masterclass+december+2013
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Læs invitation til Masterclass på 

http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/~/media/947ED040006246848DAF297D888251D8.

ashx (22.6.2014). 

Projekt Trivselspiloter  

Projektet Trivselspiloter har til formål at skabe et netværk af frivillige ’Trivselspiloter’, der fungerer som 

støttepersoner for borgere over 50 år af begge køn herunder pårørende, der har behov for konkret hjælp 

og motivation til at agere i eget liv og hjem. Forudsætningen er, at de offentlige tilbud ikke dækker 

behovet, og at et rehabiliteringsforløb er afsluttet eller afsluttes i nær fremtid. Borgeren skal være over 75 

år og have modtaget et eller flere forebyggende besøg. Intentionen er, at Trivselspiloten er brobygger 

mellem den kommunale verden, borgerens netværk og de sociale foreninger. Der skal opbygges en kultur 

omkring samarbejde til gavn for borgeren, hvis kendskab til den frivillige indsats øges og gøres implicit. En 

frivillig Trivselspilot beskrives som borgerens coach, vejleder og guide i forhold til de tilbud, som den 

frivillige sociale verden rummer samt en afdækning af borgerens eget netværk. Forandringen for den 

enkelte borger er øget livskvalitet. En forandring der afspejles i, at borgeren tager beslutninger om tiltag i 

eget liv. 

Læs om projektet på http://ucl.dk/projekter/livspiloter/ (22.6.2014). 

Projektet er organisatorisk forankret i FrivilligCenter Fredericia, der er overordnet ansvarlig for projektet. 

Projektlederen udfolder og leder projektet i samarbejde med en projektmedarbejder og med sparring fra 

en projektgruppe. Interessenter involveres løbende til inspiration og udvikling af projektet. Projektet er 

fireårigt og løber til og med juni 2015. Derefter vil ’trivselspiloter’ være forankret som en selvstændig social 

forening med tilknytning til FrivilligCenter Fredericia. 

Se også UC Viden: https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-trivselspiloter(1bcefc69-3a48-

453b-af16-9044e5f1b1e6).html og hjemmesiden http://fc-fa.dk/index.php/component/content/article/56-

frivillige/livspiloter/168-livspiloter (22.6.2014). 

I projektet deltager grupper af studerende, som udarbejder bachelorprojekt. 

Tegn på læring 

Tegn på læring er et interventionsprojekt i folkeskolen. Projektet skal fremme, at læremidler bliver brugt til 

at skabe en bedre og mere inspirerende undervisning. Hovedfokus er en antagelse om, at læreres adgang til 

et varieret udbud af læremidler og didaktiske redskaber kan kvalificere deres differentiering af 

undervisningen, især hvad angår elevernes motivation og udbytte af undervisningen. Især usikre og meget 

http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/~/media/947ED040006246848DAF297D888251D8.ashx
http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/~/media/947ED040006246848DAF297D888251D8.ashx
http://ucl.dk/projekter/livspiloter/
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-trivselspiloter(1bcefc69-3a48-453b-af16-9044e5f1b1e6).html
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-trivselspiloter(1bcefc69-3a48-453b-af16-9044e5f1b1e6).html
http://fc-fa.dk/index.php/component/content/article/56-frivillige/livspiloter/168-livspiloter
http://fc-fa.dk/index.php/component/content/article/56-frivillige/livspiloter/168-livspiloter
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sikre elever forventes at have udbytte af projektet, da det åbner for et differentieret brug af læremidler. Et 

gennemgående omdrejningspunkt for projektet er sammenhængen mellem lærerens differentiering og 

elevernes motivation.  

Projektets formål er at dokumentere læremidlers betydning for undervisningens kvalitet i fagene dansk, 

matematik og natur/teknik på mellemtrinnet i folkeskolen samt udvikle didaktiske principper og metoder, 

der kan støtte lærerne i at tilrettelægge en differentieret og motiverende undervisning med særlig fokus på 

læremidlers didaktiske potentialer.  

Se mere om projektet Tegn på læring på http://www.laeremiddel.dk/tegnpaalaering/ (22.6.2014). 

I projektet har studerende på Læreruddannelsens 3. og 4. år foretaget minutobservationer og interview af 

folkeskoleelever. De studerende har i fht. udpegede ’sikre’ og ’usikre’ elever observeret og nedskrevet 

minut for minut, hvad der er sket i forskellige undervisningstimer og efterfølgende interviewet elever om 

deres oplevelser. De studerende har desuden bidraget til caseudarbejdelse og transskribering. 

UCL Campus på Niels Bohrs Allé 

I UCL inddrages studerende i både lokaleforbedringer, omlægninger og campusbyggeri. Af Matrix for 

inddragelsesproces synliggøres de studerendes rolle i byggeriets faser og organisation for projekt Niels 

Bohrs Allé15.  

 

UCLs campusstrategi kan ses via http://esdhweb.ucl.dk/78335.F%C3%A6rdig%20campusstrategi.pdf. 

 

 
                                                           
15 Notat Byggeriets faser og organisation for projekt Niels Bohrs Allé fra Ledelsessekretariatet maj 2013. Via 

http://esdhweb.ucl.dk/283078.Dagsorden%20m.%20bilag%20HSU%2013.06.2013.pdf (22.6.2014). 

http://www.laeremiddel.dk/tegnpaalaering/
http://esdhweb.ucl.dk/78335.F%C3%A6rdig%20campusstrategi.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/283078.Dagsorden%20m.%20bilag%20HSU%2013.06.2013.pdf
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Som eksempel på studenterinddragelse har studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle deltaget i 

Campusprojekt Vejle. Se de studerendes slides omkring deres deltagelsesproces i Indretning af nye 

lokaler16. 

CAMPUSPROJEKT 

Indretning af nye lokaler

  (dobbeltklik på materialet (word-format)). 

Læs mere om de studerendes indsats i dokumentet Aktive studerende. 

      

(dobbeltklik på materialet (word-format)) og se Nurse Life nr. 4. Februar 2013, s. 4-5. 

  

http://ucl.dk/uddannelser/sygeplejerskeuddannelsen/sygeplejerskeuddannelsen-vejle/nurse-life/ 

(22.6.2014). 

                                                           
16

 Anvendt ved Velfærdens Innovationsdag 2013, afholdt af Mandag Morgen i Øksnehallen, København. Deltagere var 
repræsentanter fra offentlige, private og frivillige organisationer, der alle arbejder med udvikling af fremtidens velfærd. Se. 
https://www.mm.dk/vi2013 (22.6.2014). 

http://ucl.dk/uddannelser/sygeplejerskeuddannelsen/sygeplejerskeuddannelsen-vejle/nurse-life/
https://www.mm.dk/vi2013
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Et andet område med stor studenterindflydelse har været på Læreruddannelsen Fyn, hvor de studerende 

har haft stor indflydelse på og deltaget aktivt i forbedring af det fysiske studiemiljø. Se dokumentet 

Undervisningsmiljøvurdering, Læreruddannelsen på Fyn. Beskrivelse og vurdering af 

undervisningsmiljøproblemer http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/05/beskrivelse-og-vurdering-af-

undervisningsmiljoeproblemer-samt-handleplan-luf-2012.pdf (22.6.2014). 

Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis – i et partnerskab mellem UCL og ÆHF i 

Odense Kommune 

Med projektet Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis er der etableret en partnerskabsaftale 

mellem UCL og Ældre- og handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune. Projektet har fokus på, 

hvordan de professionelle anvender deres spidskompetencer i det tværfaglige samarbejde.  

Med udgangspunkt i en partnerskabsaftale er der i projektet etableret et tværfagligt undervisningsforløb til 

bachelorstuderende. De tværprofessionelle bachelorforløb tager udgangspunkt i konkrete og praksisnære 

udviklingsområder inden for rehabilitering og borgerinddragelse. Hensigten med projekterne er at 

konkretisere tværprofessionelle kernekompetencer og foretage systematisk videnopsamling i fht. udvalgte 

fokusområder. Desuden at udvikle kompetencer hos både medarbejdere i praksis, undervisere og 

studerende. 

Se også UC Viden https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/udvikling-af-rehabilitering-og-

uddannelsespraksis---i-partnerskab-mellem-aeldre-og-handicapforvaltningen-odense-kommune-og-

university-collage-lillebaelt(e74a3e15-b9d9-4875-a922-96e7e8b43ac3).html (22.6.2014). 

Se pjecen til Udvikling af rehabiliterings- og uddannelsespraksis til de studerende. 
 

     

 
Et eksempel på et bachelorprojekt Det tværprofessionelle Bachelorprojekt Move i Virksom Dialog  
- Rehabilitering med Borgerinddragelse i det tværprofessionelle samarbejde kan ses på UC Viden 

https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/det-tvaerprofessionelle-bachelorprojekt-

move-i-virksom-dialog(d5ab935d-4b3b-4d38-bab4-1caa977e3f2a).html (22.6.2014). 

Udviklings- og innovationsværksted i pædagoguddannelsen 

Pædagoguddannelsen i UCL samarbejder med virksomheder og institutioner om projekter, hvor studerende 

indgår som samarbejdspartnere omkring løsninger af udfordringer, der har relevans for den pædagogiske 

http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/05/beskrivelse-og-vurdering-af-undervisningsmiljoeproblemer-samt-handleplan-luf-2012.pdf
http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/05/beskrivelse-og-vurdering-af-undervisningsmiljoeproblemer-samt-handleplan-luf-2012.pdf
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/udvikling-af-rehabilitering-og-uddannelsespraksis---i-partnerskab-mellem-aeldre-og-handicapforvaltningen-odense-kommune-og-university-collage-lillebaelt(e74a3e15-b9d9-4875-a922-96e7e8b43ac3).html
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/udvikling-af-rehabilitering-og-uddannelsespraksis---i-partnerskab-mellem-aeldre-og-handicapforvaltningen-odense-kommune-og-university-collage-lillebaelt(e74a3e15-b9d9-4875-a922-96e7e8b43ac3).html
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/udvikling-af-rehabilitering-og-uddannelsespraksis---i-partnerskab-mellem-aeldre-og-handicapforvaltningen-odense-kommune-og-university-collage-lillebaelt(e74a3e15-b9d9-4875-a922-96e7e8b43ac3).html
https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/det-tvaerprofessionelle-bachelorprojekt-move-i-virksom-dialog(d5ab935d-4b3b-4d38-bab4-1caa977e3f2a).html
https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/det-tvaerprofessionelle-bachelorprojekt-move-i-virksom-dialog(d5ab935d-4b3b-4d38-bab4-1caa977e3f2a).html
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profession. Formålet er at skabe et autentisk læringsmiljø, hvor de studerende arbejder med relevante 

udfordringer i konkrete kontekster. Samtidig er målet også at bidrage til udvikling af den pædagogiske 

profession og gennem løsninger være med til at skabe merværdi for borgerne. Pædagoguddannelsen er 

optaget af, at studerende får kompetencer til at kunne udvikle fremtidens velfærd ved at være innovative 

og entreprenante, når de som færdiguddannede dimittender skal være med til at løse morgendagens 

udfordringer. 

De studerendes kompetencer udvikles gennem deltagelse i innovative forløb, hvor der arbejdes med reelle 

udfordringer. Altså udfordringer, som er reelle for institutioner og virksomheder - forstået som 

udfordringer, der er oprigtig interesse i at få løst, og der ikke er en kendt løsning på.  

Som en del af Udviklings- og innovationsværkstedet har Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og 

Jelling i 2012 udviklet databasen Projektdating. Formålet er at føre pædagogstuderende sammen med 

institutioner for børn, unge og voksne, private virksomheder og foreninger. De studerende hjælper med at 

løse store og små pædagogiske udfordringer.  

Se mere på http://ucl.dk/paedagogstuderende-kan-styrke-virksomheder-og-institutioner/ (22.6.2014). 

Se afrapporteringsrapporten Udviklings- og innovationsværksted: 

     og pjecen Projektdating17        

(dobbeltklik på materialerne (word-format)). 

Viden og Innovationspartnerskaber (VIP) 

UCL deltager i et VIP-projekt, der uddanner undervisere og studerende i innovative metoder. Målet er, at 

studerende ved UCLs uddannelser i samarbejde med studerende fra Erhvervsakademierne udvikler 

velfærdsteknologiske løsninger, der kan omsættes til det private marked. 

Grundtanken bag projektet er, at studerende på tværs af professioner skal idégenerere på udfordringer 

hentet fra borgernes hverdag, og at disse idéer skal omsættes til bæredygtige løsninger i samarbejde med 

private aktører i såkaldte viden- og innovationspartnerskaber. Partnerne mødes flere gange til InnoEvents, 

hvor også de private aktører kan byde ind med udfordringer. 

Se beskrivelse af Viden og Innovationspartnerskaber på http://ucl.dk/projekter/videns-og-

innovationspartnerskaber/ og UC Viden på https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-viden-

og-innovationspartnerskaber(48126b69-4052-4ea6-a13f-8c9ae7e61ddd).html (22.6.2014). 

                                                           
17

 Jf. http://projektdating.ucl.dk/files/2013/05/projektdating-tom.pdf (22.6.2014). 

http://ucl.dk/paedagogstuderende-kan-styrke-virksomheder-og-institutioner/
http://ucl.dk/projekter/videns-og-innovationspartnerskaber/
http://ucl.dk/projekter/videns-og-innovationspartnerskaber/
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-viden-og-innovationspartnerskaber(48126b69-4052-4ea6-a13f-8c9ae7e61ddd).html
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-viden-og-innovationspartnerskaber(48126b69-4052-4ea6-a13f-8c9ae7e61ddd).html
http://projektdating.ucl.dk/files/2013/05/projektdating-tom.pdf
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Et af temaerne, der arbejdes med, er Gamification. I efteråret 2013 har studerende fra UCLs 

sygeplejerskeuddannelse i Svendborg sammen med multimediestuderende fra Erhvervsakademi Lillebælt, 

SFO’er, et rehabiliteringscenter og en privat virksomhed udviklet spil, der kan understøtte 

sundhedsfremmende tiltag i kommunerne.  

Se mere på http://ucl.dk/ucl-udvikler-innovationskraften/ (22.6.2014) og læs Beskrivelse af forløb om 

sundhedsfremme og gamification i relation til projekt VIP: 

Projekt VIP - 
gamification og sundhedsfremme.docx

   (dobbeltklik på materialet (word-format)). 

Projektaktiviteter 
De kvalitative undersøgelsesresultater er baseret på nedenævnte projektaktiviteter. 

Demonstrationsskoleforsøg vedrørende IT i folkeskolen: 

 Feltobservation af heldags introduktionsmøde for studerende  

 Feltobservation af scoring på Vissenbjerg skole, inkl. individuelt interview med studerende 

 Feltobservation af scoring på Skolen i Midten, inkl. individuelt interview med studerende 

 Gruppeinterview med projektleder og projektdeltager ved Demonstrationsskoleforsøg 

Entreprenørskab, Teknologi & Velfærdsinnovation (ETV): 

 Individuelt interview med udviklingskonsulent og projektleder ved ETV 

Learning by Developing in Five Star Partnership (LbD): 

 Feltobservation og lydoptagelse af LbD seminar, herunder workshop med temaet ‘How do we best 

prepare students to take part in authentic development work?’ (LbD seminar) 

 Fokusgruppeinterview med 5 studerende, som deltog i LbD seminar 

 Gruppeinterview med to sygeplejersker (hhv. leder og klinisk vejleder), som deltog i LbD seminar 

(Kolding sygehus) 

 Individuelt interview med sygeplejerske (tidl. studerende), som deltog i LbD seminar (Vejle sygehus) 

 Individuelt interview med sygeplejerske (klinisk vejleder), som deltog i LbD seminar (Vejle kommune) 

 Individuelt interview med underviser og projektleder ved LbD 

LOMA – lokal mad: 

 Gruppeinterview med centerleder ved Mad, krop og læring samt to tilknyttede udviklingsmedarbejdere 

 Individuelt interview med forsker og projektleder ved LOMA 

 Individuelt interview med underviser og projektdeltager ved LOMA 

Masterclass afholdt ved Nationalt videncenter for udsatte børn og unge (NUBU): 

 Individuelt interview med forsker og underviser ved Masterclass 

 Individuelt interview med studerende 

Projekt Trivselspiloter: 

 Individuelt interview med underviser og projektdeltager ved Trivselspiloter 

http://ucl.dk/ucl-udvikler-innovationskraften/
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 Individuelt interview med studerende  

Tegn på læring: 

 Individuelt interview med underviser og projektleder ved Tegn på læring 

 Individuelt interview med studerende 

 Gruppeinterview med 3 studerende 

UCL Campus på Niels Bohrs Allé: 

 Individuelt interview med studerende 

 Gruppeinterview med 2 studerende 

Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis – i et partnerskab mellem UCL og ÆHF i 

Odense Kommune: 

 Fokusgruppeinterview med projektgruppe; projektleder og 3 undervisere/projektdeltagere 

Udviklings- og innovationsværksted i pædagoguddannelsen: 

 Individuelt interview med udviklingskonsulent og projektleder ved Udviklings- og innovationsværksted 

Sundhedsfremme & gamification. En del af Viden og Innovationspartnerskaber (VIP): 

 Feltobservation af 4 dages projektforløb 

 Individuelt interview med ekstern samarbejdspartner (leder, Odense) 

 Individuelt interview med projektleder ved Sundhedsfremme & gamification  

 Fokusgruppeinterview med 5 studerende 

 Diverse smalltalk med studerende 

Desuden er afholdt nedennævnte aktiviteter: 

 1 gruppeinterview med uddannelseschef og specialkonsulent ved Uddannelsesinnovation og 

Læringsressourcer  

 1 gruppeinterview med vicedirektør ved Område for Tværgående uddannelsesudvikling og 

chefkonsulent ved Forskning og Innovation 

 1 individuelt interview med uddannelseschef ved Sygeplejerskeuddannelsen Vejle og 1 gruppeinterview 

med 3 uddannelseschefer ved hhv. Sygeplejerskeuddannelsen Odense, Læreruddannelsen Fyn og 

Pædagoguddannelsen Fyn  

 1 gruppeinterview med 2 vicedirektører ved hhv. Sygeplejerskeuddannelsen og Læreruddannelsen  

 1 individuelt interview med forsknings- og udviklingsdirektør ved UCL 

 1 individuelt interview med 1 centerleder ved Forskning og Innovation.  

I den afsluttende rapport vil de kvalitative projektresultater blive suppleret med materiale fra 

projektrapporter, studenteropgaver, evalueringer og andet oplysningsmateriale samt lydoptagelser fra 

videndeling og drøftelser med ’egne’ projektdeltagere, udviklingsmøde med studerende18 og seminar19 

vedr. studenterdeltagelse i UCL. 

                                                           
18 Udviklingsmøde afholdt d. 30.04.14 med 8 studerende, der har deltaget som informanter i projekt Research-based learning og 4 

projektdeltagere (studerende).  
19

 1-dags seminar vedrørende studenterdeltagelse ved UCL d. 27.08.14 med informanter i projekt Research-based learning, 
projektdeltagere og andre relevante interessenter. 
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Informanter i interviewundersøgelsen 
Nedennævnte informanter har deltaget i interviewundersøgelsen: 

Studerende ved Sygeplejerskeuddannelserne i Vejle, Odense og Svendborg: 11 personer (5 LbD, 2 UCL 

Campus, 4 VIP) 

Studerende ved Læreruddannelsen i Odense: 6 personer (5 Demonstrationsskoleforsøg, 1 UCL Campus) 

Studerende ved Pædagoguddannelsen i Jelling: 1 person (Masterclass) 

Studerende ved Ergoterapeutuddannelsen: 1 person (Trivselspiloter) 

Medarbejdere knyttet til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Odense, Svendborg: 3 personer (1 LbD, 1 VIP, 1 

Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis) 

Medarbejdere knyttet til Ergoterapeutuddannelsen: 2 personer (1 Trivselspiloter, 1 Udvikling af 

rehabilitering og uddannelsespraksis) 

Medarbejdere knyttet til Fysioterapeutuddannelsen: 1 person (Udvikling af rehabilitering og 

uddannelsespraksis) 

Medarbejdere knyttet til Læreruddannelsen i Odense: 3 personer (2 LOMA, 1 Tegn på 

læring/Demonstrationsskoleforsøg) 

Medarbejdere knyttet til Pædagoguddannelsen i Odense og Jelling: 3 personer (1 ETV/Udviklingsværksted, 

1 Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis, 1 LOMA) 

Medarbejdere knyttet til Udvikling og Innovation: 1 chefkonsulent, 2 centerledere, 1 lektor 

Medarbejdere knyttet til Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer: 1 uddannelseschef, 1 

specialkonsulent  

Uddannelseschefer UCLs grunduddannelser: 4 personer (2 Sygeplejerskeuddannelsen, 1 Læreruddannelsen 

Fyn, 1 Pædagoguddannelsen Fyn)  

Vicedirektører: 3 personer (Sygeplejerskeuddannelsen, Læreruddannelsen, Område for Tværgående 

uddannelsesudvikling) 

Forsknings- og udviklingsdirektør ved UCL   

Eksterne samarbejdspartnere i professionspraksis: 4 personer (3 LbD, 1 VIP) 

Eksterne forskere: 2 personer (1 LOMA, 1 Masterclass). 

Analyseresultater 
Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter tilrettelægges og initieres på meget forskellig vis. I 

nogle uddannelser fastlægges faste rammer og betingelser for gennemgående udviklingsforløb, i andre 

uddannelser deltager hele hold i rammesatte modulforløb, hvori projektaktiviteter indgår. Enkelte 
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studerende tager selv kontakt til undervisere og andre, som arbejder med forskning og udvikling, men den 

mest almindelige form for studenterdeltagelse initieres ved, at studerende enkelt- eller klassevis opfordres 

til projektdeltagelse. De studerende indgår desuden på baggrund af skriftlige projektansøgninger. 

Kodningskategorier 
Data inddeles i tre overordnede kodningskategorier med i alt fem underliggende dataområder: 

1. Studerendes motivation, viden- og kompetenceudvikling 

1.1 Forventninger, ansvar, interesse og engagement 

1.2 Forudsætninger, krav, viden- og kompetenceudvikling 

2. Didaktik og organisering med mulighed for videnprogression 

2.1 Uddannelsestilrettelæggelse, -differentiering, progression og logistik 

3. Videnproduktion, brugbarhed og professionsrettethed 

3.1 Videnproduktion, innovation, relevans og brugbarhed 

3.2 Mono- og tværprofessionelt samarbejde, roller og koordination. 

 

Disse dataområder belyses ud fra et internt og et eksternt perspektiv ved: 

 Studerende 

 Undervisere, projektledere og projektdeltagere 

 Ledere og konsulenter ved UCL 

 Ledere og medarbejdere i professionspraksis 

 Forskere. 

 

    Figur 4; Diagram over kodningskategorier 

Studerendes motivation, viden- og 
kompetenceudvikling 

Forventninger, ansvar, interesse og engagement 

Forudsætninger, krav, viden- og kompetenceudvikling 

Didaktik og organisering med 
mulighed for videnprogression 

Uddannelsestilrettelæggelse, -differentiering, progression og logistik 

Videnproduktion, brugbarhed og 
professionsrettethed 

Videnproduktion, innovation, relevans og brugbarhed 

Mono- og tværprofessionelt samarbejde, roller og koordination 
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Informantcitater anvendes i sammensat og kondenseret form på baggrund af oprindeligt datamateriale og 

kan ses som slutnoter sidst i rapporten. De anvendte citater danner som helhed belæg for de præsenterede 

analyseresultater. Mange citater danner grundlag for flere analyseresultater men præsenteres kun én gang 

i materialet. Alle anvendte citater er godkendt af projektets informanter. 

Studerendes motivation og viden- og kompetenceudvikling 

Forventninger, ansvar, interesse og engagement 

Studenterdeltagelse er hårdt arbejde, men virker stærkt motiverende og giver ’blod på tanden’. For de 

fleste studerende gælder det, at studenterdeltagelse virker som en øjenåbner med øget ansvarsfølelse, 

interesse og engagement til følge. Engagerede studerende skaber ’ringe i vandet’. Har de studerende én 

gang deltaget i autentiske forsknings- og udviklingsaktiviteter med mulighed for at udvikle deres 

professionsforståelse og -kompetence, vil hovedparten søge deltagelse igen. En af de væsentligste grunde 

hertil er, at de studerende oplever det spændende og motiverende at være en del af og samtidig se praksis 

fra et undersøgelsesperspektiv. Desuden er det at opleve sig anerkendt, betydningsfuld og at have ansvar 

også en stor motivationsfaktor. Men skal de studerende opnå meningsfuld læring og se sig som en del af 

noget større, kræver deltagelse både god introduktion og opfølgning. Det er problematisk, at mange 

studerende ikke selv undersøger og opsøger muligheder for studenterdeltagelse (både forsknings- og 

udviklingsaktiviteter og uddannelsesdrift), og det er derfor vigtigt, at uddannelserne organiseres og 

struktureres på en måde, så de studerende oplever det attraktivt og kan se, at der følges op på, og de kan 

gøre brug af, den videnudvikling, de opnår gennem deltagelse. De studerende har meget andet i deres liv 

end uddannelse, og det er derfor vigtigt at imødekomme og respektere, at det er vigtigt for dem at vide klar 

besked om, hvilke aktiviteter de kan og skal indgå i samt omfanget heraf. Samtidig må det også tydeliggøres 

overfor de studerende, at deltagelse forpligter, og at deres bidrag kan have afgørende betydning for de 

resultater, der produceres. Interesseafstemning med tydeliggørelse af og aftaler om de studerendes 

handle- og ansvarsområde samt orientering om, hvad deres videnproduktion og resultater skal anvendes 

til, er derfor væsentligi. 

Når professionspraksis byder ind med problemstillinger, vejledning og professionel ekspertise, udfordres og 

styrkes de studerendes innovative og kollaborative kompetencer. De studerende oplever deres fagfelt med 

andre øjne, og de lærer professionspraksis at kende på en anderledes måde, end når de er i 

uddannelsespraktik. Studenterdeltagelse øger de studerendes faglige indsigt og virker som en klar 

motivationsfaktor, når de oplever denne relevant og uddannelsesrelateret. Tydelighed i forventninger, 

meningsfuldhed og lyst til samarbejde fra både de studerende selv og deres samarbejdspartnere i teoretisk 

uddannelse og professionspraksis er en forudsætning for de studerendes aktive rolle, oplevelse og 

motivationii.  

Til UCLs uddannelser knytter sig forskellige videnforståelser, metodeteorier og praktiske værktøjer til 

empiriindsamling, og studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter kan med fordel medvirke til, 

at disse forståelser sættes i spil, og at der med en mere tværgående dynamik skabes større åbenhed og 

bevidsthed herom. Ved at give de studerende mulighed for studenterdeltagelse og samarbejde med 

forskere og andre projektdeltagere på tværs af uddannelser, kan de i højere grad opnå læring om og 

erfaring i forskellig brug af kvantitative og kvalitative metoder, og de oplever i praksis, hvad forskning 

kræver og indebærer. Indsamling og anvendelse af autentiske empiridata motiverer de studerende, idet 
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metodeteorien konkretiseres og i højere grad giver mening, når de studerende anvender denne til 

belysning og forståelse af praktiske problemstillingeriii. 

En klar motivationsfaktor for de studerende er desuden positive ledelsestilkendegivelser, tillid og 

engagement. At blive medinddraget, lyttet til og opleve sig ligeværdig styrker lysten og er en stærk 

motivationsfaktor i studenterdeltagelsen. Når de studerende bliver en ’vigtig brik i spillet’, påtager de sig 

gerne det nødvendige ansvar. Dette gør sig også gældende, når de studerende inddrages i det fagdidaktiske 

og organisatoriske samarbejde om undervisnings- og uddannelsesudviklingiv. 

De studerende finder det væsentligt, at studenterdeltagelse har basis i deres eget professionsfelt, men flere 

studerende finder det også spændende og gavnligt at samarbejde tværprofessionelt og på tværs af 

uddannelser. Især sidst i uddannelsen og i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekt oplever de 

studerende, at dette samarbejde på tværs kan styrke, perspektivere og kvalificere deres uddannelse og 

videnudvikling. Det er dog en stor udfordring, når samarbejde på tværs af uddannelser og de hertil 

knyttede kulturforskelle, forskellige bekendtgørelser og forskellige vejledere skal muliggøres og 

tilrettelægges. Tværprofessionelt studentersamarbejde kræver interesse, nysgerrighed, faglig bevidsthed 

og tid, og det virker uhensigtsmæssigt og demotiverende for de studerende, når de oplever forskellige 

kulturbestemte forståelser af, hvad der er vigtigt, og desuden er underlagt forskellige uddannelsesbestemte 

retningslinjer og opgavekrav. Fremadrettet kan det være hensigtsmæssigt at skabe synlighed omkring 

uddannelsesbestemte kulturforskelle og med opmærksomhed herpå udarbejde tværprofessionelle krav og 

retningslinjer for deltagelse og opgaveudarbejdelsev.  

Forudsætninger, krav, viden- og kompetenceudvikling 

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter tilrettelægges og initieres på meget forskellig vis, 

men fælles for studenterdeltagelsen er vigtigheden af, at denne linkes til de studerendes 

grunduddannelsesforløb. I nogle uddannelser fastlægges faste rammer og betingelser for gennemgående 

udviklingsforløb, i andre uddannelser deltager hele hold i rammesatte modulforløb, hvori projektaktiviteter 

indgår. Nogle studerende deltager i konferencer eller motiverer andre studerende til projektdeltagelse 

gennem formidling af deres (bachelor)projekter for samarbejdspartnere og studerende. Enkelte studerende 

tager selv kontakt til undervisere og andre, som arbejder med forskning og udvikling, for at lave 

samarbejdsaftaler herom. Men den vigtigste og mest almindelige form for studenterdeltagelse initieres via 

det personlige møde, idet studerende enkelt- eller klassevis opfordres til projektdeltagelse. De studerende 

udvælges ofte af undervisere, som kender dem fra undervisningssituationer eller fra samarbejde i andre 

projektaktiviteter, idet engagement, faglige kompetencer og stabilitet vægtlægges. Tilknytning af adjunkter 

og lektorer i det konkrete projektarbejde er vigtig, idet dette skaber mulighed for og en ideel indfaldsvej til 

studenterdeltagelse som led i undervisernes daglige undervisningspraksis og kendskab til igangværende 

forsknings- og udviklingsarbejder. Målet med studenterdeltagelse er viden- og/eller produktudvikling, og 

nogle studerende udvælges på baggrund af projektansøgninger via forskellige projektportaler, eksempelvis 

Projektdating og UCL Projektportal. Kun få studerende og undervisere er klar over Projektportalen og 

dennes anvendelsesmuligheder, hvorfor initiering og strukturering af studenterdeltagelse med basis i 

projektportaler er et område, som bør klarlægges og tydeliggøresvi. 

De studerende oplever sig værdsat, når de tilbydes deltagelse i projekter, især når de bliver spurgt 

personligt af undervisere, som de kender. Studenterdeltagelse kræver lyst, overskud og interesse, og på 

baggrund af egne oplevelser opfordrer studerende gerne andre til deltagelse. De studerende skal betragtes 
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som et aktiv, og flere skal i højere grad inddrages i UCLs forsknings- og udviklingsprojekter. Men 

projektdeltagelse kræver synlighed og en høj grad af logistik, og en forudsætning for at denne lykkes, er, at 

der etableres en synlig og effektiv kobling mellem grunduddannelser, Center for Forskning og Innovation, 

Område for Tværgående Uddannelsesudvikling og øvrige forsknings- og udviklingsprogrammer i UCL. Både 

ledere, medarbejdere og deltagende studerende oplever, at kun en del af UCLs studerende er 

opmærksomme på muligheden for eller har lyst og overskud til deltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter, men underviserne kan gennem deres undervisning skabe sammenhænge, som kan 

medvirke til øget interesse, motivation og deltagelse. Undervisernes kontaktflade til de studerende 

bevirker, at de har en vigtig rolle i den fremtidige organisering, og at de fremstår som et nødvendigt og 

komplementært bindeled i UCLs organisering af og videndeling om studenterdeltagelsevii. 

Deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter muliggør og stimulerer de studerende til viden- og 

kompetenceudvikling, herunder innovative kompetencer, som de kan gøre brug af i senere uddannelses- og 

jobsammenhænge.  De studerende bør derfor tidligt i uddannelsen sikres mulighed for at udvikle 

forskningsorienterede basiskompetencer i tilknytning til, at de retter deres nysgerrighed og 

opmærksomhed mod professionspraksis. Dette sker, når de studerende indgår i problem- eller 

behovsorienterende projektaktiviteter, hvor de kan opbygge deres professionsindsigt og -forståelse ud fra 

et kritisk undersøgende perspektiv. Stimuleres de studerendes nysgerrighed, og oparbejder de nogle 

basiskompetencer, herunder observationsevne, kan opgavekompleksiteten øges, og de kan senere via 

deltagelse i kvalitative og kvantitative forsknings- og udviklingsaktiviteter skærpe deres formulerings- og 

iagttagelsesevne samt analytiske og logiske kompetencer som led i en systematisk tænkning og 

videnudvikling. Når de studerende opnår indsigt i og inddrages i overvejelser omkring projektindhold og -

metode, kan de ofte bidrage med projektovervejelser og forslag til udvikling. De lærer at være nysgerrige 

og kritiske, og gennem indsigt og erfaring øger de deres kendskab til både professionssamarbejde og 

organisatoriske forhold og processerviii. 

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter er udfordrende og indebærer mange usikre og 

ukendte faktorer for de studerende. Deltagelse kræver ikke alene ansvarlighed, entusiasme, engagement 

og samarbejdsevne, de studerende skal også udvise mod og kunne rumme og forstå de aktiviteter, der 

foregår. Det er nødvendigt, at de studerende er åbne og kan forholde sig positivt kritisk til egen læring samt 

sige fra, så de ikke presses ud i aktiviteter, der er for overvældende, eller som skræmmer og demotiverer 

demix. 

Det er vigtigt, at de studerendes deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter giver mening, og at 

kompleksiteten og deltagerkravene svarer til de studerendes forudsætninger. Empirisk dataindsamling og 

professionsudvikling kræver ikke alene faglig og evident viden, nysgerrighed og kritisk sans, de studerende 

skal også have indsigt i forskellige forskningsmetoder og trænes i anvendelsen heraf. Det kan overvejes, 

hvordan de studerende bliver mere bevidste om egen læringsprofil, og om research-based learning kan 

danne udgangspunkt for et differentieret sporforløb, hvor de studerende anvender portfolio som 

læringsredskab til planlægning og strukturering af deres faglige og personlige viden- og 

kompetenceudviklingx.  
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Didaktik og organisering med mulighed for videnprogression 

Uddannelsestilrettelæggelse, -differentiering, progression og logistik 

Studenterdeltagelse indgår i forskellig grad i uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, men der er bred 

enighed om, at deltagelse fremadrettet skal indgå i uddannelsernes studieordninger og -planer. De 

studerendes deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter skal kunne erstatte andet studieindhold og 

tænkes ind som en nødvendig studieaktivitet, både horisontalt; på tværs af uddannelser og vertikalt; 

mellem de enkelte uddannelsesniveauer. Studenterdeltagelse skal være et issue, og de studerende skal 

have stemme og mulighed for indflydelse på udvikling af uddannelsestilbud, som understøtter deres 

innovative og entreprenørielle evner og idéer. Men måske skal studenterdeltagelse som det nye issue 

vendes på hovedet og vurderes ud fra, hvilken mindste fællesnævner, der skal til, for at skabe produktiv 

udvikling og effekt. Deltagelse defineres og struktureres på meget forskellig vis, lige fra meget enkle, 

afgrænsede og velstrukturerede opgaver til bachelorprojekter med store krav om selvstændighed og 

innovation. Undervisning, træning og praktisk anvendelse af forskellige undersøgelsesmetoder i løbet af 

uddannelsen udvider de studerendes metodiske indsigt og styrker dem i valg og anvendelse heraf, når de 

skal gennemføre deres bachelorprojekter. Projektopgavernes art kan ikke alene eksemplificere og støtte op 

om det ordinære undervisningsindhold, projektdeltagelse bidrager også i høj grad til oplevelse af 

sammenhæng, kobling af teoretisk og praktisk viden samt er idégivende og motiverer de studerende til 

innovativ tænkningxi. 

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter kræver planlægning og logistik samt klare ramme- 

og relevansangivelser med tydeliggørelse af mål og indhold som en integreret del af de studerendes 

uddannelsesplaner. Betragtes studenterdeltagelse som et vigtigt indsats- og partnerskabsområde, hvor det 

skal være muligt for de studerende at tage medejerskab, må rammesætningen sikre gennemskuelighed, og 

der må udarbejdes klare læringsmål og handleplaner som led i de studerendes uddannelsesforløb.  

Professionsorientering, meningsfuldhed og konstruktiv feedback er vigtige motivationsfaktorer, og i 

planlægningen skal også individuelle vidensniveauer, ressourcer og interesseområder medtænkes. 

Tilrettelægges studenterdeltagelse ved siden af de studerendes ordinære uddannelsesforløb, bør dette 

være et tilbud, idet deltagelse kræver både tid og overskud hos de studerende. Nogle studerende er 

bekymret over den undervisning eller praktiktid, de evt. mister, når de skal bruge tid på projektdeltagelse, 

hvorfor der i forbindelse med fravær fra ordinære uddannelsesforløb bør laves aftaler herom med 

uddannelsesansvarlige personer på de studerendes uddannelser og praktiksteder, inden deltagelsen 

påbegyndesxii. 

Undervisernes tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteter etableres efter aftale med deres respektive 

uddannelseschefer og udgør for nogle undervisere en udfordrende opgave, idet flere oplever at skulle 

foretage et positionsskifte fra en curriculum-baseret underviserrolle til en mere udviklings-baseret 

facilitatorrolle. Studenterdeltagelse kræver derfor ikke blot interesse og engagement hos de studerende. 

Også mod, selvrefleksion, -kritik og en positiv tilgang til studenterdeltagelse blandt deltagende undervisere 

og professionsudøvere er en vigtig motivationsfaktor. Som både intern og ekstern projektdeltager skal man 

være opmærksom på forventningsafstemning og egen projektindsigt, -interesser og -motiver, idet eventuel 

negativ projektion kan virke hæmmende for de studerendes deltagelse og motivationxiii.   
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UCLs uddannelser og de til uddannelserne knyttede professioner har alle forskellig form, indhold og 

struktur, og at få skabt og implementeret et ens og komplementært grundlag samt en fælles 

rammesætning for studenterdeltagelse er en kompleks opgave, som kræver kulturændring og en 

kortlægning af forekommende logistiske muligheder og problemstillinger. Der skal udvikles en 

tværprofessionel didaktik, og der skal skabes tværgående strukturer og forskningsstrategier, som kan 

medvirke til at realisere de faglige og tværprofessionelle målsætninger inden for UCLs uddannelsesområde. 

Som ansvarshavende i UCLs grunduddannelser har uddannelsescheferne har en central placering i fht. 

denne rammesætning, og hvis der skal skabes en treenighed (The knowledge triangle) mellem forskning & 

udvikling - uddannelse - profession & erhverv og hermed kobling mellem uddannelsernes curriculum og 

studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter, bør det være muligt for uddannelsescheferne at 

indgå som ambassadører og katalysatorer i fht. studenterdeltagelse.  Et bærende træk bør være at få skabt 

nogle platforme, hvor forskningstilknytning er mulig og med disse åbne op for et videnskredsløb og samspil 

mellem de til UCLs områder og centre knyttede forsknings- og udviklingsaktiviteter og UCLs 

grunduddannelsesaktiviteter. Tydelige samarbejdsaftaler og -præmisser kan hermed medvirke til at 

synliggøre og anskueliggøre de forskellige uddannelses- og samarbejdsstrukturer for mono- og 

tværprofessionel studenterdeltagelsexiv.  

 Som professionshøjskole skal UCL være videnproducerende, men formålet med videnproduktionen er, at 

den slår igennem i UCLs uddannelsesvirksomhed. Dimittenderne er den primære omsætning, og det er 

deres evne til at deltage og agere i den aktuelle videnhåndtering, som er det største virkemiddel. Der er 

derfor en meget høj konsensus i organisationen om, at der i UCL skal uddannes kompetente dimittender, 

der efter endt uddannelse kan træde ind i professionsudøvelsen og agere udviklingsorienteret. Denne 

kompetenceudviklingsopgave har konsekvenser for uddannelsestilrettelæggelsen og -organiseringen, idet 

et målpunkt er, at de studerende i løbet af deres uddannelse indgår i forsknings- og udviklingsaktiviteter på 

en måde, som gør det muligt for dem at flette uddannelse og videnproduktion. De studerende skal støttes i 

at tage medansvar for videnudvikling og -produktion, og der skal tilrettelægges en vifte af organisatoriske 

tiltag og greb, som kan facilitere og stiladsere de studerendes deltagelse. Der er på tværs af uddannelser 

internt i UCL og andre uddannelsesinstitutioner samt eksterne samarbejdspartnere påbegyndt forskellige 

innovative initiativer, hvor uddannelse og udvikling kombineres, og hvor de studerende samarbejder om og 

løser eller udvikler tværprofessionelle og praksisorienterede problemstillinger og behov. De studerende 

finder det spændende og interessant at samarbejde med studerende på andre uddannelser, og når de 

studerende indgår i og oplever tværprofessionelt studentersamarbejde som en naturlig og integreret del af 

deres uddannelse, skærper de deres professionsviden og -identitet. De studerende udvider deres indsigt og 

forståelse for den tværprofessionelle indsats og opgaveløsning, og den tværprofessionelle opgaveløsning 

kan med fordel tydeliggøres og inddrages i uddannelsernes prøvekriterier og modulbeskrivelser. I 

professionspraksis efterspørges i stigende grad den tværprofessionelle studenterindsats, idet denne 

opleves at kunne bidrage til innovativ tænkning og praksisudviklingxv.  

Studenterdeltagelse kan udfordre og bidrage til større sammenhæng i de studerendes teori-praksis 

forståelse, idet de hertil knyttede læreprocesser tilskynder til mening og oplevelse af sammenhæng, og 

herunder også de studerendes evne til abstraktion og transfer. Mere fleksible grunduddannelsesforløb kan 

give de studerende større frihed og mulighed for via forpligtende deltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter at udvikle kompetencer til systematisk og forskningsorienteret videnudvikling og -

forvaltning. Ud fra den i Område for Tværgående Uddannelsesudvikling udformede tværgående og 
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generiske uddannelsesmodel20 og med udgangspunkt i forskningsprocessens forskellige elementer kan 

studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter implementeres på forskellig vis og flere niveauer i 

UCLs uddannelser. Studenterdeltagelse skal udspringe og opbygges fra grunduddannelsernes studiestart, 

og progression kan tænkes i tre niveauer; et grundlæggende basisniveau, et differentieret sporforløb og 

bachelorprojekt. På det grundlæggende niveau undervises alle studerende i forskningsprocessens 

elementer, foretager parallelforskning med anvendelse af forskningsresultater og empiriske data og 

deltager i planlagte og strukturerede projektopgaver. De studerende kan hermed udvikle de 

basiskompetencer, som gør dem i stand til senere at indgå i professionsorienterede udviklingsforløb. 

Parallelt med andre spor kan der efterfølgende tænkes et differentieret uddannelsestilbud, hvor selektivt 

udvalgte studerende efter ønske og med merit kan fortsætte i et udviklingsrettet spor eller talentforløb 

med mulighed for progredierende og kollaborativ deltagelse i forskellige forsknings- og 

udviklingsaktiviteter. På dette niveau kan de studerende indgå i deltagende forskning og på tværs af 

uddannelser deltage i forskellige udviklingsrettede kurser og undervisningstilbud, bla. initieret ved UCLs 

Studentervæksthus. Eksempelvis kan tværprofessionelle og forskerinitierede Masterclass-forløb med fokus 

på kvantitative og kvalitative metoder styrke de studerendes empiriforståelse og -bearbejdning. Sporforløb 

med studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter bør tænkes inden for en fleksibel 

uddannelsesramme eller skabelon, som kan rumme de forskelligheder, interesser og behov, der knytter sig 

til de enkelte uddannelser. Ud fra en eventuel WildCard ordning eller portfolio-tænkning kan det 

differentierede sporforløb afsluttes i et specialeforløb, hvor den enkelte studerende med sit 

bachelorprojekt bidrager til forskning og udvikling ved at bearbejde en problemstilling baseret på et af 

professionspraksis beskrevet udviklingsbehov inden for eget professionsfelt eller tværprofessionelt i 

samarbejde med andre bachelorstuderendexvi.  

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter er et nødvendigt og fremtidigt indsatsområde, 

men i konceptudviklingen heraf bør studenterdeltagelse anskues komplementært til det ordinære 

uddannelsesindhold, og der må sikres klarhed og synlighed i både teoretisk uddannelse og 

professionspraksis. Den logistiske sammenhæng mellem studenterdeltagelse og den ordinære undervisning 

og sikring af det læringsrum, der skal gøre det muligt for de studerende at skabe synergi i denne 

læringssammenhæng, er den største udfordring i udviklingen af konceptet. Tænkes studenterdeltagelse 

som en del af de studerendes uddannelse, kræver det en generel holdningsændring, hvor 

studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ikke tænkes at ske på bekostning af men derimod 

som et supplement til og en integreret del af de ordinære læringsaktiviteter. Med blik for andre 

professionshøjskoler nationalt og internationalt må grænserne for måden at tænke læring på flyttes, og 

undervisningsbegrebet må tænkes mere innovativt og kreativtxvii. 

Orienteres research-based learning mod uddannelsernes professionsfelter, og sikres der progression med 

øget kompleksitet af de planlagte læringsaktiviteter, udvikler de studerende en højere grad af sikkerhed, 

selvstændighed og innovationsevne i gennemførelsen af deres bachelorprojekterxviii. 

                                                           
20

 Jf. fodnote 6. 
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Videnproduktion, brugbarhed og professionsrettethed 

Videnproduktion, innovation, relevans og brugbarhed 

Studenterdeltagelse er et aktiv for UCL og kan fremadrettet medvirke til stærkere videnskredsløb, idet de 

studerende bidrager til forskning og innovation med alternativ tænkning, idéudvikling og et frisk pust til det 

professionsorienterede udviklingsarbejde. I praksis stilles der krav om kontinuerlig professionsudvikling, og 

både de til UCL knyttede professioner og Klinisk Institut på Syddansk Universitet efterspørger i stigende 

grad studenterdeltagelse, idet samarbejdsalliancer med UCL kan være med til at sikre rekruttering og give 

nye og anderledes perspektiver på professionspraksis. Studenterdeltagelse skal således tage udgangspunkt 

i et fælles omverdensfokus og initieres i samarbejde med professionspraksis. Handleoptikken bliver central, 

og der må sikres et uddannelsesflow, som lever op til og afstemmes efter den i professionsfeltet forekomne 

efterspørgsel. Professionsfeltet giver de studerende adgang til specialiseret og kontekstuel viden, men en 

høj grad af foranderlighed bevirker, at det til professionerne knyttede læringsrum aldrig kan defineres 

entydigt. UCLs uddannelser må derfor indeholde en fleksibilitet, som kan bære, at det gennem 

studenterdeltagelse etablerede læringsrum hele tiden udfordres og sættes i spil gennem indbyrdes 

forhandling. Der sættes stor pris på de studerendes videnproduktion, men manglende rammer, aftaler og 

struktur for implementering kan bevirke, at udviklingsarbejdet ikke bliver anvendt. Innovative 

udviklingsprocesser med studenterdeltagelse er ressourcekrævende, og det er vigtigt, at der tages ejerskab 

for projektaktiviteterne i professionspraksis. Udvikling og implementering skal også understøttes efter 

studenterdeltagelsens ophør, hvorfor overvejelser om hvad der ønskes undersøgt, hvordan, hvornår og 

hvorfor må inddrages og indgå i den fælles afstemning af de med studenterdeltagelse rammesatte 

forsknings- og udviklingsaktiviteterxix.  

Professionspraksis efterspørger og tager gerne medansvar i uddannelsesindsatsen, idet der i stigende grad 

er fokus på de studerende som kommende og udviklingskompetente medarbejdere. De studerende bruges 

som ressourcepersoner i undersøgelse og afklaring af aktuelle mono- og tværprofessionelle 

problemstillinger samt udvikling og implementering af relevante løsningsforslag, og når de studerende 

indgår i den aktuelle praksisudvikling, tillægges de værdi og bliver betragtet som en vigtig del af 

organisationen. Synliggørelse og effekten af de studerendes indsats virker desuden motiverende og 

fremmende på de samarbejdende professionsudøveres interesse og engagement i udviklingsarbejde. De 

studerende kan således inspirere til nysgerrighed og med deres tilstedeværelse lægge op til faglig drøftelse 

og refleksion. Studenterdeltagelse vil dog som fremtidig studieform udfordre professionsfelternes grænser 

for, hvor mange studerende de kan rumme, og det vil derfor være nødvendigt at finde kreative og 

autentiske løsninger, der ikke nødvendigvis fordrer de studerendes deltagelse i professionspraksisxx. 

Underviserne har en central og rammesættende rolle i samarbejdet med de studerende og hermed også i 

koblingen mellem studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter og den ordinære undervisning. 

Der er derfor vigtigt, at de undervisere, som forestår forsknings- og udviklingsarbejde ikke dekobles 

grunduddannelserne, men at der skabes et udviklingsrum, hvor underviserne i stigende grad lærer at agere 

i en mere faciliterende rolle. Studenterdeltagelse og kollaborativt udviklingssamarbejde stiller krav om 

forsknings- og udviklingsorienterede underviserkompetencer, og skal den fremtidige opgave omkring 

studenterdeltagelse løftes og varetages på kompetent vis, må underviserrollen nytænkes og favne en større 

bredde og fleksibilitet. Dette kræver tydelige kompetenceprofiler og kapacitetsopbygning med eventuel 

toning af underviserkompetencer og kompetenceklynger blandt underviserne. Desuden kræves mod, 
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nysgerrighed og en generel holdningsændring, idet facilitatorrollen for mange undervisere er fremmed og 

uforenelig med underviserrollen, der for de fleste indbefatter et krav om at være foran og mere vidende 

end de studerende. Underviserne skal turde give slip og have tillid til, at de studerende kan bidrage lige så 

værdifuldt som dem selv. Også det tværprofessionelle aspekt stiller krav til underviserne, idet det ikke blot 

kræver faglige men også personlige kompetencer at bidrage til og være medudvikler af en tværprofessionel 

didaktik. Tværprofessionel uddannelsesplanlægning er ikke blot en logistisk udfordring, det fordrer også 

større underviserfleksibilitet, og med flere opgaver og samarbejde på tværs af UCLs uddannelser kræves en 

højere grad af tværgående indsigt og forståelse blandt undervisernexxi. 

De studerende håber på og forventer, at de med fordel kan anvende deres udviklingsviden senere i eller 

efter endt uddannelse, og at deres idéer og produkter anvendes og implementeres i professionspraksis. Det 

er derfor vigtigt, at der laves bindende aftaler om dialog og formidling af de studerendes resultater, og at 

der gives tydelig og konstruktiv feedback på både de studerendes indsats og vidensprodukterxxii. 

Nogle studerende aflønnes for deres projektdeltagelse, men den største motivationsfaktor er oplevelsen af 

at indgå i et autentisk og meningsfyldt samarbejde, hvor de studerende opnår kompetence i og viden om 

egen praksis samt forventningen om at kunne henvise til og anvende denne ved jobansøgning og i den 

kommende professionsudøvelse. Når de studerende efterfølgende oplever, at deres vidensprodukter bliver 

anvendt, og de også selv som dimittender kan få glæde af deres udviklingsarbejde, oplever de stor 

tilfredsstillelsexxiii.  

Som led i planlægnings- og samarbejdsaftaler må der gøres overvejelser om betydningen af 

projektsamarbejde, -udvikling og deltagende aktører. Der må derfor i UCL udarbejdes retningslinjer, som 

kan danne ramme for aftaler om videnproduktion og offentliggørelse af studenterproducerede 

vidensprodukter og projektresultater, herunder ytringsfrihed, ansvarlighed og etik. De studerende er til 

enhver tid ansvarlige for det produkt, de udarbejder på baggrund af deres projektdeltagelse, hvorfor 

overvejelser om interessentinteresser bør indgå i de studerendes overvejelser ved offentliggørelse af deres 

vidensprodukterxxiv. 

Mono- og tværprofessionelt samarbejde, roller og koordination 

Studenterdeltagelse kræver clearing og tydelige aftaler om rolle- og opgavefordeling. Når de studerende 

indgår i og i forskellige grader skal facilitere det professionelle samarbejde, er samarbejdsaftaler og mål-, 

opgave- og rolleafklaring vigtig. De af UCL eller praksis udbudte aktiviteter eller problematikker skal være 

tydeligt afgrænsede og kunne afstemmes inden for de for studenterdeltagelsen givne rammer og 

eventuelle tværprofessionelle perspektiver. Det skal give mening for de studerende at deltage, og de skal 

kunne italesætte og nå deres læringsmål. De studerende er deltagende på en anderledes måde, end når de 

er i praktik, og studenterdeltagelse kan virke udfordrende for alle parter og kræve, at både studerende, 

undervisere og samarbejdspartnere i professionspraksis ’klædes på’ til dette samarbejde. Det er vigtigt, at 

alle er åbne og imødekommende overfor de nye roller og anderledes former for lærings- og 

forhandlingsrum, som kan opstå med samarbejdet. Når studenterdeltagelsen inddrager 

uddannelsesrelateret opgaveløsning, eksempelvis modulrelaterede eksamensopgaver eller 

bachelorprojekt, er den givne rolle- og opgavefordeling særlig vigtig, idet de studerende frustreres, hvis de 

ikke kan gennemskue deres samarbejdsrelationer og muligheder for vejledning og sparring i 

opgaveløsningenxxv. 
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Når de studerende bliver deltagere i forsknings- og udviklingsaktiviteter, lærer de deres undervisere at 

kende på en anden måde, underviserne bliver personer og ikke kun undervisere. Det nærmere kendskab til 

underviserne giver de studerende tryghed, og de motiveres til en højere grad af nærvær og aktiv deltagelse 

i den ordinære undervisningxxvi. 

De studerende oplever det givtigt og spændende at samarbejde med studerende fra både egen og andre 

uddannelser i forsknings- og udviklingsaktiviteter, men det er vigtigt, at dette samarbejde giver mening for 

de studerende i fht. deres senere professionsudøvelsexxvii. 

Gennem studenterdeltagelse lærer de studerende at indgå i kollaborative fællesskaber, hvor deres 

(bachelor)projekter indgår i og har betydning for den daglige praksis som en del af en større enhed. De 

studerende videndeler og får værdifuld indsigt i, hvordan professionspraksis organiseres og struktureres, og 

de lærer at tage del i det fælles ansvar. Når professionspraksis stiller sig til rådighed for de studerende, er 

det med en klar forventning om, at de studerende viser interesse og opmærksomhed samt forpligter sig til 

at tage medansvar i det partnerskab eller interessefællesskab, de indgår i som led i deres deltagelse. 

Projektdeltagelse er lærerigt og indebærer medansvar for den aktuelle praksisudvikling, men de 

studerende bliver ofte overrasket over, at deltagelse kan være hårdt og tidskrævende samt medføre en stor 

ansvarsbyrde. Som en vigtig del i deres helhedsforståelse, oplever de studerende evnen til koordinering 

som en udfordrende men nødvendig og ansvarsfuld professionskompetence. Gennem studenterdeltagelse 

lærer de studerende organisatoriske udfordringer som tid, økonomi og personaleressourcer at kende, og at 

den organisatoriske kompetence hænger tæt sammen med den innovative kompetence, idet de gennem 

organisatorisk indsigt opnår forståelse for muligheder og barrierer for tilrettelæggelse og udvikling af 

professionspraksisxxviii. 

Udkast til model for studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt 
Forskningsbasering kan tolkes på forskellig vis, og formen af den forskningsbaserede undervisning 

(research-based teaching) afhænger af de studerendes rolle og graden af studenterdeltagelse, fra research-

led undervisning, hvor de studerende lærer om forskningsresultater til research-based undervisning, hvor 

undervisningen baseres på udforskning af et fænomen i et kollaborativt samarbejde mellem studerende, 

undervisere og samarbejdspartnere i professionspraksis. Der skelnes mellem underviserguidede og 

studenterinitierede undersøgelser. De underviserguidede undersøgelser initieres og styres af underviseren, 

og afhængigt af på hvilket modul aktiviteten indgår, kan der tilbydes mere eller mindre vejledning til de 

studerende. I de studenterinitierede undersøgelser er det de studerende selv, der definerer undersøgelsen. 

Jenkins & Healy inddeler bachelorforskning i fire områder, hhv. research-led, research-tutored, research-

oriented og research-based undervisning21: 

 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  

                                                           
21

 Jf. Delrapport I: Hansen, Birgit Heimann (2013). Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved 

University College Lillebælt : teoretisk referenceramme. 
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 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 

 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). 

 

 
 

 Jenkins & Healey i Developing undergraduate research and inquiry 2009, s. 7 

 

Med udgangspunkt i projektets teoretiske referenceramme og kvalitative undersøgelsesresultater fremstår 

nedenstående sporadiske udkast til modeller for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter 

ved UCL (jf. figur 5 og 6). Model og resultater sættes til drøftelse på Seminar vedr. studenterdeltagelse 

august 2014 (jf. fodnote 19) og diskuteres ud fra projektets teoretiske referenceramme og diverse 

kildematerialer, herunder aktuelle UCL modeller og initiativer samt nationale og internationale 

undersøgelser i projektets afsluttende rapport mhp. forslag til et fremtidigt koncept for studenterdeltagelse 

i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt. 
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   Figur 5; Lærings- og udviklingsfelt for studenterdeltagelse I forsknings- og 

   udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt 

 

   Figur 6; Udkast til model for studenterdeltagelse I forsknings- og  

   udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt 
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i
 Forventninger, ansvar, interesse og engagement 

(Studerende) ”Det motiverer rigtig meget, det med at man har et ansvar, og at man er en del af noget større, det er 

den virkelige verden. Jeg regner med at få konkret at vide, hvad det er, vi undersøger. Og få en opfølgning; hvad er 

analysen, og hvad er vi kommet frem til? Så man føler, man er rigtigt med i projektet. Det er motiverende. At få nogle 

ting, man kan bruge og tage med videre” (Tegn på læring).  

(Studerende) ”Som så meget andet, du laver, så er du (som studerende og studenterkoordinator i projektet) nødt til at 

gøre det ordentligt. Du (studerende) er nødt til at have styr på dine (sine) ting, fordi ellers falder det fra hinanden. De 

folk (de øvrige studerende i gruppen, som er afhængige af studenterkoordinatorens forberedende arbejde), har behov 

for, at du (studenterkoordinator) har sørget for, at de kan komme ud og gøre deres arbejde. Ellers falder projektet fra 

hinanden. Det giver i hvert fald et dårligt indtryk eller en dårlig dag for begge parter (studerende og skolepraksis). Så 

fremadrettet kan jeg bruge (den givne erfaring til), at det er vigtigt at have styr på sine ting og være godt forberedt, 

være tidligt ude og informere alle (om de nødvendige informationer)” (Demonstrationsskoler).  

(Studerende) ”Jeg tænker tit, om vores leder overhovedet kan bruge de her scoringer til noget. Men det skal vi 

(studerende) selvfølgelig ikke (tænke på), vi skal bare score det, vi ser. Men det er svært ikke at tænke på, om de 

(scoringerne) fungerer, og om det (resultaterne) overhovedet er til noget. Det, synes jeg, har været mest tungt. Altså, 

virker det overhovedet? Er det til nogen nytte, at jeg sidder her en hel dag? Det er også sjovt at være med og se, hvad 

der sker, men det er jo helt privat, det har intet med projektet at gøre. Det er for min egen skyld, det at se hvordan 

man griber det an som lærer. Det er spændende” (Demonstrationsskoler). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg ved 100 %, at de (studerende) gerne vil deltage i andre projekter. Vi 

har et projekt i gang i Læremiddel.dk, hvor jeg skal have nogle studentermedhjælpere til at hjælpe med at hente data 

på 16 forskellige skoler i landet. Derfor har jeg kontaktet dem, jeg har haft med i projektet (Tegn på læring) og spurgt, 

om de kunne tænke sig at være med. De skal selvfølgelig sende en ansøgning som alle andre, men de har meldt ud, at 

de gerne vil (Tegn på læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg har oplevet at have studerende med i 

forskningsprojektet (Demonstrationsskoler). Den måde, vi har arbejdet med forskningsprojektet på, har været, at jeg 

ret tidligt i forløbet har taget en beslutning om, at den introduktion, der skulle være til projektet og til det arbejde, de 

studerende skulle gøre, skulle vare en dag. Den skulle baseres på, hvad projektet handler om, især hvad det var for 

konkret arbejde, de studerende skulle ud og udfylde. Vi har udviklet et værktøj og uddannet de studerende til at score 

undervisningen på 16 demonstrationsskoler i Danmark. Vores motivation har været at få afdækket observationer i 

hele landet på en hurtig og effektiv måde. Der er to ting at sige (i fht. modeludkast Research-based learning), og det er 

omkring talent og ansvar. Noget af det, vi har oplevet i vores arbejde med de studerende, er, at de har taget et 

enormt ansvar omkring de opgaver, som vi har givet dem. Vi har ansat de studerende, de har udført en opgave, og de 

har fået løn. Nogle af de studerende har også lavet nogle fine tilbagemeldinger om, hvordan de har oplevet det på 

skolerne. Det har været positivt. Jeg tror, det har noget at gøre med de roller, vi har haft fra starten. Vi er ikke deres 

undervisere, så der har fra starten været en anden relation. Og vi har haft brug for det (de studerendes scoringer). Vi 

er meget afhængige af, at de (studerende) kan noget i forvejen, (når de deltager i projekter). De bliver nødt til at vide 

noget, hvis de skal sidde og score vigtige oplysninger, som vi skal bruge. At have talent ift. at være analytisk i sine 

didaktiske refleksioner, det har været vigtigt. Det viser sig nu, hvor vi begynder at se resultaterne. Når de studerende 

har dobbeltscoret, så er det næsten 100 % ens. Det er jo en enorm kvalitet for vores resultater, at det er lykkedes os 

at uddanne dem til at score det samme, når de kigger på den samme undervisning. De to ting er noget af det, vi har 

lært af det her. De (studerende) skal have talent, fordi de skal kunne gå ind i det her samarbejde. Det ansvar, vi har 

givet dem, har de levet op til. De studerende skal have udviklingsviden fra starten (af uddannelsen). Jeg synes, det 

kunne være interessant kontinuerligt at følge op på den projekterfaring, de studerende har fået. Lige nu er det et 
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’missing link’. Når de studerende har lavet dataindsamling for os, har vi skærpet deres nysgerrighed i fht. de ting, vi 

laver” (Demonstrationsskoler).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg vil kommentere tre ting. Det ene er, hvordan man kan følge op (på 

studerendes læringsudvikling ved deltagelse i projekter). Det andet er, hvordan det er gået i vores projekt 

(Demonstrationsskoler). Det tredje er en kommentar til modellen (modeludkast Research-based learning). Mht. 

opfølgning på de studerendes forløb (og læringsudvikling), så tænker jeg at samle de 40 studerende, vi har, og 

(sammen med dem) formulere nogle interesser i fht. deres bachelorprojekter. Dem skal de så have mulighed for at 

spare med hinanden i fht. de observationserfaringer, de har gjort rundt omkring i landet: ”Hvordan kan man (jeg) 

kvalificere mit bachelorprojekt?”.  Også i fht. den oplæring, vi har givet dem. Det (kan evt. være på) et seminar, hvor 

de mødes (og drøfter deres overvejelser). Det andet er, hvad der er sket med de data, som de studerende har hentet, 

og hvilken betydning de (data) har haft for forskergruppen. For det tredje (er det vigtigt), at få de studerendes indspil 

til videre idéer ift. databearbejdning. Så (opfølgning omfatter) en tilknytning til (de studerendes) bacheloropgaver og 

deres mulighed for at tænke med og ’ud af boksen’ i fht., hvad man kan stille op med det her (empiriske data). Det er 

det, jeg har tænkt indtil nu. Der skal laves en plan, og så vil vi invitere dem (en dag) i efteråret. Det er der, deres 

bachelorprojekter ’bliver søsat’. Det var punkt 1. Punkt 2; ansvar. Der, hvor vi har noget at arbejde med fremover, det 

er, at nogle af de studerende havde en opfattelse af, at man kan være syg eller fraværende ligesom på et studie, når 

man er observatør. Det kan man ikke ifølge vores opfattelse. Man bliver ikke fraværende af forskellige grunde. Samlet 

set har vi faktisk tabt 1/4 af de estimerede data pga. sygefravær. Det er meget. Det vil sige, at vi næste gang vil være 

mere præcise mht., at man (studerende) undgår at få barns sygedag, og at man bliver dækket ind på forhånd, således 

at man ikke møder op 3 mand på en demonstrationsskole i stedet for 6. Men bortset fra det, må man sige, at de har 

ageret forsvarligt. Vi har også udnævnt nogle tovholdere for grupperne, som har hentet informationer fra deres 

grupper om, hvilke erfaringer de har gjort i fht. observationsinstrumentet; hvad der har været hensigtsmæssigt og 

mindre hensigtsmæssigt, og hvilke kommunikationsformer der har verseret på lærerværelset? Alle mulige ting i fht. 

det at være observatør” (Demonstrationsskoler).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Vi har haft nogle enkelte studerende, som er vendt tilbage og har sagt, at 

pga. deres uddannelse har de alligevel ikke mulighed for at deltage i nogle observationer. Det har ikke været et 

majoritetsproblem, men vi har nogle enkelte gange måttet fortælle, at når man er med i det her (projekt), så kan man 

ikke også være til kursusdag et andet sted. Jeg vil sige, at ledelseslaget rundt om på professionshøjskolerne har haft 

stor velvilje til projektet og bakket op om, at de studerende skulle deltage. Så der har vi ikke stødt på barrierer” 

(Demonstrationsskoler). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Det er min erfaring, at mange af dem (studerende), der 

vælger det (at lave bachelorprojekt i projektet Trivselspiloter), gør det, fordi der er lavet nogle klare aftaler. Der er 

selvfølgelig også mange, der er grebet af, at det er ’fedt’, at det bliver brugt til noget. At de har en rolle ’at spille’” 

(Trivselspiloter). 

(Leder) ”Vi har et meget aktivt DSR (De Studerendes Råd) i Odense (Pædagoguddannelsen), og jeg går tit til dem, når 

jeg skal finde repræsentanter (til forskellige sammenhænge). De bliver ambassadører, og det skal vi også udnytte i 

forbindelse med det her (studenterdeltagelse). Mange studerende skal på arbejde eller hente børn, og det er fair nok, 

men vi skal skabe spredning i fht. at mobilisere (studerende). Der tror jeg, at studerende (f.eks. fra DSR) er guld værd. 

Vi skal skabe ’ringe i vandet’” (Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”Det er vigtigt, at de studerende bliver motiveret og ser, at de kan gøre brug af deres deltagelse i projekter, 

både de mono-, fler- og tværfaglige projekter. Det kan de godt se, når de kommer ind i dem, men den største 

udfordring for os er at få fat i studerende, der vil deltage. Studerende som vil noget ud over deres almindelige 
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curriculum uddannelse. Vi kan godt ’prikke dem på skulderen’, og vi kan også godt headhunte dem, men hvis vi bare 

efterlyser dem, så sker der ikke noget. Jeg bliver også lidt ’træt i koderne’, når jeg nogle gange hører retorikken fra de 

studerende om, at de ikke bliver inddraget, eller at de ikke synes, at der foregår nok, hvor de kan give sig til kende. Jeg 

synes, de råber mod bedre vidende. Vi efterlyser, og vi har mange fora, hvor de kan (deltage), det gælder både 

projekter og almindelig uddannelsesdrift, hvor vi også gerne vil have dem ind i forskellige uddannelsesudvalg og -fora. 

Vi er så fokuseret på, at de kan have et akademisk forløb eller deltage i projekter, men jeg synes, at det også ville være 

interessant, hvis de ville være lidt interesserede og aktive i den almindelige drift. Vi skal have et mindset, hvor de 

studerende er med i uddannelsesudviklingen. Jeg vil ikke købe dem til det” (Sygeplejerskeuddannelsen). 

(Leder) ”Vi skal starte med at pege på vores egne kulturer. I forbindelse med den nye organisationsmodel har vi 

stadigvæk en ’rekvirer hos hinanden kultur’, hvor vi spørger hinanden: ”Jeg skal lave det MOVE projekt, har du ikke 

lyst til at være med?”, eller: ”Må vi tage ’hende’ (person) x antal timer?”. Der er et eller andet kit, der mangler i vores 

egen kultur. Det smitter af på de studerende. Det (at der er en kultur, hvor personer efterspørges direkte) er måske 

grunden til, at vi ikke får det synliggjort nok overfor de studerende. Attraktiviteten er vigtig, man er nødt til at gøre det 

(studenterdeltagelse) til noget særligt, og (skabe) læring omkring ansøgninger i forbindelse med deltagelse i projekter. 

Plus at det (studenterdeltagelse) måske ikke skal være oveni, men (at det skal) erstatte noget andet” 

(Pædagoguddannelsen).  

(Leder) ”Et langt stykke hen ad vejen kan jeg godt være enig i, at vi skal have fokus på vores egen kultur, men jeg 

synes, at vi skal være åbne overfor eller have blik for, at de studerende nogle gange er et andet sted. Vi skal spørge os 

selv om, hvis behov det (studenterdeltagelse) er. Er det os, der synes, at studenterdeltagelse er en god ting? Det er 

mantraet lige nu, ligesom borgerinddragelse og hjælp til selvhjælp er det. Vi skal være aktive, men vi skal heller ikke 

være blinde for, at der også er andre ting, der har deres (studerendes) fokus, og som de er optaget af lige nu. Mange 

af dem har familie og børn og tager ikke uddannelsen 24-7. Vi prøver at gøre nogle tiltag for at holde længere på dem, 

(men det virker ikke). Ja, men for hvis skyld er det? Når jeg er her (i uddannelsen) om aftenen, så er der stort set ingen 

studerende, og der er adgang til biblioteket hele tiden. Vi skal have respekt for, at de har andre ting (i deres liv end 

uddannelse)” (Sygeplejerskeuddannelsen). 

(Leder) ”Det (at studenterdeltagelse er et bevidst valg) har vi størst erfaring med. Studerende, der vælger LbD, vælger 

helt sikkert bevidst, men vi har jo også ind imellem haft andre udviklingsprojekter, som vi har rekrutteret studerende 

til at deltage i. Og det har jeg også en oplevelse af, at de vælger bevidst. Det er ikke alle studerende, der interesserer 

sig for det eller kan se meningen med det, og jeg tror, det bliver en udfordring i de kommende år, hvis vi i større grad 

skal rekruttere studerende til at deltage i udviklingsaktiviteter. Dels at motivere dem for det, men også at skabe 

mening for dem. De skal forstå, at de får et læringsudbytte ved at deltage i den type aktiviteter, og det skal 

underviserne også. Det er en stor udfordring. At det at deltage i og inddrage studerende i udviklingsaktiviteter bliver 

forstået og opfattet som en undervisningsaktivitet” (Sygeplejerskeuddannelsen). 

(Leder) ”De studerende oplever det (studenterdeltagelse) som anerkendelse og en særlig interesse, især pga. den 

autencitet der forekommer, og oplevelsen af at de kan bibringe professionsfeltet brugbar viden. Professionsfeltet skal 

være med til at definere problemstillinger, eller studerende kommer ud i professionsfeltet med et spørgsmål og får en 

bekræftelse på eller spejling i, at den her viden har vi brug for. Vi (professionsfeltet) har brug for, at du som 

studerende får større viden om det her område, eller vi har brug for, at du som studerende har erfaring i at facilitere 

en undersøgende proces (inden for området). (En proces) der måske udspringer af den studerendes egen 

nysgerrighed og interesse i at udvikle sin egen professionsforståelse og -kompetence. Man (studerende) kan kun få 

den autentiske oplevelse, hvis man i en eller anden udstrækning har et samarbejde med professionsfeltet. Det er 

afgørende (for de studerendes oplevelse af autencitet), at de er en del af; at vi som profession bliver klogere. Men det 

vil også betyde, at der vil være nogle krav, de skal leve op til, og det kan (f.eks.) betyde, at man må bede dem 

(studerende) om at skrive en ansøgning (mhp. projektdeltagelse)” (Forskning og Innovation).  
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ii
 (Studerende) ”Jeg lærer noget om mit fag, og om hvordan det ser ud i folkeskolen. Det er dejligt at få det indblik. Det 

er også mere motiverende, at jeg ved, det er relevant for mig. Det er motiverende, at det er ens eget felt (Tegn på 

læring).  

(Studerende) ”Jeg synes, det er spændende at se det (praksis) fra et andet perspektiv, fordi man lægger mærke til 

nogle andre ting. Og det mener jeg i høj grad, at jeg kan relatere til min profession. Altså, der foregår nogle spil i sådan 

en klasse, som læreren slet ikke lægger mærke til. Og det er faktisk ret sjovt at få mulighed for at lægge mærke til det. 

Det er vildt spændende. Det giver et andet perspektiv på, når jeg skal planlægge undervisningen selv. Fordi man er 

nødt til at være opmærksom på nogle helt andre ting” (Tegn på læring).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Det er vigtigt, at vi hver især byder ind med det, vi er 

rigtig gode til. Vi skal vise dem praksis” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg synes, det var rigtig spændende, at det var relevant 

for afdelingerne. At det var et reelt problem, var det, der gjorde, at jeg gerne ville skrive det (bachelorprojekt). Så 

synes jeg også, at det var godt, at projektet ikke blev lagt på hylden, men at det rent faktisk blev brugt til noget. Det 

var det, der var hele idéen med, at jeg ville skrive det” (LbD). 

iii
 (Studerende) ”Vi får noget kvalitativ og kvantitativ teori og uddannelse i indsamling af empiri. Det er også derfor, jeg 

synes, det lyder vildt spændende. Det styrker én, og det er en god øvelse for os som kommende lærere at komme ind 

og se på, hvad der sker, uden at analysere; se hvad der konkret sker (i praksis). Det (studenterdeltagelse) giver gode 

idéer til, hvordan man kan begynde at undersøge (problemstillinger) i sin praktik (til bachelorprojekt). Hele det med at 

få erfaring med, hvordan man kan sætte en observationsguide op, det har jeg ikke fået undervisning i. Så det har jeg 

brugt som inspiration; det at have nogle bestemte tegn eller holde øje med noget, når jeg observerer. Og det med at 

det er vigtigt at adskille observation og analyse” (Tegn på læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Når vi fortæller om vores projekt, og vi kommer ind på, hvad det vil sige 

at forske i det her felt; hvad det er for nogle tilgange, vi har, så får de studerende nogle aha-oplevelser om, hvad 

forskning egentlig er for noget. Når de kommer derud, hvor de forholder sig kritisk til det redskab, de anvender, så er 

de nået langt. De studerende er nødt til at have en forståelse af, hvad det handler om, for at de kan indgå i en 

diskussion” (Demonstrationsskoler). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”De (nogle studerende) kunne godt (som en del af deres 

uddannelse) være med til at udarbejde milepæls-beskrivelser og handleplaner. (De kunne) beskrive indhold og 

punkter og lave en oversigt over, hvor tit der er evalueringer. Det er jo en del af det, jeg (projektdeltager) skal gøre. 

Det kunne de studerende sagtens være med til at udarbejde. I fht. at beskrive projektet skal jeg også ud og interviewe 

projektlederen og -medarbejderne; lave fokusgruppeinterview. Det er jo også noget af det, de studerende kunne 

deltage i, og på den måde lære noget metode. Man kunne også sagtens anvende narrative fortællinger og bruge dem i 

fht. noget (belysning af problemstilling). Det er også noget, de lærer” (Trivselspiloter). 

(Leder) ”En af de tværprofessionelle udfordringer er, at der er vidt forskellige metoder og videnforståelser i vores 

uddannelser (UCL). Der er udtalte og uudtalte hierarkier i de anvendte metoder, men det kan også udgøre en 

dynamisk mulighed, at vi inden for UCLs rammer har den (metode)bredde” (Forskning og Innovation).  

iv
 (Studerende) ”Det er vigtigt, at ledelsen er åben overfor en. Det kræver, at underviser og ledelse går hen og siger: 

”Nu vil vi egentlig gerne jer noget, og vi er ikke farlige”. Fordi vi kommer ikke som studerende af os selv (første gang). 

På det første møde (i projektet) med arkitekterne gik han (uddannelseschef) ind og markerede overfor arkitekten: 

”Hvis de (studerende) siger, de har et behov, ja men så er det et behov, de studerende har”. Og der tænkte jeg: ”Ok, 
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der bliver faktisk lyttet til det, vi siger”. Der blev stillet spørgsmål til os. Vi blev medinddraget. Og når arkitekten eller 

underviseren havde fremlagt noget, så var det sådan: ”Hvad synes I om det, hvad tænker I?”. Os så blev man 

(studerende) nødt til at være aktiv. Vi blev faktisk lidt chokerede (pause) på den gode måde. Man følte sig ligeværdig, 

og det overraskede mig faktisk lidt, for det havde jeg ikke forventet. Men så er man (studerende) ikke så bange for at 

komme frem med det, vi faktisk har. Vi kan faktisk gøre en forskel. Der er en ’kanon’ opbakning til det, man går og 

laver, og det var egentlig det, man (studerende) fandt ud af. Vi var ikke bare elever, der var proppet igennem for at få 

en indtægt, vi er lige så vigtige som underviserne, vi er en brik i spillet. Vi kan ikke undværes, og det gør, at man måske 

bliver lidt mere engageret i sin uddannelse. Du bliver ikke nervøs for at påtage dig et ansvar. Der er altid nogen til at 

give dig en hånd, det er ikke farligt at spørge. Det er faktisk okay at bruge undervisere og andre som 

sparringspartnere. Så nu kommer vi ’rendende’, som om det var fast inventar i vores hverdag (ler)” (UCL Campus).  

(Studerende) ”Jeg synes, det (studenterdeltagelse) gør mange ting. Især gør det mit studie mere spændende. Jeg 

synes selv, jeg er med til at forme det, måske ikke så meget indholdet i studiet, men formen på det. Studiemiljøet 

(som den studerende kommer med udviklingsforslag til og har indflydelse på) inspirerer til anderledes undervisning. 

Man har lyst til at være her og tage herud (på uddannelsen). Underviserne er gode til at tage nye rammer og 

muligheder med ind i undervisningen, og der er et holdningsskifte blandt de studerende. De siger mere, at de er glade 

for at være her i fht., hvad de gjorde før. Vi (studerende, som deltager i projektet) er også gode til at fremhæve 

resultaterne, og det er ledelsen også. Vi har en rigtig god ledelse på uddannelsen. Vi bliver inddraget i alt, det er alfa 

og omega, og lydhørhed. Det kræver en ledelse, der siger, at de gerne vil. At de giver plads, tillid og ansvar. At de siger: 

”Ja, men det kan de studerende godt”. Man skal føle, at man bliver hørt, og at det, man siger, har betydning. Det er 

rigtig, rigtig vigtigt. Det ’løfter’ de studerende, og du får involveret en masse. Jeg kan slet ikke lade være med at 

blande mig” (UCL Campus).  

(Studerende) ”Underviserne skal være meget bevidste om, hvordan de møder de studerende. Nøgleordet (for de 

studerende) var egentlig, at vi fik den wauw-oplevelse ved, at vi blev lyttet til. Det tror jeg, for det er den, der har fulgt 

med os i alle mulige andre ting. Det med at man føler sig ligeværdige og lyttet til med det samme, det er 

projektkoordinatoren nødt til at være meget bevidst om fra starten af. Hvis vi ikke bliver medinddraget fra første dag, 

så lægger vi heller ikke det samme i det. Så det skal virkelig tænkes igennem, om den studerende har en rolle, eller om 

det bare er fordi, vi nu en gang skal samarbejde om det (projektet). Hvad er det for et perspektiv, vi skal komme med? 

Hvad er det egentlig, vi skal? Der skal være en grund til, at vi skal sætte tid af. Så snart man bliver medinddraget, så 

har man også en mere positiv holdning til tingene” (UCL Campus). 

(Leder) ”Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter drejer sig måske også om studenterdeltagelse i 

andre sammenhænge, der knytter sig til uddannelsen. Jeg synes, de studerende lærer meget ved at blive inddraget i 

det fagdidaktiske arbejde, og så kan jeg også se, at de har stor glæde af at deltage i vores studenterdemokratiske 

samarbejde. Der er ingen tvivl om, at det bidrager til den kompetenceudvikling, som de kan betjene sig af, når de 

sidenhen skal være sygeplejersker. Hvor der også stilles krav om, at man skal kunne deltage i møder og formulere sig 

kritisk konstruktivt. Hele denne her policyforståelse, det lærer de meget gennem det studenterdemokrati, som vi har 

etableret. Det fungerer godt. Det foregår ikke alene i De Studerendes Råd men også ude i teams, hvor lærergrupperne 

samarbejder med repræsentanter af studerende, der er på de hold, de (underviserne) er ansvarlige for, både 

fagdidaktisk og organisatorisk (samarbejde). De skal jo også lære om organisation og ledelse, og (her) på en anden 

måde end i undervisningen. Jeg mener faktisk, at studentersamarbejdet og hele den tankegang om, hvordan udvikling 

og læring skal gå ’hånd i hånd’, handler om hele ’setuppet’. Det kan vi blive bedre til, men det kræver også investering 

af tid. Jeg tror ikke, de (studerende) selv ser det læringspotentiale, der er i det. Men nogle af dem, der får 

dokumentation for deres deltagelse, prioriteres også i forbindelse med ansættelse” (Sygeplejerskeuddannelsen).  

v
 (Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg er rundt i uddannelserne og forhandle TPM (tværprofessionelt 

modul), som vi har sammen med ingeniørerne, så vi sidder hver dag og tænker muligheder med bekendtgørelserne. 
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Det kan godt lade sig gøre, men der er mange forskellige betingelser at deltage på. Vi er nødt til at have nogle krav til 

et slutprodukt, som kan indgå som grundlag for de (forskellige) eksaminer og som bevis for, at de har gennemført 

(TPM forløbet)” (ETV, Udviklings- og innovationsværksted). 

 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Vi endte med to grupper (bachelorgrupper) i projektet. 

Den ene var en ren sygeplejegruppe, og den anden var en tværprofessionel gruppe med to pædagogstuderende, en 

fysioterapeutstuderende og en ergoterapeutstuderende. De (sidst omtalte gruppe) skulle, i og med at de 

tværprofessionelle retningslinjer, som er udarbejdet og indsendt til godkendelse, ikke er godkendt af ministeriet, gå 

op efter hver deres retningslinjer. Det er ret komplekst, så det endte med, at de afleverede tre bachelorprojekter, 

men med udgangspunkt i den samme problemstilling” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Grunden til, at der var en sygeplejegruppe 

(monofaglig), var, at de havde svært ved at finde sig til rette i en tværprofessionel gruppe. De var interesseret i et 

tværprofessionelt emne men ønskede at arbejde monofagligt. De (sygeplejegruppen) har fungeret, som de ville have 

gjort på egen uddannelse, de har bare fået større input og undervisning i praksisforskning. Hvorimod de andre 

(tværprofessionelt sammensat gruppe), det er der, udfordringen har været; med tre forskellige uddannelser, tre 

forskellige bekendtgørelser og tre forskellige vejledere” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”De studerende (monofaglig gruppe) begyndte 

efterhånden at nærme sig og være interesseret i det tværfaglige. (De var) nysgerrige på de andre (tværprofessionelt 

sammensat gruppe), men det tog sin tid, vil jeg sige. Vi satte nogle rammer op (bl.a. kursus, workshop), som gjorde, at 

de havde mulighed for at lære hinanden at kende. Flere studerende sagde, at det gjorde en forskel at have nogle gode 

oplevelser med hinanden, for der er flere af dem, der har haft dårlige oplevelser omkring det tværprofessionelle i 

løbet af uddannelsen. Det er en kæmpe barriere, der skal overvindes. Bare interessen; overhovedet at have lyst til at 

gå ind i det (tværprofessionelt studentersamarbejde). De startede med paraderne oppe, fordi alt det, de havde lært i 

løbet af uddannelsen omkring det tværprofessionelle, var negativt. Nogle (studerende) har haft nogle uheldige 

oplevelser undervejs i uddannelsen. Dårlige oplevelser omkring det at overholde aftaler, ansvar omkring opgaver og 

arbejdsindsatsen; at man ikke har samme oplevelse af, hvilken arbejdsindsats, man skal lægge (i samarbejdet). Det er 

noget med, at der bliver stillet forskellige krav; forskellige ECTS-point og forskellige krav til, hvor meget de studerende 

skal levere til eksamen. (Der er) forskellige kulturer om, hvad det er, der tæller, og hvad det er, der vægtes til 

eksamen. Det kan godt være, at de alle sammen (studerende) skal levere rigtig meget (i opgaveløsningen), men det er 

forskellige kulturer, der afgør, hvad der er vigtigt. Det gør, at når de (studerende) går ind i et samarbejde, så har de 

ikke den samme forståelse af, hvad der er vigtigt, og hvad det er, man tager ansvar for. Der kan de gå rigtig galt af 

hinanden” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Vi skal have nogle tværprofessionelle retningslinjer for 

bacheloropgaver, og de skal trænes i samarbejde. Vi startede med 18 (studerende), der var interesseret (i at indgå i 

tværprofessionelt bachelorprojekt), men så kom de til informationsmøde. Vi kunne godt høre, at de blev usikre og 

nervøse, og det her med at der ikke var afklarede retningslinjer, det skræmte dem væk. De blev usikre og valgte det 

fra, og vi endte med at have seks studerende. Det (krav og retningslinjer) skal vi have ’ind’ (i uddannelserne) fra 

starten af (studiestart). Jeg har haft et hold studerende, som allerede på 1. semester arbejdede sammen med 

socialrådgiverne (studerende på Socialrådgiveruddannelsen) om nogle cases. Den (undervisning) håber jeg, at jeg får 

lov til at bygge videre på, for så bliver de forhåbentlig automatisk nysgerrige på og har lyst til at arbejde sammen om 

bacheloropgaver. De skal have nogle succesoplevelser undervejs og have nogle aha-oplevelser omkring det, der er 

meningsfuldt. Vi kan stå nok så meget og sige til dem, at det her tværprofessionelle, det holder, men det forstår de 

ikke, hvis de ikke (selv) har nogle oplevelser med sig” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

 



40 
 

Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt  
Kvalitativ undersøgelse  
Birgit Heimann Hansen   

Juli 2014 Side 40 

 

                                                                                                                                                                                                 
(Forsker, bachelorprojekt) ”De studerende har det til fælles, at det (deltagelse i Masterclass) er frivilligt. Det er deres 

eget engagement, der får dem til at melde sig. Det er ikke typiske studerende (der deltager), de er meget motiverede, 

og de har ekstra ressourcer. Det er dem, der virkelig er interesserede. De er meget ivrige efter at lære noget mere og 

gøre en ekstra indsats for det. De vil bruge det (undervisningen) til at kvalificere deres eget bachelorprojekt. Det er det 

primære formål. De vil (også) bruge det til at få større opmærksomhed på de andre professioner og deres 

perspektiver. De vil gerne arbejde mere tværprofessionelt i deres uddannelse. Det, synes de, de har alt for lidt 

mulighed for. De laver netværk og kontakter på kryds og tværs. Jeg hørte, at flere af dem lavede aftaler med 

hinanden, så der blev lavet en masse netværksarbejde også” (Masterclass).  

 
vi
 Forudsætninger, krav, viden- og kompetenceudvikling 

(Studerende) ”Jeg var allerede studentermedhjælper ved Læremiddel.dk og blev spurgt af dem, om jeg ikke havde lyst 

til at være med i projektet. Det ville jeg gerne, det lød spændende. Så havde jeg et møde med XX (underviser og 

projektleder), og han forklarede, hvad målene var, og hvad jeg skulle” (Tegn på læring).  

(Studerende) ”Han (leder) kom (til de studerende i De Studerendes Råd) og sagde: ”Vi har faktisk det her projekt, som 

kører i UCL, vil I ikke være med til at formulere nogle projekter, som vi kan søge penge til”. Det skulle være noget, der 

gjorde studiemiljøet bedre, og det skulle kunne bruges 24-7. Vi gik i krig med det og formulerede 6 projekter. Vi gik 

faktisk ud og spurgte de studerende igennem de elevråd, vi har dannet herude (i uddannelsen). Elevrådet ligger under 

DSR, men så har vi en kobling til de studerende, så det er deres ønsker og behov, vi tager op. Vi fik selvfølgelig ikke alle 

6 projekter igennem, men vi fik 4. Der er blevet udarbejdet et helt katalog, hvor man kan se og læse om det nye 

studiemiljø. Vi har været rundt i perioder, hvor vi lavede vores egen lille undersøgelse. Vi gik rundt og talte op; hvor 

sidder de (studerende), og hvad laver de? Tanken er, at det nye katalog skal være inspirationskilde til det nye Campus. 

Jeg føler, jeg har indflydelse på det, der skal ske. Lige nu arbejder de på at lave en masse små Campus udvalg, bl.a. et 

bygningsudvalg og et socialt udvalg. Man bliver ved med at tage de studerende med på råd, vi bliver inviteret med i 

det” (UCL Campus).  

(Studerende) ”XX (underviser og projektdeltager) skrev til mig, at han havde talt med min dansk-underviser, for de 

manglede nogle til det her projekt: ”Om jeg var interesseret?”. Det var jeg selvfølgelig, især pga. det her IT. Vi 

(studerende) er ikke super skarpe til det her med IT, og jeg tænker, at det er én af de store udfordringer, jeg får, når 

jeg kommer ud som lærer, at skulle kunne manøvrere med et smartboard eller vise, hvordan man laver en 

PowerPoint. Noget så simpelt, der ville jeg kunne udvikle mine kompetencer. Jeg sendte en ansøgning; en ren 

formalitet, og så blev jeg ansat (som studentermedhjælper i projektet). Mine overvejelser var helt sikkert, om det var 

noget, jeg kunne bruge til noget. Det er 100 % det, jeg har haft i baghovedet, ingen tvivl om det. Hvad ville projektet 

ende ud i, og hvad (hvilken læringsværdi) ville man (studerende) få ud af det fremadrettet i fht. ens profession? Det 

bliver lidt win-win. Da jeg var på T (skole, hvor den studerende foretog observation), fik jeg set, hvordan det fungerer, 

når en hel 1. klasse sidder med hver deres iPad, og hvordan man styrer det (som underviser). Det var en kæmpe 

opgave. Bare det, at jeg så, hvordan læreren greb det an; at jeg selv kan udvikle mine kompetencer i fht. det. Det er et 

kæmpe plus. Da jeg snakkede med ZZ og XX (projektleder og projektdeltager), sagde de, at det ville være en hjælp til 

min bachelor og en hjælp til mig som underviser; det ville udvikle mine kompetencer. Det stod lige i øjnene på mig 

med det samme; det var en stor mulighed. Jeg ville ikke lade sådan en chance gå væk. Når jeg kigger på det rent 

personligt, synes jeg, det er fedt at være med i et projekt, og så få så meget ud af det (læringsværdi)” 

(Demonstrationsskoler).  

(Studerende) ”De (underviserne) er blevet rigtig gode til at gå ud i klasserne og spørge folk (studerende om 

deltagelse), når de har nogle projekter. Jeg oplever meget, at det er os alle sammen hver gang, og der bliver hele tiden 

spurgt til, om der ikke er nye, der vil være med. Det er blevet mere (oftere), har jeg indtryk af, i hvert i vores klasse. 

Jeg tror, det (studenterdeltagelse) gavner. Det behøver ikke at være et stort projekt. Det kan også være, at man skal 
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tage stilling til en eller anden folder f.eks., og hvor det bliver hørt, hvis man kommer med en kritik. Bare det, at man 

lige føler, at der er nogen, der kan bruge min hjælp. Men det skal komme oppe fra (fra ledelsen), det, tror jeg, har 

afgørende betydning. Det er moralen, som bliver sat. Min deltagelse i projektet (UCL Campus) er årsagen til, at jeg 

også involverede mig i De Studerendes Råd. Det er vigtigt, at de (underviserne) får at vide, (hvilke studerende), der er 

med i projekter eller De Studerendes Råd, (så der) ikke er nogle ’onde blikke’, fordi de skal gå midt i en time. Og at der 

bliver udarbejdet et lille brev, man får med i praktikken, hvor de opfordrer til, at man kan få fri, så man kan få lov til at 

involvere sig i nogle af de ting (projekter, De Studerendes Råd)” (UCL Campus).  

(Studerende) ”Jeg synes, det kunne være spændende (at give hele hold af studerende tilbud om projektdeltagelse). 

Jeg kan slet ikke se, hvordan det ikke kan være en fordel. Det vil helt sikkert gavne alle. Gør man det, så får man nogle 

helt andre kompetencer. Det kunne være ’super fedt’ at have det som modul. Det, tror jeg, kun kunne gavne. (Man 

skal) koble det (studenterdeltagelse) til den undervisning, man har, så det giver mening. Enten med et fag på 

seminariet eller en vinkel, hvis man har en sundhedsuddannelse af en eller anden art. Det vil kun være et kæmpe 

plus” (Demonstrationsskoler).  

(Studerende, bachelorprojekt) ”Vi (studerende) startede med at have nogle andre emner, vi ville lave projekt om, 

(men) så hørte vi om det her (projekt) Trivselspiloter, og det, syntes vi, lød spændende. Og da vi havde valgt det, 

havde vi jo de kontakter (informanter). Vi fik fat i borgerne via centret (FrivilligCenter Fredericia). Det gjorde arbejdet 

(bachelorprojektet) lidt nemmere, (og) det har været godt at have en tilknytning, så man (studerende) kunne få input 

fra den side af. Det har været fint” (Trivselspiloter). 

(Studerende, bachelorprojekt) ”Hver gang et hold skal til at lave deres bacheloropgave, får Studenterrådet nogle 

tidligere studerende til at fremlægge deres projekter nede i auditoriet. Så kan man som studerende komme og høre, 

hvordan de har bygget det op; deres problemstillinger osv. Det (1-1½ år tidligere) var første gang, jeg stiftede 

bekendtskab med det (LbD). Senere har vi være lidt inde og ’snuse’ til det, og nogle af lærerne har også snakket om 

det. Da vi var to, der gerne ville skrive sammen, og de (underviserne) siger, at det er lidt mere omfattende at lave et 

LbD projekt, var det oplagt at ’hive fat i’ et emne, som nogle (praksis) var interesseret i, at vi arbejdede med, og som 

kunne bruges” (LbD).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”De studerende er ’håndplukkede’. Jeg havde det pågældende hold og 

havde kendskab til det (holdet). Jeg talte med min linjefagskollega og spurgte, om de var egnede. Dermed mener vi 

stabile; at det er studerende med stabilt fremmøde, og som har markeret sig fagligt positivt. Nogle (studerende) vi 

fornemmer som pålidelige i fht. at løse sådan en opgave, og som har været ude i praksis. Én (studerende) som kan 

gebærde sig både i forhold til lærere og elever” (Tegn på læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Hvis man har et projekt, kan man kontakte nogle fagkollegaer og sætte 

dem ind i projektets problemstilling og hvilke behov, der er i fht. de studerendes kvalifikationer. Og så anmode dem 

om at udpege mulige studerende, der kunne være interessante (som projektdeltagere). Hvis jeg skal rekruttere de 

(studerende) fra et hold, jeg ikke kender, vil det jo alt andet lige være en fordel at spørge en eller to undervisere på 

holdet: ”Opgaven er sådan og sådan, hvem ville du pege på (som egnede deltagere)?” Hvem ville du selv tage med?”. 

Noget i den stil. Jeg vil ikke forlade mig på annoncering alene. Man kan godt annoncere, men så skal det være, hvis der 

skal bruges mange. Det vil være ’overkill’, hvis man kun skal bruge 5 studerende. Det tager også tid, hvis der er 100, 

der svarer. Det er om at finde de rigtige, og det handler jo om mange forskellige ting; stabilitet, man skal kunne regne 

med, at de dukker op, at de er fagligt velfunderede,  og at de kan snakke med andre mennesker. Det er nok de tre 

vigtigste ting. At kunne gebærde sig i en social situation ude på skolen (praksis) og intuitivt kunne bevæge sig rundt. 

Og (bagefter) måske holde nogle formøder med dem (studerende) og så samle dem og involvere dem i, hvad opgaven 

drejer sig om. De skal ’klædes på’ til at hente de data, vi gerne vil have, de henter. Hvis man ser det 

(studenterdeltagelse) ud fra, at forskningsprojektet skal have de bedste betingelser, så skal man have de bedst egnede 
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(studerende). Vi (projektledere) har (i andet projekt) en ’direct mail’, hvor vi skriver direkte til kollegaer, som vi regner 

med kan gå direkte til de studerende og gøre opmærksom på annoncen (om studenterdeltagelse). Det andet (om man 

laver et A- og et B-hold ved at udpege studerende) er et uddannelsesspørgsmål, som ligger i den pågældende 

grunduddannelse. Men jeg kan sagtens forestille mig, at man kan lave studenterdeltagelse på forskellige trin. Det 

afhænger af opgavens karakter og sværhedsgrad” (Tegn på læring).   

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Jeg har mange roller. Jeg har selvfølgelig rollen i fht. de 

studerende og introducerer dem til projektet. Det er kun bachelor(studerende) og max to grupper af gangen. De 

studerende søger om at indgå i projektet, og der plejer at være en til to grupper, der melder sig. Når de får den 

generelle information om bachelor og forskellige emner (i modul 12), kommer jeg med et oplæg omkring projektet. 

Der er (for de studerende) rigtig meget at vælge imellem, men hvis der er nogle, der er interesseret, kommer de, og så 

holder jeg et møde med dem. Der fortæller jeg nogle af de samme ting, svarer på deres spørgsmål og vender idéer 

med dem i fht., hvad de kunne tænke sig (i relation til mål og indsatsområder). Jeg fortæller dem (også), hvad der 

mangler at blive belyst. Men for at det ikke bliver for specifikt, så må de også godt finde på noget andet. Det handler 

om at se på, hvordan borgernes livskvalitet kan blive forbedret. Det er et ret bredt mål, som kan undersøges på mange 

måder, men der er den klausul på, at de skal anvende kvalitative metoder. De studerende får lov til selv at bestemme 

en vinkel, så de føler, at de får lov til at bestemme selv. De får så en vejleder, og når de har lavet bachelorprojektet, 

samler jeg op på, hvad de har lavet” (Trivselspiloter). 

(Leder) ”Nogle studerende udvælges til deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter og får ekstra-curriculære ECTS 

points og bevis for deres deltagelse, men vi har også udviklingsprojekter, der tilrettelægges i selve grunduddannelsen. 

Der deltager alle studerende, men det er nogle gange et problem, at de (i uddannelsen tilrettelagte 

udviklingsprojekter) ikke bliver nok anerkendt i fht. studenterdeltagelse. Hvis de skal anerkendes, skal kriterierne (for 

deltagelse) tydeliggøres. Hvis et af UCLs mål er, at de studerende skal være udviklingsparate, skal der laves et link til 

grunduddannelserne. Vi har 240 studerende på én årgang, og de (studerende) kan jo ikke alle komme med i et MOVE 

projekt. Der skal både være F&I (Forskning og Innovation) aktiviteter og aktiviteter i grunduddannelsen. Alle 

(studerende) skal have (opnå) læring, men på forskellige niveauer. De studerende, der udpeges til at deltage i 

udviklingsprojekter, sætter pris på den anerkendelse (det at blive udpeget), men spørgsmålet er, hvilke kriterier vi 

udpeger efter. Er det fordi, vi ved, at de studerende arbejder godt, fordi der er en god kemi, eller fordi de studerende 

har vist noget helt særligt? Det kunne være spændende at koble det (studenterdeltagelse) til talentforløb. Hvis vi ikke 

får det (studenterdeltagelse) helt ind i vores curriculum, så bliver det for ’tyndt’ med de få udvalgte. Alle studerende 

skal gøres udviklingsparate og lære nogle metoder til udvikling (Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”Jeg tror ikke, at vi skal være bange for at give merit, og der skal også være et outcome. Det, den studerende 

kan få ud af det (studenterdeltagelse), skal være målstyret. Der ligger læring i det (studenterdeltagelse), så man skal 

kunne ansøge om og udvælges til at være med (i forsknings- og udviklingsaktiviteter). Koblingen til grunduddannelsen 

(f.eks. studenterdeltagelse i ph.d. projekter med 25/75 ansættelse) er vigtig, for det giver de studerende helt andre 

muligheder i fht. deltagelse” (Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”De studerende, som involverer sig i forskning og udvikling, er (primært) ildsjælene blandt de studerende; (de 

studerende) der sætter deres egen uddannelsesdagsorden, får skabt kontakterne til og får lavet nogle (samarbejds-) 

aftaler med de undervisere, der arbejder med forskning, eller nogle afdelinger eller forskergrupper de har mødt i 

praksis. Vi (uddannelserne) hjælper så med at organisere det (samarbejdet), sådan foregår det i dag” 

(Sundhedsuddannelser).  

(Leder) ”(For at komme videre) er der (både) nogle bottom up og bottom down skridt, der skal tages. I Forskning og 

Innovation har vi skrevet ind i vores strategi, at vi skal arbejde mod større studenterdeltagelse. Vi skal arbejde på at 

blive tydelige i at annoncere efter studerende, når vi får projekter ’hjem’. Vi har annonceret igennem adjunkter og 
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lektorer og via Projektportalen, men (vi) har ikke fået fat i studerende via Projektportalen. Det personlige møde er 

meget vigtigt. Projekterne skal præsenteres for de studerende; invitere (til deltagelse) og komme med eksempler. 

Fortælle (om, hvordan studenterdeltagelsen foregår, og hvad den indebærer), så de får nogle billeder på 

tilkoblingsmuligheder. Det kan jo være lige fra, at de (studerende) løser en opgave i projektet, til de har deres 

bachelorprojekt der og deltager i de praksisforskningsgrupper, vi (Forskning og Innovation) har. Hvis man på 

ledelsesniveauet vil det her (studenterdeltagelse), skal det sættes i gang alle steder, og man skal (bredt i UCL) have en 

fælles forståelse (af studenterdeltagelse). Tilknytning af adjunkter og lektorer i det konkrete projektsamarbejde er 

meget vigtig, for de er tæt sammen med de studerende hver eneste dag og kan formidle en (ny) tradition og være 

optaget af at bidrage til de processer, de studerende skal igennem (i studenterdeltagelsen). Hvordan man lige får det 

hele til at gå op, det er svært. Jeg tror, vi bliver nødt til at tænke i mange (små) skridt” (Forskning og Innovation).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg (klinisk vejleder) blev kontaktet af en gammel 

studerende, som jeg havde haft på modul S, og som var på udveksling i P. Hun ville gerne arbejde med 

velfærdsteknologi og sagde til mig: ”Hvad tænker du om det her?”. Og så siger jeg: ”Det er helt fantastisk tilfældigt, 

men vi har faktisk lige snakket omkring noget, der godt kunne blive til et LbD projekt, og er det noget, der kan have 

interesse?” Det, syntes hun, lød spændende, så det måtte jeg gerne arbejde videre med. Vi har senere mødtes til en 

forventningsaftale i starten af modul 12. Vi fik faktisk drøftet en del og lagt en plan. Det skal koordineres, 

koordineringen er utrolig vigtig” (LbD). 

 
vii

 (Studerende) ”Jeg kender ikke mulighederne for at søge det (projektdeltagelse). Man (den studerende) er sådan set 

blevet ’headhuntet’. Selvom (hvis) der var en annonce til det (projektet), så har jeg ikke hørt om andre, der har set 

den. De andre (studerende) siger, at de også gerne vil (projektdeltagelse), da det giver mange muligheder. De er lidt 

misundelige. Jeg tror, vi har være heldige (at blive tilbudt deltagelse i projekt), (for) vi har haft XX (projektleder) som 

underviser” (Tegn på læring).  

(Studerende) ”Efter det (de studerende meldte sig til projektet), er der flere, der har sagt, at det kunne de også have 

tænkt sig. Altså interessen for, hvad der sker på skolen, stiger. Der kommer hyppigere spørgsmål, og de forventer, at vi 

kan komme med et svar” (UCL Campus).  

(Studerende) ”Han (underviser og projektleder) kontaktede mig en dag og spurgte, om jeg havde lyst til at deltage i 

projektet, og jeg tænkte med det samme: ”Jeg har været heldig, fordi jeg blev spurgt”. Jeg ville ikke have haft 

mulighed for at søge en stilling, hvis jeg ikke kendte XX. Jeg tror ikke, alle studerende ville kunne (deltage i forsknings- 

og udviklingsaktiviteter), eller jeg skulle måske sige have lyst. Men jeg kunne godt unde alle at være med. Man er 

muligvis ikke god nok til at slå de her stillinger op. Altså gøre opmærksom på dem, for der var ikke nogen på mit hold, 

der sidste år vidste, hvad det her handlede om. Man skulle tale mere om det, underviserne skulle reklamere for det 

(studenterdeltagelse)” (Tegn på læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg forestiller mig, at det vil være en god idé at lave en mindre 

organisatorisk enhed (f.eks. på Læreruddannelsen), bestående af to undervisere og evt. en medarbejder fra Forskning 

og Innovation, som kan etablere et overblik over, hvad der foregår. De kan etablere et samarbejde med undervisere 

på forskellige hold, så de studerendes opmærksomhed bliver rettet imod, hvad der foregår, og hvad det kræver at 

deltage (i forsknings- og udviklingsarbejde). Altså have en institutionaliseret organisationsenhed, som har kontakt til 

underviserne. Det er noget med at have overblik over, hvad der foregår, og det i sig selv er jo en opgave, (herunder) at 

have overblik over, hvilke typer af opgaver, der er i de projekter, som Forskning og Innovation har i gang, og på hvilket 

niveau de studerende kan træde ind (i projekterne). Hvad kræves der af dem, for at de kan deltage? Få den 

kommunikation i gang og sørge for, at der er nogle, der ved noget om det her (studenterdeltagelse og igangværende 

projekter). Underviserne får også øjnene op for, hvad der foregår i Forskning og Innovation. Måske kan de få idéer til 

noget, de kan inddrage i undervisningen. Det vil også være en effekt. Jeg kunne også gå ud på nogle hold og fortælle 
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om, hvad der i øjeblikket foregår af spændende tiltag, og hvad det kræver af de studerende. Hvis netværk ikke får en 

kropslig karakter, så kommer det ’nederst i bunken’. I stedet for at sende mails ud, ringer jeg direkte til folk og siger: 

”Vi står i den her situation, kender du nogle studerende? Jeg får navnene, og derefter ringer og skriver jeg til dem. 

Man skal ikke tro, at hvis ting bliver kommunikeret ud, så har det en effekt” (Demonstrationsskoler). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Det (organisering af studenterdeltagelse) skal brydes helt derned 

(underviseransvar og direkte kontakt med de studerende), for at det for alvor bliver til noget. Vi får først de 

studerende, når man gør det (studenterdeltagelse) (til noget) ’håndholdt’. Og på samme måde skal man (forskere, 

projektledere) alliere sig med uddannelserne og især uddannelsernes undervisere og (give dem) et ansvar i fht. 

formidling af projekter. Der skal støttes op omkring ejerskab, men det skal være nogle centrale personer, der har 

overblik (over igangværende projekter). ’Slaget skal slås’ i øjenhøjde hos uddannelsens udøvere, og man skal blive der. 

Der vil være en stor opgave i at motivere og fastholde (underviserne i udviklingsorienteret undervisning rettet mod 

praksis). Det kræver direkte kontakter, og at man følger op” (Demonstrationsskoler). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”De studerende har hørt om det her projekt 

(tværprofessionelt bachelorprojekt) fra tidligere studerende, og de viser selv en interesse og henvender sig til 

uddannelsescheferne. Vi havde faktisk mange sygepleje- og pædagogstuderende og fem fra 

ergoterapeutuddannelsen, som gerne ville (lave tværprofessionelt bachelorprojekt efter, at projektet var afsluttet). 

Ringene var begyndt at brede sig. Vi skal have nogle gode eksempler, som de studerende kan se, og som de kan spejle 

sig i, så får de mod på mere” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

 

(Leder) ”Vi skal blive bedre til at inddrage de studerende i alle vores forsknings- og udviklingsprojekter, men der er en 

logistik og nogle barrierer, som (hindrer) adgang til de studerende. I det center (Center for Forskning og Innovation), 

hvor jeg arbejder, har vi især gjort det på den måde, at vi har haft lektorer med (i projekter), og de lektorer har vi så 

opfordret til (også) at tage studerende med. Der opnår de studerende det autentiske, idet de kan definere deres 

bachelorprojekt op ad eller som en del af projektet. Som professionsuddannere har vi nogle barrierer i fht. at tænke, 

om de studerende kan eller ikke kan; om de er dygtige nok til det metodiske. Vi har den tanke, at de skal i oplæring. 

Men vi skal tænke dem (studerende) som et aktiv i (udviklings)processen, alene deres nysgerrighed (er et vigtigt 

aktiv). Der skal etableres nogle koblingslinjer imellem uddannelserne og Forskning og Innovation, så der (også) kan 

laves en kobling til de studerende, uden at vi (F&I) har adjunkter og lektorer som mellemled” (Forskning og 

Innovation).  

viii
 (Studerende) ”Det er mega sjovt og spændende, lad os sige det på denne her måde: ”Der er ikke mødepligt, og alle 

er her”. Man føler, der er et mål med det, og der kommer et produkt ud af det. De forskellige problemstillinger, der er, 

gør, at man (studerende) kommer til at bruge de ting, man har lært (i uddannelsen), uden at man tænker over, at man 

bruger det. Altså feltarbejde, det er meget lækkert ’at snuse til’. Lige så meget som vi brænder for at være i praktik, 

lige så meget brænder vi for at lave feltstudier. Altså det med at bruge vores viden på en anden måde. Jeg tænkte lige 

første gang, da vi fik det (projektforløb) at vide første dag: ”Åh nej, jeg kan da ikke finde ud af at lave et spil, jeg er da 

ikke kreativ nok”. Men så kom jeg ud og så børnene på den der skole, og så får man da lige pludselig en masse idéer. 

Så er det alligevel derinde et sted (ler). Det der med at komme ud i praksis og se, det gør, at man pludselig får nogle 

idéer, man ikke tror, man har. Det er faktisk ret ’fedt’. Jeg lærer mere ved at være ude i sådan noget her, end hvis jeg 

sidder stille på ’en skolebænk’. Det her med at blive kastet ud i noget og prøve at finde viden selv; prøve at fremtrylle 

noget selv, det gør, at den (hjernen) kører lidt hurtigere, synes jeg” (VIP).   

(Studerende) ”(Ved studenterdeltagelse) får jeg nogle redskaber i fht. det her med observation af elever. Jeg lærer 

rigtig meget af det her med at være objektiv frem for at komme til at være subjektiv, for lige så snart man 

(studerende) begynder at tolke, kan de ikke bruge data. Det lærer jeg meget (af), og det er super vigtigt, fordi vi netop 

skal lave de her undersøgelser i løbet af vores uddannelse og næste år til vores bacheloropgave. På den måde er det 
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rigtig givende, jeg får meget ud af det. Det er ærgerligt, at det går ud over en masse andre ting (bl.a. fravær i 

praktikforløb), men når det er sagt, så synes jeg, man (som studerende) får mere ud af det (end man mister). Det er et 

rigtig godt redskab (observationsredskab). Man lærer, hvad det vil sige at observere, og hvordan man observerer. Det 

vidste jeg ikke sådan helt, før vi kom i gang med det her projekt. Så for mig; jeg ser det som en kæmpe fordel i fht. mit 

bachelorprojekt næste år. Når jeg bliver trukket ud af noget så vigtigt som en praktik, så bliver jeg nødt til at finde 

nogle goder ved, at jeg er med (i projektet), andet end bare at få penge for det, eller at det er for andres skyld. Det er 

nødvendigt, at man tænker sig selv (og læringsværdien) ind i det, fordi man er studerende, og det nu er det, det 

gælder. Derfor vil jeg heller ikke sige nej til den her mulighed, for jeg synes, det er så spændende. Det kan give mig 

meget (læring)” (Demonstrationsskoler).  

(Leder) ”De studerende skal udvikle nogle (innovative) kompetencer i (uddannelses)forløbet. De (studerende) skal 

være optaget af forskning, udvikling og undersøgelse og have nogle af de kompetencer, der knytter sig dertil. Hvis 

modellen for Research-based learning bliver implementeret, vil den give dem (studerende) de basiskompetencer, der 

gør, at de måske får vagt de interesser i løbet af uddannelsen. I dag er det mere tilfældigt, hvad der er fokus på, og 

hvad der bliver tilrettelagt i uddannelserne; nogle arbejder mere systematisk med undersøgelsesdesign end andre. Jo 

mere systematisk tænkning, der lægges op til, jo flere muligheder vil der være for de studerende” 

(Sundhedsuddannelser).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Vi skal lære de studerende at ’stikke en finger i jorden’ og 

se, hvad det er, der sker. Hvad er det, jeg hører? Hvad er det, jeg lugter? Og hvad er det lige, der foregår her? For at få 

den bedste læring. Det er vigtigt, at de (studerende) kommer ind og indgår i den afdeling, de er i, og ser de muligheder 

og de ressourcer der er i afdelingen. Og gør det fælles med afdelingen i stedet for, at jeg faktisk nogle gange oplever, 

at vi (praksis) må stille et eller andet fiktivt op for at imødekomme de krav, de studerende har. Når man kommer ud 

som studerende, så indgår man på en arbejdsplads med de normer, sociale spilleregler og pligter, der er” (LbD).  

ix
 (Studerende) ”(Studenterdeltagelse stiller store krav til de studerende) Vi skal kunne forklare, hvor vi kommer fra, og 

hvad det er, vi laver. Derfor har vi også skullet lave noget arbejde, i og med at vi skulle sætte os ind i projektet” 

(Demonstrationsskoler).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Det (studenterdeltagelse) handler i høj grad også om personlige- og 

mellemmenneskelige kompetencer; om at kunne agere i dét felt (forskning og udvikling). Om at man har både lysten 

og modet til at være med til at gå foran, ved siden af eller bagved; at kunne agere i det at være udvikler. Det kan være 

på forskelligt niveau, nogle gange bare som hjælpere og iagttagere; nogle af de grundting, de skal lære. Så er der en 

læreproces i gang, stille og roligt. Det der med at gøre dem dygtige til at innovere og udvikle, det, tror jeg, er 

progression fra det fælles imod det individuelle” (LOMA).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Det kræver noget, det er der ingen tvivl om, ikke mindst 

samarbejdsevne, og vi forventer engagement. Man (studerende) er nødt til at komme ’ud over kanten’. Det handler 

om mod, om at turde ’springe ud i det’. Det kræver kampgejst, for praksis er totalt uforudsigelig, og man bliver 

udfordret. De (studerende) træder ud på ’dybt vand’ og kan ikke vide, hvor processen styrer dem hen. Det er vigtigt at 

være i processen, det handler om at lære noget. Jeg tror, at de studerende, som har været med i sådan en proces her, 

vil have nemmere ved at ’hoppe med’ på et udviklingsprojekt, når de er færdiguddannede. De lærer noget af at være i 

samarbejdet. De er ikke bare en deltager, også en initiativtager og en mødeleder. De skal stå frem og stå for det, man 

nu har undersøgt og fundet ud af; ja samarbejdsevner” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Noget af det, vi var enige om, da vi havde de studerende 

til samtale (vedr. udvælgelse til LbD bachelorprojekt), var, at der skulle være noget engagement og noget drive i dem. 

For vi havde brug for nogle, der var entusiastiske, engageret i faget og kunne komme ud med ny viden. Der er ingen 
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tvivl om, at vi kiggede rigtig meget på det der drive og engagement. Og vi var slet ikke i tvivl, da vi valgte den her 

gruppe ud (skulle vælge mellem 5 grupper, som havde ansøgt om at lave LbD-bachelorprojekt), for de var meget 

velovervejede. Man kunne tydeligt mærke, at de havde arbejdet rigtig meget sammen. De var meget opmærksomme 

på, hvor de hver især i gruppen havde deres stærke og mindre stærke sider” (LbD).  

(Forsker) ”Det handler også om rummelighed. Jeg tror, de (studerende) blev totalt overvældede. De var skræmte og 

følte sig presset af den enorme aktivitet og det kæmpe projekt. De var ikke særlig begejstrede. De var pligtopfyldende 

og mødte op og gjorde alt, hvad vi aftalte. Der var intet at sætte på det. Men der var noget i det (pause), det er nok 

forståelsen, der kørte skævt. Der var noget, de misforstod, noget de havde svært ved at forstå. Det var måske lidt 

hasarderet at tage dem med ind i det (projektet) på det her tidspunkt. Personligt tror jeg, at hvis de studerende 

(senere) kommer med i et projekt, der minder om det her, så har de en masse, de kan tage med ind. Det ved de bare 

ikke endnu. De kan ikke se deres læringsproces. De kan ikke mærke det, og de synes ikke, de har brug for det. Måske 

synes de, at det har været spild af tid” (LOMA).  

x
 (Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Det vil være muligt at realisere portfolio (som 

studieredskab i differentieret sporforløb med studenterdeltagelse) uden at lave uddannelserne fuldstændig om. 

Umiddelbart tænker jeg, at portfolio kan være en samling af fastlagte studieaktiviteter, for så kan man jo bibeholde de 

prøver, som allerede er beskrevet i uddannelserne, og lægge nogle fastlagte studieaktiviteter ind som ikke alene har 

et klinisk indhold men også et forsknings- og udviklingsrelateret indhold” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”De studerende skal trænes op. Det er vigtigt, at man 

(studerende) tidligt i sit uddannelsesforløb, uanset om man læser til sygeplejerske, pædagog eller fysioterapeut, får en 

ret tydelig fornemmelse af, at der bliver stillet krav til én. Uanset hvilken arbejdsplads, du (studerende) skal ud på i 

dag, skal du være med til at udvikle den praksis, du bliver en del af. Det kræver kompetencer, som ikke nødvendigvis 

(først) kommer på modul 12. Du (studerende) skal kunne stille dig kritisk overfor den kliniske praksis, og du skal sige: 

”Virker det her som den smarteste måde, eller sikreste måde? Eller er det det, der er evidens for, eller er det ikke? Og 

hvis det ikke er, hvad er det så, jeg kan bidrage med ind i den her organisation, for at vi kan udvikle praksis?”. Det 

kræver nogle kompetencer, og skal vi vente 3 år på, at de (studerende) udvikler de kompetencer, så er det, at det ikke 

sker. Der, synes jeg godt, at vi kunne understøtte de studerendes tilgang lidt bedre. Der er selvfølgelig de mennesker, 

der bare er rigtig gode til det (udvikling), dem kender vi jo alle sammen. Og så er der også dem, at uanset hvor megen 

læring, du vil ’proppe i hovedet’ på dem, så vil det aldrig være dem, der kommer til at stå forrest i et 

udviklingsarbejde, og sådan skal det også være” (LbD).  

(Forsker) ”Jeg tilbyder de studerende at holde et forberedende møde om, hvordan vi indsamler data på skolen 

(praksis), og (hvor jeg kan) fortælle dem om projektet. Jeg har sendt nogle ting ud, som jeg mener, kunne være godt 

for dem at læse inden; rapporter, dokumenter og planer. Men da vi sidder der, kan jeg ikke mærke, de har læst noget 

som helst. Jeg mærker ikke, at de er specielt motiverede for at komme ind i det (projektet). Det er lidt ligesom med 

eleverne. Hvornår giver det mening for folk? Du kan sende, og du kan gøre ved, hvis det ikke giver mening, hvad så?” 

(LOMA).  

(Forsker) ”Hvis de (studerende) skal have ’forskerkasket’ på; ud og samle empiri og data, så er de nødt til at have et 

modul inden for forskningsmetoder. Det kan virkelig gå galt, så de kommer til at gribe det forkert an, når de kommer 

ud. De kvalitative metoder, dem regner de egentlig ikke for noget, men så nemt er det bare ikke. Dét (at anvende 

kvalitative metoder) skal de være trænet i” (LOMA).  

xi
 Uddannelsestilrettelæggelse, -differentiering, progression og logistik 

(Studerende) ”Det, vi har lavet, synes jeg også, vi kunne have klaret på første årgang, fordi det er meget struktureret. 

Når det bliver mere kvalitativt, og man skal ud og lave interview, så har man brug for flere redskaber. At sådanne 
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projekter bliver tænkt ind i Læreruddannelsen, vil være meget positivt, fordi så skal undervisere og andre huske det 

med metodelitteraturen, og vi (studerende) får lært noget om undersøgelsesmetoder. Det har haltet i undervisningen. 

Jeg har manglet at lære nogle konkrete teorier om, hvordan man undersøger. Det ville jeg godt have haft noget 

tidligere. Også at det ikke kun bliver på det teoretiske plan. Det kan (f.eks.) være en enkelt dag, hvor man kommer ud 

og prøver nogle ting af i praksis, uden at det behøver at være et praktikforløb. Vi (studerende i projektet) har været 

privilegeret ved at blive præsenteret for de undersøgelsesmetoder. Det leder også én (studerende) frem til, hvordan 

man indsamler empiri, når vi skal skrive bachelor” (Tegn på læring).  

(Studerende) ”Det (studenterdeltagelse) gav os (studerende i projektet) et anderledes udgangspunkt for at snakke 

med hinanden, og det gav os også et helt andet udgangspunkt for at skulle skrive opgave, fordi lige pludselig havde vi 

meget mere at gå ud fra. Det er egentlig lidt sjovt, men de fleste af dagene ude i praktikken, der valgte vi en bestemt 

elev, som vi observerede. Det er klart med inspiration fra projektet. F.eks. bare det, at vi sagde: ”Vi har en usikker elev 

her, hvordan tackler han (eleven) den opgave?”. I stedet for, at det tit kan blive sådan en enorm og bred observation, 

hvor man bare kigger på det overordnede. Når man gør det, får man ikke alle de der ’spil’ (ting eller adfærd, som ikke 

umiddelbart er synlige) med. Man kan sige, at det grundlag, jeg har for at skulle arbejde metodisk og med forskellige 

observationsmetoder til indsamling af empiri, ja men det har været afprøvet. Det er ikke bare noget, der er blevet 

læst. Det er noget, man (studerende) har været ud at arbejde med. Det, synes jeg, da klart giver noget” (Tegn på 

læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Det er aflastende at få en opgave, som er veldefineret og forståelig, og 

det kan også være idégivende. De (studerende) har fundet inspiration til at bruge nogle af de ting, de har arbejde med 

i det her regi (projekt) i deres egne opgaver. Der er nogle af de ting fra projektet, som også har slået igennem der, 

deres ’appetit’ på empiri er helt klart til stede” (Tegn på læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Man kan godt forestille sig, at de studerende bliver bedt om at lægge 

mærke til udvalgte ting, når de bliver sendt ud i praktik. På den måde bliver deres opmærksomhed skærpet, og deres 

iagttagelser, som skal indhentes systematisk, bidrager til videnproduktion inden for et eller andet område” (Tegn på 

læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Man kan også vende projektet (Research-based learning) om og spørge, 

hvor lidt man kan nøjes med, for at det (studenterdeltagelse) lykkes? Man kan prøve at se, hvor lidt man kan nøjes 

med, for at studenterbidragelsen bliver øget. Grunden til, at jeg siger det på den måde, er, at vi nogle gange løber ind i 

overophedningsproblemer i de systemer, vi færdes i, fht. hvad der overhovedet er muligt. Hvor tingene bliver talt 

meget højt op, og så bliver de svære at indfri. Jeg brugte en vending, den gang vi skulle til at lave timeregistrering: 

”Spørgsmålet er, hvor lidt kan vi nøjes med, for at det virker. Kan du se en mindste fællesnævner, for at det her bliver 

til virkelighed?” (Demonstrationsskoler). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Der ligger et indhold i uddannelsen allerede, som 

måske skal tydeliggøres, (og som er egnet for studenterdeltagelse). Det vil være oplagt at inddrage de studerende i 

projekter tidligere i uddannelsen. Jeg har kigget på studieordningen og modulbeskrivelserne, og det ville være oplagt 

at kigge på modul 9 i fht. at involvere de studerende i projektarbejde, (hvor de kan) lære noget metodologi. Det kunne 

være nogle små delopgaver, f.eks. transskribering af interview, en væsentlig del af analysearbejdet ligger jo i 

transskriptionen. Måske kan de (studerende) også være med til at udarbejde spørgeskemaer, interviewguides og 

deltage i interview, men det skal være noget relativt afgrænset, hvis det ikke skal fylde for meget i deres modul og 

studieaktivitet. Måske kunne modul 9 studerende arbejde sammen med modul 14 studerende om at forberede de 

undersøgelser, der skal ligge i et LbD projekt. Det vanskelige vil være at få det koordineret i fht. skemaerne, men LbD 

projekterne har et relativt afgrænset omfang. Man kunne godt tænke sig, at de (studerende) kunne arbejde sammen 

med vejledning fra de undervisere, de har i modul 9 og LbD projektet. Man kunne godt arbejde med idéen, for det 
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kunne godt give dem (modul 9 studerende) en indsigt, og de bachelorstuderende kunne lære at dele processen med 

nogle (andre studerende). I modul 5 ligger der en studieaktivitet under emnet borgerrettet forebyggelse, hvor de 

studerende arbejder med at afdække og imødekomme borgernes behov. Det er jo også en del af forskningsarbejdet; 

at afdække en anden parts behov, ønsker og perspektiver og ikke kun (udvikle) ud fra egne idéer. Allerede dér får de 

en vis erfaring og kompetence (i forsknings- og udviklingsarbejde). I modul 6 skal de studerende skrive en pædagogisk 

plejeplan ud fra en borger eller beboer i primær (sundhedstjeneste) med et pleje- eller sundhedsbehov, og som en del 

af den opgave skal de beskrive mono- eller tværfagligt samarbejde med andre. Allerede der begynder de at tænke 

over og beskrive, hvordan de samarbejder med andre faggrupper. I de kliniske moduler 11 og 12 ligger der nogle 

fastlagte studieaktiviteter, som handler om at bruge noget af det skriftlige materiale, der allerede bruges i praksis; 

f.eks. en indlæggelsessamtale eller en overflytningsrapport. I forbindelse med de opgaver ligger der også en indsigt i 

det faglige og tværfaglige samarbejde. De opgaver kan godt udbygges ved, at man som et punkt i kriterierne beder de 

studerende om at gøre rede for det tværfaglige samarbejde, der indgår i patientforløbet. De studerende skal 

uddannes til tværfagligt samarbejde, og det ville skærpe (deres) opmærksomhed om, hvor mange mennesker, der skal 

arbejde sammen og koordineres” (LbD).  

(Leder) ”Hvis vi selv er gennemsyret af en kultur, er det svært (at overføre noget andet til de studerende). Jeg føler 

mig f.eks. ikke særlig knyttet til F&I (Forskning og Innovation), jeg ved knap nok, hvem der er der, og hvad de går og 

laver. Hvis vi tager MOVE projekterne, så ved jeg selvfølgelig, hvis underviserne er med i det, og hvis der er 

studenterdeltagelse. De (fleste) studerende har fokus andre steder, og det er et fåtal (af de studerende, der er 

interesseret i at deltage i projekter), så lad dem komme til. Vi skal kunne erstatte elementer i vores grunduddannelse i 

fht., hvad de kan få igennem (ved deltagelse i) et MOVE projekt. Det (deltagelse) behøver ikke altid være oveni 

(ekstracurriculært); du får fri de næste fire uger, for du deltager i projekt, det noterer vi. Studenterdeltagelse skal 

kunne erstatte modulindhold. Vores egen kultur skal være fremmende for, at dem, der gerne vil deltage i projekter, 

også får mulighed for det. Hvor meget er F&I ude hos os, og hvor meget er vi hos dem? Det skal være gensidigt” 

(Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”Det (krav til de studerende) afhænger af, hvilket tidspunkt i uddannelsen, man involverer dem (studerende). 

Det enkleste er at engagere dem og bruge deres faglige og metodiske kvalifikationer sidst i uddannelsen. Deres evne 

til at bidrage kvalificeret er helt bestemt bedre sidst i uddannelsen end først i uddannelsen. De ved, hvad de arbejder 

med, og de har nogle redskaber at benytte sig af. Deres engagement er også betydeligt større. Jeg tror, det hænger 

sammen med, at de for det første ved, hvad det drejer sig om, og for det andet at de kan se perspektivet i at lære de 

ting og deltage i det (forskning- og udvikling). (De kan se, at) der bliver stillet krav til dem om at udvikle forsknings- og 

udviklingskompetencer, og det stemmer overens med den målsætning, der er for deres uddannelsesforløb. De 

oplever sammenhæng med de mål, de har, nemlig at blive sygeplejersker og så det at deltage aktivt i forskning og 

udvikling” (Sygeplejerskeuddannelsen).  

(Leder) ”Når vi laver udviklingsprojekter, har vi en udfordring i at tænke, hvordan vi får de studerende med, men de 

har ingen stemme (indflydelse). Derfor er jeg optaget af, (at finde ud af), hvordan vi gør. Jeg ved godt, at det er svært, 

for de studerende har jo også et andet liv end her (i uddannelsen), men kan vi gøre, så de rent faktisk får en stemme? 

Ind imellem er der en eller nogle (studerende), der ’brænder’ for en idé, men vi har ikke en plan for, hvordan vi 

udvikler (sådan en idé) som et systematisk tilbud til de studerende. Derfor er der behov for at arbejde med nogle 

modeller for, hvordan vi integrerer (de studerendes idéer). For lige om lidt (efter endt uddannelse) skal de 

(studerende) vide meget mere, end de skal vide i dag. De skal ud i en virkelighed, som bare løber stærkt, så det med 

Masterclass og at kunne understøtte de studerendes videnproduktion, det er rigtig vigtigt” (Uddannelsesinnovation og 

Læringsressourcer). 

(Leder) ”Det (studenterdeltagelse) skal også indskrives i studieplaner og -ordninger. Studenterdeltagelse skal på 

mange måde være et issue. Det skal ikke bare dagsordensættes som noget, vi har, men som noget vi faktisk er 
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forpligtet til at gøre. Der skal være nogle undervisere, der i deres undervisning (eller vejledning) kan understøtte de 

studerende i deres (metodiske) viden og kompetencer. Det skal i virkeligheden ligge som et spor hele tiden, for der er 

nogle metodiske kompetencer, som de studerende skal udvikle samtidig med deres faglighed” 

(Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer). 

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Jeg tror ikke, at de (tidligere deltagende studerende) var så godt ’klædt 

på’. Denne her gang har man prioriteret, at de (studerende) bliver klædt mere på i fht., hvordan de laver iagttagelser. 

Jeg kan mærke allerede nu, at der er forskel. De (tidligere studerende) kom og var sådan lidt metodeforvirrede, de 

kunne heller ikke rigtig ’pin pointe’, hvad det lige var, de skulle lede efter. Det her hold, de har gjort sig nogle 

overvejelser på forhånd, og det er en rigtig god ting” (VIP). 

xii
 (Studerende) ”De kunne godt gøre det mere klart, hvad formålet egentlig var. Der gik faktisk en hel dag, hvor vi 

snakkede om: ”Hvad er det egentlig, vi skal?”. Og altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at der var for meget 

mellemrum mellem det (de forskellige projektaktiviteter). Det skulle have været en uge, hvor man (studerende) 

arbejder med det hver dag i stedet for. For man kommer ligesom ind i nogle andre tanker (i forbindelse med anden 

undervisning), og tænker man noget helt andet, skal man omstille sig til projektet igen; hvor var det lige, vi nåede til, 

og hvad var det for tanker, vi havde? Det hang ikke rigtig sammen med det, vi havde på skolen. Det blev for 

forvirrende oppe i hovedet. En uge i træk og mere tværfagligt med feedback, det ville gøre det perfekt; klare rammer, 

tid og konstruktiv kritik” (VIP).  

(Studerende) ”Det er svært at se, om det (initiativ til studenterdeltagelse) skal komme nedefra, altså fra de 

studerende, eller om det er ledelsen, der siger: ”Her er muligheder, tag dem”. Jeg tror, det er vigtigt, at det er ting, der 

appellerer til de studerende. Der skal være plads til, at de studerende er forskellige. Også at der er plads til det, de har 

lyst til at byde ind med. Man skal være åbne for, at de studerende har deres interesseområder, og de kan være meget 

forskellige og ret snævre. Jeg tror ikke, at vi kan nå alle. Jeg tror ikke, vi kan få alle med, men vi kan oplyse. Det er 

forskelligt, hvad der giver mening for de studerende, og det er måske her, det bliver kompliceret. Jeg tror, man skal få 

det til at give mening i fht. den profession, man er i gang med at uddanne sig til ” (UCL Campus).   

(Studerende) ”Jeg synes, det kunne være rigtig givende, hvis underviserne blev mere bevidste om det 

(studenterdeltagelse) eller prøvede at lave noget samarbejde, men det kræver nok også, at der er flere studenterjobs. 

Det er slet ikke alle, der får en mulighed for at være en del af det (forskning og udvikling). Det er givende, og du lærer 

rigtig meget af det. Der er mange forskningsprojekter omkring alt muligt, så det er noget med, hvordan man får det 

(studenterdeltagelse) implementeret; at der aktivt bliver brugt nogle studerende, for dem er der mange af” (Tegn på 

læring).  

(Studerende) ”Jeg tænker det (studenterdeltagelse) er godt at have som en mulighed, men det skal bare blive ved 

med at være frivilligt. Fordi der er nogle, som ikke har tid og overskud til det. Det er super vigtigt, for at man 

(studerende) kan bidrage med noget positivt. Jeg har svært ved at se, hvordan det kan komme ind i undervisningen. 

Det lyder krævende. Man har allerede nu mange muligheder for differentiering i sin uddannelse, f.eks. spor i 

uddannelsen, enten det akademiske eller professionsrettede. Der er mange muligheder i forvejen, så jeg synes, man 

skal passe på med at gøre det til en del af uddannelsen. Der er også nogle, der bare skal igennem uddannelsen og 

faktisk ikke har overskuddet og lyst til andet. Dem skal der også være plads til, det er jo ærgerligt at tabe dem. Men 

det er sjovt at se dem, der har valgt spor i vores klasse. De er meget engageret i uddannelsen, jeg tror, det hænger 

sammen. Det handler også om ressourcer. Jeg tænker på omfanget af deltagelse. Man skal være forberedt og have et 

realistisk billede af, hvad man siger ja til. Så lavinen ikke bare ruller, når man har sagt ja (UCL Campus).  

(Studerende) ”Helt oprigtigt, dét (at bruge 6 praktikdage) har jeg det ikke særlig godt med. Var det gået ud over min 

undervisning ude på seminariet, så kunne jeg bedre overskue det. Der er ikke 100 % mødepligt, og ’misser’ man 
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(studerende) en undervisning, så kan man som regel læse sig til det. Det irriterer mig. Eleverne (i praktikken) bliver 

forvirrede over det; så er jeg der nogle dage, og andre dage er jeg der ikke. Nu har jeg en superdygtig klasse, de har 

respekt for, at jeg er væk. De forstår rigtig meget. Den (praktikperioden) er på 7 uger, så det er selvfølgelig kun 1 uge 

og 1 dag, der er væk, men det, synes jeg, også er nok, når det ikke er mere praktik, vi har. Det er mange dage at være 

væk. Man når heller ikke at opbygge det lærer-elev forhold, som jeg synes, er super vigtigt. Det er lidt ’hult’, synes jeg. 

De (praktikstedet) blev også skuffede over det, ingen tvivl om det, selvom vi har fået fri til det” 

(Demonstrationsskoler).  

(Studerende) ”Det (at der er studerende med i tilrettelæggelsen af projektets aktiviteter) er altid en fordel, så man får 

alle parters synsvinkler med. Så kunne man (som studerende) f.eks. fortælle, at man næsten aldrig har noget at lave i 

efterårsferien eller lige efter vinterferien. Eller man kan lægge det efter en undervisningsdag, hvor de har fri kl. 12. Det 

er planlægning og logistik, men jeg synes sagtens, det kan gå op. Man skal tage de studerende i samråd” 

(Demonstrationsskoler).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Vi skal have deres (studerendes) ejerskab frem. Der skal 

skabes en ramme, hvor det bliver muligt for dem at tage ejerskab, fordi den ramme kan de ikke skabe selv” (Udvikling 

af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Der er mange forskellige konstruktioner af partnerskaber på tværs af 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner i VIP (Viden og Innovationspartnerskaber). I forløbet (Gamification og 

sundhedsfremme) har vi som udgangspunkt tænkt (uddannelsesinstitutionerne) Erhvervsakademi Lillebælt og UCL 

sammen med forskellige offentlige og private virksomheder. (Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg har deltaget fra 

UCL, men) vi kunne sagtens have inddraget studerende fra andre professioner i forløbet. Men jo flere uddannelser, vi 

inddrager, jo vanskeligere bliver organiseringen og logistikken i det. De studerende er på modul 5, hvor de skal tænke 

sundhed og sundhedsfremme bredt. Vi har taget personlig kontakt til forskellige offentlige og private virksomheder og 

spurgt, om de har haft lyst til samarbejde. Det er der mange, der gerne vil, men når det kommer til stykket, bliver det 

vanskeligt at få det hele til at passe sammen og lykkes. Forløbet kræver stor forberedelse; det (planlægningen) er en 

udfordring, og det har haft betydning for, hvem vi har samarbejdet med i projektet. (Nogle af de studerende har i 

forløbet undret sig over, at de skulle lave feltstudie i en skolefritidsordning), men de studerende skal lære at arbejde 

på tværs af sektorer, og det kan de forhåbentlig åbne øjnene op for ved at være med her (Gamification og 

sundhedsfremme). De skal lære, at de kan gøre en forskel” (VIP). 

Underviser, projektleder, projektdeltager) ”(Som udviklingsorienteret underviser) er det vigtigt at skabe netværk i 

relation til både virksomheder og undervisere, (hvor igennem der kan laves samarbejdsaftaler). Der er meget få 

(ildsjæle) i front, så det handler om at få resten med, hvis det (innovationspartnerskaber) skal implementeres. Med 

tanke på Studieaktivitetsmodellen og hvordan vi kan honorere de (dertil knyttede) krav ved at nytænke 

undervisningen, har jeg som skemalægger og modulkoordinator valgt at tænke forløbet (Gamification og 

sundhedsfremme) ind som en del af deres (studerendes) modul og i sammenhæng med den øvrige undervisning. At 

tænke et projektforløb ind i undervisningen på den måde er det, der ’rykker’. Det er værdiskabende og honorerer 

mange af kravene internt i UCL og UC’erne generelt, men det kræver også mange overvejelser. Det må prøves af. Så 

de (studerende) har ikke haft noget valg (i fht. deltagelse). Dermed har jeg også bragt de andre undervisere på 

modulet ind i forløbet. Det har selvfølgelig krævet, at de er blevet informeret om projektet. Jeg har snakket med hver 

enkelt underviser om, hvilke lektioner, de har, og hvordan de kan bidrage og tænke forløbet (Gamifikation og 

sundhedsfremme) ind i deres undervisning, eks. sundhedspædagogik, sundhedsjura og etik. Der har været stor 

velvillighed, og underviserne synes, det er spændende. Det har ikke været let, men alle har gjort et forsøg, og det er jo 

de små skridt, det handler om. Det handler om at gøre det; kaste os ud i det, for vi gør os jo nogle erfaringer om, hvad 

der fungerer og ikke fungerer. Det inspirer den enkelte underviser, når det (forløbet) kommer ned på det konkrete 

plan” (VIP). 
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(Leder) ”Vi skal arbejde med rammerne for studenterdeltagelse, og vi kan lægge et krav ind om studenterdeltagelse, 

når vi involverer os i større projekter af et vist omfang. Der skal dygtige studerende ’ind over’” (Læreruddannelsen). 

(Konsulent) ”Logistisk set må studenterdeltagelse ikke obstruere de studerendes uddannelsesforløb, så de studerende 

kommer til at befinde sig i et krydsfelt mellem: ”Vil du dumpe på manglende fremmøde i klinikken, eller vil du følge dit 

projektforløb?”. Det er en reel udfordring, vi lægger ud til de studerende, hvis vi ikke passer på. I et konceptperspektiv 

skal uddannelserne kunne se, med hvilke modeller de kan facilitere de (studerendes) læringsaktiviteter. Vi skal finde 

forskellige UCL måder at gøre (facilitere) det (studenterdeltagelse) på, og det er (derfor) vigtigt, at vi (UCL) samles og 

drøfter de forskellige interesser og aspekter (ved studenterdeltagelse)” (Forskning og Innovation). 

xiii
 (Studerende) ”På et tidspunkt syntes jeg, at det var lidt for meget, for der kom en lærer hen for at høre, hvad vi 

havde lavet, og så fremlagde vi for hende, og så kom IT ind, og så skulle vi fremlægge for dem på engelsk, og så kom 

der en ny lærer, og så skulle vi fremlægge igen, det var bare tre lige i træk. Man (studerende) fik ikke lov til at ’tage’ 

det med ind, som de havde siddet og sagt til os. Det gik så hurtigt” (VIP).   

(Leder) ”Undervisertilknytning sker gennem aftaler med uddannelsescheferne, men for mange (undervisere) er det 

uigennemskueligt, hvordan de kommer med i projekter i F&I, og omvendt for os (Forskning og Innovation) gælder det 

nok, at vi har en tendens til at basere tilknytningen på de undervisere, vi kender. For når vi skal løse nogle konkrete 

opgaver med ekstern finansiering, så har vi også nogle eksternt satte krav, der gør, at man (Forskning og Innovation) 

skal være sikker på, at man kan levere ’en vare’. I mit center har vi gjort det på den måde, at vi - efter aftale med 

uddannelsesledere - inviterer relevante adjunkter og lektorer til en samtale, hvor vi fortæller, hvad det er for et 

projekt, vi skal i gang med, og hvad det kræver. De (underviserne) fortæller også, hvad de tænker i forhold til det, og 

hvad de har at byde ind med. Efterfølgende kan begge parter tænke over, om det er interessant for dem, og så giver vi 

hinanden en tilbagemelding på det. Det er selvfølgelig rarest de gange, hvor begge parter er interesserede og mindre 

rart de gange, hvor vi er i tvivl om, at det kan lade sig gøre. Vi bliver målt på nogle benhårde krav; der skal afleveres 

peer rewieved artikler o.a. Underviserne skal lære at tage en ny og undersøgende rolle, og de skal være ’klædt på’, så 

vi sikrer, at der kan laves 25 % forsknings- og udviklingsarbejde (i UCL). De skal være klar til at kunne fortage et 

positionsskifte fra at være underviser til at være forsker. Det kræver også mod (hos underviserne at skulle facilitere 

studenterdeltagelse), for de kan ikke altid vide, hvad der sker i processen. At formidle lærebogsstof, det er én ting, 

men at formidle, at de studerende skal ud og undersøge et undersøgelsesspørgsmål, som man ikke har svaret på, det 

kræver noget andet. Det kræver ’gå på mod’, fordi det bliver pionerarbejde at få det (studenterdeltagelse) op at stå. 

’Vejen ind’ er at lave en forventningsafstemning i fht. den opgave, der skal løses, og der skal skabes en kultur (i UCL), 

hvor kritisk refleksion og konstruktiv feedback er en del af det (undersøgelses- og samarbejdsprocessen). Nogle 

undervisere er rigtig gode til at reflektere og lægge deres tanker frem, og det er man nødt til at kunne, hvis man skal 

arbejde sammen med professionsfelterne, men dét og at bruge feedback som redskab i processen er langt fra en del 

af vores kultur. (Det er dog nødvendigt), når vi skal vise respekt overfor og indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor de 

(professionerne) også er med til at generere ny viden” (Forskning og Innovation).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Man har brug for en vejleder ude i klinikken, der er 

engageret, og som tør sige til sine kollegaer, at de skal komme i gang (med studentersamarbejdet). Det er også vigtigt, 

at de studerende tør (sige til), det er jo en slags konstruktiv kritik, man (studerende) kommer med. Man skal have 

modet til at kunne sige, at man (studerende) faktisk har opdaget noget, der ikke er helt, som det skal være. De 

(praksis) skal også være klar over, at det kræver deltagelse, og der skal være tid og ressourcer sat af til det 

(studenterdeltagelse). Fordi ellers er det ikke samarbejde” (LbD).  

(Forsker) ”Det, jeg er interesseret i, er vores uddannelser her i UCL. Hvordan kan vi integrere de studerende i 

udviklings- og forskningsprojekter, så den læring, der sker, bliver en del af deres uddannelse? Så det (den læring, der 

sker) ikke ses for sig selv, men på sigt bliver integreret i deres uddannelsesforløb” (LOMA).  
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(Forsker) ”I projektet kom vi nok til at lave en projektion; vi tror, de (studerende) er ligesom os, at de vil se det 

(projektindhold) på samme måde som os. Det er fejl nummer 1. Men også iveren efter at få det til at ske er større end 

trangen til at være selvkritisk og tænke sig godt om; er det mon det rigtige tidspunkt (at inddrage studerende på i 

projektet)? Man skal tænke sig godt om. Det endte med, at vi holdt et møde, hvor vi (projekt- og 

ledelsesrepræsentanter fra praksis og UCL, studerende) snakkede ud om tingene, og vi hver især tog noget ansvar for 

forløbet. De (praksis og UCL) arbejder på at få en samarbejdsaftale, og projektet kunne ligesom bane nye veje. Men vi 

var måske sådan lidt præmature; vi gik nok lidt for tidligt i gang, men vi fik nogle erfaringer. Det blev besluttet på 

mødet, at inden der skulle nye studerende med ind i projektet, skulle der laves en beskrivelse af, hvordan rammen for 

det skulle være. Det er ikke noget, man kan gøre uden gensidig forventningsafstemning. Der skal være en handleplan, 

og der skal være en ansvarsfordeling” (LOMA).  

xiv
 (Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Uddannelserne er skruet enormt forskelligt sammen. Det (at få skabt 

og implementeret et ens grundlag for studenterdeltagelse) er meget komplekst (LOMA).   

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Hvis de studerende skal ud og deltage (studenterdeltagelse), det er noget 

af det ypperste, man kan sætte en studerende til, men man skal passe meget på, hvordan man gør det. Det er derfor, 

det skal være så rammesat, at det ikke bliver uoverskueligt for nogle parter. Idéen er ’hammer god’, fordi man kan 

prøve at koble det sammen med bachelorprojektet. Bachelorprojektet kræver empiri, og at man er bevidst om, hvilke 

metoder man bruger, når man søger oplysninger. Det giver god mening” (LOMA).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Udviklingsarbejde er forskelligt og foregår på forskellige præmisser. 

Måske er det i virkeligheden dét, der er problemet. Men man kan se det fra de studerendes synsvinkel: ”Er der nogle 

ting, de studerende skal igennem i uddannelsen?”. Enten skal man se det (kontakt til praksis) som praktikforløb, eller 

også skal man have nogle andre forløb, hvor man har et eller andet samarbejde. Det kommer lidt an på, hvad det er 

for en type projekt og hvilke ambitioner, man har. Hvis man tænker på det i fht. mindre projekter, så tror jeg faktisk 

godt, det kan lade sig gøre. Det kommer også lidt an på, hvad man egentlig opfatter som udvikling. Altså bare det, at 

de (studerende) fik lov til at interviewe nogle elever og prøve at bararbejde det (data), det er jo i sig selv en vigtig og 

god aktivitet” (LOMA).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg har en tese om, at vi ikke har en didaktik for det tværprofessionelle 

område, det er en flerfaglighed; vi stiller op og underviser i samme lokale, og vi siger noget ud fra forskellige 

perspektiver, og så har vi en tro på, at der sker noget (læringskobling) hos de studerende. Men det gør der ikke. Jeg 

har bedt biblioteket om at indlede en litteratursøgning på den tværprofessionelle didaktik, men der er tomt. Det er et 

vidensproducerende fokusområde i planlægningen af det kommende TPM (tværprofessionelt modul). Det skal vi have 

styr på, og det skal ind som kompetenceudvikling hos de undervisere, som står der (i klasserummet). Derfor tænker 

jeg, at de projekter, hvor de studerende er tværprofessionelle i det, de skal skabe sammen, der sker noget andet, og 

det er måske noget af svaret på den didaktik, vi mangler. Måske er svaret på den manglende (tværprofessionelle) 

didaktik, at vi sætter dem i spil (med hinanden), i stedet for at undervise om” (ETV, Udviklings- og 

innovationsværksted).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Vi havde enorme rekrutteringsproblemer, det var helt vildt, og det var 

uanset hvor meget, der var kommunikeret til ledelsesniveauet. Vi lavede’ håndholdt’ rekruttering. Men det er en 

historie for sig selv. Vi skal være klar over, at vi er i en løst koblet organisation, meget løs, og det betyder, at man godt 

kan iværksætte top-down aktiviteter og have nogle forventninger til en implementering rundt om på de forskellige 

uddannelser. Spørgsmålet er, om man skal lægge det an på den måde. Måske skal man også spørge, hvordan den 

enkelte professionsuddannelse kan kvalificere de studerende. Så det (kvalificering) bliver effektueret ud fra den optik, 

den pågældende professionsuddannelse er sat i verden for. Man kan sige, at sådan skal det være, eller man kan prøve 

at lave noget mere spørgende til den enkelte institution og støtte dem (UCLs uddannelser) i at etablere nogle 
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stoppesteder eller platforme, hvor forskningstilknytningen bliver mulig. Måske skal man se på det på den måde. 

Forskningsmæssige opgaver er et udstillingsvindue. Der er noget, der er muligt og noget, som nogen kan få øje på. 

Ligesom man engang betragtede videndeling som noget, man kunne trække og skubbe, så kan man sige, at det, vi 

snakker om her; forskningstilknytning med studenterdeltagelse, det er, at nogle studerende bliver rekvireret, fordi vi 

henter dem, og fordi vi har kendskab til dem. Andre former for studenterdeltagelse bliver initieret, fordi der skabes en 

institutionel ramme for det. Og hvordan finder man lige den balance. Jeg tror ikke så meget på top-down modellen, 

fordi det vil irritere rundt omkring på grunduddannelserne” (Demonstrationsskoler).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Top-down handler om at give muligheder og skabe nogle rammer, hvor 

der er muligheder indenfor. Det er vel det, de højeste ledelsesniveauer handler om. Jeg tænker, at det (rammer for 

studenterdeltagelse) skal tilrettelæges ud fra de muligheder og den måde, hvorpå de forskellige uddannelser er 

tilrettelagt, og det er jo meget forskelligt. Så man kan ikke sige, at det skal gøres på en bestemt måde. Men 

umiddelbart er man ledelsesmæssigt nødt til at skabe nogle rammer, så uddannelserne får nogle muligheder. Nogle 

taler om begrebet ’WildCard’ ordninger. Der skal være nogle ydre rammer og en velvilje et eller andet sted. Jeg har 

talt med flere uddannelseschefer, og der er en stor velvilje i fht. det her (studenterdeltagelse), men der mangler nogle 

tanker omkring organisering, så der kan skabes nogle muligheder” (Demonstrationsskoler). 

(Leder) ”Hvad det tværgående angår, har vi været med i projekt vedrørende tværprofessionelle bachelorprojekter, 

men bekendtgørelserne passer ikke sammen, og så blev det lukket. Det skal starte et sted, og hvis vi har nogle 

tværgående aktiviteter, så er det også et spørgsmål om at fremelske en kultur, hvor man går på tværs, og så kan man 

også ’bøje’ MOVE projekterne hen imod, at det er et krav, at det (studenterdeltagelse) skal tænkes bredere (et 

tværgående perspektiv) i UCL. Vi vil så gerne have det tværprofessionelle, vi snakker ikke om andet, men så bliver vi 

(også) nødt til at indrette vores organisering og vores krav efter det” (Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”Vi kan tænke os mange spændende projekter, hvis vi ’vender bøtten lidt på hovedet’. Jeg er enig i, at der er 

rum til forbedring. Jeg havde her til morgen besøg af en (person) fra Ergoterapeutuddannelsen, og vi kunne hurtigt 

blive enige om, at når vi skal på Niels Bohrs Allé, så skal vi have nogle aktiviteter sammen om det, der hed sløjd i gamle 

dage. Jeg kan godt se nogle spændende projekter i fht. det, de ønsker at arbejde med på Ergoterapeutuddannelsen. 

Hvis man er opsøgende i fht. det, og hvis man prioriterer det højt nok, så er der måske nok projekter, vi kan koble os 

på. På Læreruddannelsen har vi erfaret, at når vi inviterer gæster ind, kommer projekterne. Det handler om at turde 

og at tro på værdien (af det tværprofessionelle aspekt)” (Læreruddannelsen). 

(Leder) ”Jeg oplever, at der er mange spændende projekter i støbeskeen rundt omkring, og der er mange spændende 

potentielle samarbejder, men det har det med at flade ud, når man er færdige med at allokere medarbejdere. Det 

kræver, at vi har strategier, der rækker lidt ud over fagfordelingen, og det er svært lige nu. Den ambassadørrolle vi 

(uddannelseschefer) burde have i fht. forskningsprojekter, der pågår, det kniber det med. Jeg mangler viden om, hvad 

der sker rundt omkring. Vi mangler inspirationseftermiddage, hvor vi kan få en idé om, hvordan vi kan prioritere 

forskellige steder i systemet, og det gør os sårbare i fht. at være gode ambassadører og katalysatorer for nogle af de 

spændende projekter. Hvad er det, der sker, når vi er færdige med at allokere medarbejdere? Jeg ved det ikke” 

(Læreruddannelsen). 

(Leder) ”Hvis jeg skal være med til at initiere og udvikle, og hvis jeg skal sidde og læse, hvad F&I gør, så skal jeg ikke 

lave det arbejde, jeg laver nu. Vi er i drift. Jeg har ikke mulighed for at ’have fingeren på pulsen’. Det har jeg slet ikke 

nu. Jeg drifter og drifter. Jeg synes, jeg mangler udviklingsperspektivet. Hvis der kommer undervisere og spørger om 5 

min sparring, så sidder de pludselig og siger: ”Hold da op, hvor var det godt”. Og så tænker jeg; ja, men det var det, jeg 

burde (gøre; give medarbejderne sparring). Når de (medarbejderne) kommer og siger; jeg har fået den og den idé, så 

ville det være ’fedt’, hvis jeg var så godt ’klædt på’, at jeg kunne ’løfte dem’. Det er da spændende” 

(Pædagoguddannelsen). 
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(Leder) ”I den nye organisering er mange af de ting i fht. MOVE og snitflader til samarbejdspartnere ’ud af huset’ 

placeret på vicedirektørniveau, og så risikerer vi en dekobling (af uddannelsescheferne). Jeg ved meget lidt. Man skal 

være sikker på, at ønsket om studenterdeltagelse er tænkt med ind på det tidspunkt, man begynder at indgå 

kontrakter rundt omkring. En væsentlig pointe er, at vi (uddannelseschefer) kan opleve os lidt dekoblet i fht. de 

projekter, der bliver ’sat i søen’” (Læreruddannelsen). 

(Leder) ”I UCL har man bevidst valgt en organisering, hvor man dekobler nogle afdelinger, og så håber man, at man 

kan koble dem sammen igen senere. Det er en udfordring at have en organisation, hvor halvdelen eller en stor del af 

organisationen har ’hænderne’ frie til at beskæftige sig med udvikling, og den anden halvdel har hænderne fulde med 

at beskæftige sig med drift. Den kobling er svær. Vi må søge at nærme os fra begge sider af. Ved revidering af målene i 

fht. 2020 strategien kan man holde fokus på, at niveau 3 (uddannelseschefer) skal ind over i fht. nogle af de koblinger, 

man ønsker. Det er svært for os at lave koblingen fra Strategi 2020 til F&I og videre til grunduddannelserne. Det er et 

spørgsmål om at prioritere, f.eks. interne videndelingsdage, hvor projekterne kort præsenteres og debatteres, evt. i 

workshops, hvor man kunne vælge sig ind på projekter, som havde størst interesse for ens eget område” 

(Læreruddannelsen). 

(Leder) ”Studenterdeltagelse skal organiseres, der skal skabes en struktur og en strategi. Vi har det 

(studenterdeltagelse) i dag, men det er meget ressourcetungt, og det er meget få studerende, vi får sat i spil i 

forsknings- og udviklingsaktiviteter. UCL har forskningsret og -pligt, og vi har (derfor) besluttet, at vi i den (kommende) 

områdestrategi inden for sundhedsuddannelserne vil forme en forskningsstrategi. (Vi vil) designe et 

forskningsprogram, der dækker de genstandsfelter, de fem sundhedsuddannelser repræsenterer, (og) hvor forskning 

og udvikling ikke skal være et mål i sig selv, men et middel til at realisere de faglige og tværprofessionelle 

målsætninger inden for området. I programmet vil vi definere og udbyde en række ph.d projekter, så vi 

(sundhedsuddannelserne) får fokus på det rigtige, faglige indhold og de rigtige metodekompetencer. Samtidig med 

skal vi have nogle forskningsprojekter, som kan fastholde vores ph.d uddannede medarbejdere. Et bærende træk i 

programmet skal være at få skabt et videnskredsløb og samspil med aktiviteterne i grunduddannelserne, og hvor de 

studerende kan deltage i forskningsprojekterne. I programmet skal der indarbejdes systematiske talentprogrammer; 

et særligt og ekstra-curriculært tilbud for talentfulde studerende inden for og på tværs af sundhedsuddannelserne. 

(Eksempelvis) studerende, der er optaget af og gerne vil arbejde med akademisk tænkning, forskning og udvikling. 

Sundhedsuddannelserne har et optag på 700 studerende, og (vi regner med) omkring 10 %, altså 70 

(talent)studerende årligt” (Sundhedsuddannelser).  

(Leder) ”En barriere, som jeg er en del optaget af, er, at nogle uddannelser er lineære i deres struktur, aktiviteter og 

progression, mens andre er (mere) differentierede i deres forløb. Det (forskelligheder i uddannelsernes opbygning og 

struktur) er der behov for en kortlægning af, for hvis det skal virke med et (fælles) basisniveau, vil alle de logistiske 

problemstillinger melde sig med det samme. Vi skal have (udarbejdet) en oversigt og et overblik over, hvordan det ser 

ud” (Pædagogiske uddannelser).  

(Leder) ”De store geografiske afstande er også en barriere for samordning (af undervisningsaktiviteter). Den dag, de 

geografiske barrierer bliver nedbrudt, og vi får reduceret aktiviteterne til (at foregå på) fire campi, så vil mulighederne 

fremmes, for man kan ikke i længden flytte studerende fra f.eks. Odense til Vejle” (Sundhedsuddannelser).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Det (om tidspunktet i uddannelsen er velvalgt i fht. studenterdeltagelse) er 

svært for mig at sige, det kommer jo meget an på, hvad uddannelsen ellers indeholder, men jeg tror, at pointen jo nok 

er, at det ikke skal være for tidligt. De skal have et vist fagligt fundament inden for den uddannelse, de (studerende) 

nu tager. Så de har nogle hovedbegreber og nogle hovedkerneydelser på plads inden for det område, de uddanner sig 

på. Så langt inde i forløbet skal det trods alt være. Men det skal heller ikke være så sent, for så begynder de 

studerende at engagere sig; hvad vil jeg arbejde med, når jeg er færdig?, og sådan noget. Fordi der (sidst i 



55 
 

Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt  
Kvalitativ undersøgelse  
Birgit Heimann Hansen   

Juli 2014 Side 55 

 

                                                                                                                                                                                                 
uddannelsen) tror jeg, at det er bedre at koble nogle andre partnerskaber på praktikkerne, for de studerende 

tilrettelægger den sidste del af uddannelsen i fht., hvad de gerne vil bruge den (praktikken) til. Man (studerende) skal 

engagere sig. Det er nok et meget godt tidspunkt (for studenterdeltagelse), fordi her (på det aktuelle tidspunkt af 

uddannelsen) har de (studerende) stadig den der nysgerrighed i fht. deres egen udvikling, både personligt og fagligt” 

(VIP).  

(Forsker) ”Deres (studerende) forløb skulle have været struktureret bedre, for det var faktisk lidt noget rod. Der blev 

lavet nogle aftaler, men det viste sig imidlertid, at det var sværere end som så at få tingene til at passe ind i 

virkeligheden. Dels var der tidsaspektet, dels kalenderaspektet. De studerende har en kalender, skolen (praksis) har en 

kalender, og projektet har også en kalender. Så blev pilotugerne meldt ud til UCL: ”Vi har nogle pilotuger der og der, er 

der nogle studerende, som kunne tænke sig at være tilknyttet?”. Da vi begyndte at spørge, kunne vi godt høre, at det 

ikke var særlig nemt. Dels havde de (studerende) andre aftaler allerede, og dels var der langt (til projektsted), og så 

havde de faktisk lidt svært ved at se, hvad der var attraktivt ved det” (LOMA).  

xv
 (Studerende) ”Det kunne være ’fedt nok’ med lidt mere tværfaglighed. Der manglede en sparringspartner; nogle 

multimediedesignerstuderende som gik rundt og stillede spørgsmålstegn og snakkede med os, mens vi var der. Så 

havde det nok givet mere, for så havde interessen være mere skærpet” (VIP).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Hensigten var, at der var et lignende hold og antal studerende fra 

Multimedieuddannelsen som fra Sygeplejerskeuddannelsen, (men pga. planlægningsproblemer blev det ikke muligt). 

TT (underviser ved Multimedieuddannelsen på Erhvervsakademi Lillebælt) spurgte (derfor), om der var nogle 

studerende, som gerne ville lidt ekstra, og så har vi koordineret deltagelsen. Havde vi haft et større antal 

multimediedesignerstuderende med, var det (forløbet) i højere grad gået op i en større enhed. Tanken er, at de 

(studerende fra hhv. Multimedieuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen) kan noget forskelligt, og at de kan få et 

koncentreret forløb, hvor de oplever, at her er der nogle (studerende), der kan noget helt andet; hvad kan vi sammen, 

og hvad kan vi hver for sig? For derved også at blive klogere på egen profession” (VIP).  

Underviser, projektleder, projektdeltager) ”(I slutningen af forløbet) kommer vores samarbejdspartnere ind og 

fungerer som et ekspertpanel, (overfor hvilket) de studerende på 2-3 min skal præsentere eller pitche deres 

resultater. (På baggrund af deres præsentation) får de (fra ekspertpanelet) en kontant tilbagemelding på det, de er 

ved at udvikle. I undervisergruppen bliver der senere gjort status over og drøftet, hvordan de gode idéer bliver holdt i 

live, og hvordan der kan faciliteres en videre proces. Mange (studerende) har spurgt mig, om de kan bruge forløbet i 

deres prøve, og jeg har sagt: ”Ja, det handler om tværprofessionelt samarbejde, etiske og juridiske aspekter, og alle de 

elementer er der i prøven”. De skal trække på deres vidensgrundlag, og på sigt kan der måske også laves nogle 

justeringer i prøvekriterierne, (så sammenhængen bliver mere tydelig), så de bedre kan sætte den viden og de 

kompetencer, de opøver i projektet, i spil i prøven. Dét, de bliver bedømt på, styrer motivationen hos de studerende, 

så jeg kunne godt tænke mig, at prøvekriterierne blev tilrettet. (Uddannelses)rammerne skal udfordres, hvis der skal 

skabes større sammenhæng (mellem den ordinære uddannelse og studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsprojekter). Vi kan lære meget af samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner, og med 

Studieaktivitetsmodellen ind over, kan vi gradbøje meget i modulplanerne. Men det kræver frontløbere, der tør 

udfordre rammerne og vise nye veje, og der skal være ledelsesmæssig opbakning. Man kan undervise mange steder 

og på mange måder, og jeg så gerne, at alle moduler var koblet op på partnerskaber og skulle levere viden eller et 

produkt (til virksomheder eller andre samarbejdspartnere). Det er vigtigt at implementere det (studenterdeltagelse) i 

grunduddannelserne og inddrage alle studerende (hele hold), for det kan hjælpe dem til at se, at de kan noget 

forskelligt, og at de kan samarbejde og koble på tværs (af uddannelser og professionsfelter). Hvis vi ’håndplukker’ og 

rekrutterer ved siden af (det ordinære uddannelsesforløb), er det de studerende, der gerne vil noget ekstra, og som 

har ekstra ressourcer, vi rekrutterer. De ’shopper’ rundt i projekterne. Dét (deltagelse i forsknings- og 
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udviklingsaktiviteter) skal ikke først komme, når de (studerende) er sidst i uddannelsen eller færdiguddannede. Det vil 

også være en unik mulighed for de studerende, når de (som dimittender) skal søge job” (VIP).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Det (bachelorprojekt) er sårbart i forvejen, man 

(studerende) er meget interesseret i, at det skal være godt. Det er lige før, de bliver færdige, og de skal bruge det 

(bachelorprojekt) til deres jobsøgning. De skal bruge det videre og vil ikke tage for mange chancer. Så det med ikke at 

kende hinanden og gå ind i nye relationer samtidig med, at man også skal arbejde sammen i samarbejde med praksis, 

det er en stor udfordring. Der er nogle (studerende), der er heldige at møde nogle andre studerende fra andre 

professioner i deres kliniske undervisning eller praktik, og som har nogle gode oplevelser. Det (at opnå tillid til og 

åbenhed overfor hinandens fagligheder) kræver, at de studerende skal tidligt ud og ’have fingrene i’ nogle konkrete 

problemstillinger i praksis. Jeg tænker allerede modul 3, 6 eller deromkring. De skal tidligere ind med noget 

praksissamarbejde, og det skal følges op (efterfølgende). De bliver ladt alene med deres oplevelser, og så når de ikke 

(at få en oplevelse af) mening, at (det tværprofessionelle studentersamarbejde) kan have en betydnng. Det er vigtigt, 

at man (studerende) lærer sin egen fagprofession at kende, men (det er også vigtigt), at de (studerende) får ’ind under 

huden’, at de bliver dygtigere som faglige professionsudøvere, hvis de ser, hvad de andre (studerende) laver. Ikke som 

nu, at jo mere de fordyber sig i deres monofaglighed, jo dygtigere bliver de til det. Det er i hvert fald en kultur, der 

hersker lige nu, og som er en modsætning til den kultur, der opbygges i praksis. Hvis man kunne få den vendt om” 

(Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

(Leder) ”Der er en meget høj grad af konsensus i organisationen (vedrørende studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter), ikke bare på ledelsesniveau. Den kompetenceudviklingsopgave, vi har; at uddanne kompetente 

professionelle, der kan træde ind i professionsudøvelsen i morgen, og som kan agere udviklingsorienteret, dvs. kan 

håndtere det vidensgrundlag, som professionerne fungerer på, det kræver, at man bliver uddannet til at kunne være 

deltagende i videnproduktion. Vi har i den eksisterende udviklingskontrakt formuleret et målpunkt i fht. studerendes 

videnproduktion i forbindelse med bachelor- og diplomafgangsopgaver, og det, forventer jeg, vil blive videreført. Det 

er en indikator, der er bred tilslutning til. Det er en af de hårde måder at blive holdt fast på, når det politiske system vil 

have, at vi bliver målt på det. Det er rigtig vigtigt, så det fortsætter vi med. Vi bliver tydeligere på, hvad det vil sige, og 

det er ikke bare et spørgsmål om at være deltagende i projekter, det er også et spørgsmål om at være deltagende i 

projekter, hvor der afleveres resultater efter aftale. Og ikke bare individuelle projekter, helst som en del af større 

projekter. Dele af professionsbaserede udviklings- og forskningsprojekter, hvor de studerende på den måde fletter 

deres uddannelse og videnproduktion sammen. Det, oplever jeg, at der er en meget høj grad af konsensus om; at det 

er dét, som er et væsentligt styringsmål. Det har konsekvenser for alt, hvad vi bygger op i 

uddannelsestilrettelæggelsen; didaktiske overvejelser forud, for det er noget af det, vi bliver målt på. Så det er et af de 

mest centrale greb i fht. kompetencetilvæksten hos de studerende” (Direktion). 

(Leder) ”Udviklingsprocessen er i gang, men hvad gør vi for at forstærke den? Der tænker jeg, at vi har en vifte af 

forskellige organisatoriske tiltag og greb i fht. uddannelsesunderstøttelsesværktøjer, som handler om at 

forventningsafstemme og støtte de studerende i at kunne tage et sådan medansvar på sig. Selvfølgelig kan man 

snakke det op, så det bliver meget stort, men for mig er det meget fundamentalt. Derfor vil jeg sige, at stud_PULS 

ambitionen om, at man får indsigt i og er forpligtet på at deltage både for sin egen uddannelses skyld, men også for at 

være sammen med andre; at man bliver klædt på til det og får selvindsigt i, hvad det er, man gør, understøtter en 

sådan sammenhæng. Man kan sige, at studieaktivitetsmodellen på en måde rammesætter, hvor der er faciliteringer 

og stiladseringer omkring (studenterdeltagelse). Vi har de (nødvendige) værktøjer til stiladsering, eller vi har i hvert 

fald det framework, der kan sætte værktøjer og metoder i spil på en måde, der kan hjælpe til at bygge op til den 

toppræstation, hvor man (studerende) træder ind som medvidenproducerende. På den måde synes jeg egentlig, at vi 

har fået ’kridtet en bane op’. Vi har nogle mål, der er tilslutning om, og vi forsøger også at få dem understøttet. Så er 

der nogle udfordringer i de organisatoriske greb; hvordan håndterer vi de komplementære mål, så de understøtter 

hinanden og ikke kommer til at trække i hver sin retning? Vi skal som professionshøjskole være videnproducerende, 
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men formålet med videnproduktion er, at den skal slå igennem i vores uddannelsesvirksomhed. Det er dimittenderne, 

der er den primære omsætning, og det er deres evne til at deltage og agere i den videnhåndtering, som er det største 

virkemiddel” (Direktion). 

(Leder) ”Det vigtigste er at få skabt struktur og organisering; finde ud af hvilken vej, vi skal gå. Hvordan vi får 

struktureret og organiseret de forskellige typer af de studenteraktiviteter, vi har. Området (UCL) er blevet så stort, at 

vi nu er nødt til at få det organiseret mere, end vi har haft tidligere. Her til sommer bliver vi færdige med vores 

områdestrategi, og så kan vi tage mere systematisk fat på det (organisering). Den dag, vi får organiseret nogle 

tværgående (uddannelses)forløb, som har et særligt fokus på forsknings- og udviklingsarbejde, eksempelvis 

tværprofessionelle bachelorprojekter, Masterclass i informationssøgning og artikelskrivning, og hvor man 

sammensætter studentergrupper på tværs af uddannelserne, så fortoner forskellighederne sig. Så mødes de om et 

fælles fagligt fokus, dét de er optaget af; at arbejde med forskning og udvikling. Det, der i dag er problemet, er, at vi 

sætter dem sammen på tværs, og at det ikke giver mening for dem. Vi skal have defineret nogle ting, som virkelig giver 

mening på tværs (af uddannelser). Studerende skal ikke tvinges ind i forskningsprogrammer eller Masterclass, hvis de 

ikke er optaget af forskning” (Sundhedsuddannelser).  

(Leder) ”I Læreruddannelsen har vi haft temmelig mange studerende som deltagere i ekstra-curriculære forløb i MOVE 

projekter. Der er mange studerende, der har meldt sig, og det har udviklet sig til talentforløb, for der har været en 

tendens til, at man har valgt talenterne. Det har været tydeligt at se på eksamensresultaterne. Vi inviterer også folk 

udefra ind; tidligere forlagsredaktører, iværksættere, teater, personer der er i gang med at udvikle eller har startet 

virksomhed op osv. F.eks. har vi sammen med et teater udarbejdet læremidler til teatrets forestillinger; 

undervisningsmaterialer som de inddrager, når de rejser rundt på skoler og institutioner. Det er et eksempel på, hvor 

de studerende er blevet hovedentreprenører på noget. Vi har også arbejdet meget sammen med Læremiddel.dk, og vi 

arbejder lige nu på at få optimeret det samarbejde. Noget af det, de efterspørger, er studenter- eller 

forskningsassistenter, men det er svært, for de skal bruge dem forholdsvis meget, og der skal finde en tydelig oplæring 

sted, før de studerende kan indgå i aktiviteterne (eksempelvis Demonstrationsskoler). For at det kan lade sig gøre, skal 

vi tænke anderledes om nogle ting. Det er svært, men spændende” (Læreruddannelsen). 

(Leder) ”I UCLs tværprofessionelle forløb har vi tilrettelagt forløbene som en kombination mellem undervisning og 

udvikling. Underviserne har tilrettelagt forløbet, så de studerende kan medvirke til at undersøge noget 

(problemstillinger) i praksis. Selvom det er på ganske kort tid, et 3-4 ugers forløb, giver arbejdet mening for de 

studerende. Vi prøver derfor at arbejde videre (med denne måde at tænke uddannelse på), og har søgt midler til et 

MOVE projekt, der handler om brugerdreven innovation i forbindelse med sammenhængende patientforløb. Det er et 

udviklingsprojekt, hvor de studerende gennemfører deres kliniske undervisning på modul 11. De skal medvirke til at 

undersøge (professions)feltet og indgå i en brugerdreven innovationsproces, hvor de sammen med kliniske vejledere 

skal undersøge, om der er nogle problemstillinger, man måske kan overvinde med hjælp fra digital teknologi” 

(Sygeplejerskeuddannelsen).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Jeg tror, tværfagligheden er rigtig vigtig, det har vi oplevet i den branche, 

jeg sidder i; hvad kan man sige om den samme velfærdsydelse og kerneopgave? Det (tværgående perspektiver), synes 

jeg, er rigtigt vigtigt, for vi har det jo lidt med kun at se vores egen virkelighed (monofaglighed). Altså man kan godt få 

lidt faglige skyklapper på, så man glemmer at se andre sider. Og vi (praksis) arbejder jo tværfagligt, vi har 

sundhedsplejersker, skolepsykolog, socialrådgiver og andre, som vi samarbejder med, afhængigt af hvad opgaven går 

ud på. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at det (studenterdeltagelse) er tværfagligt. Jeg tror, det er vigtigt, at man er 

vant til at arbejde tværfagligt og i netværk og partnerskaber. Det er måden, vi skal arbejde på, hvis vi skal bidrage til 

velfærden. Vi skal tænke innovativt i fht. velfærden, det er vigtigt” (VIP).  

http://www.læremiddel.dk/
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(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Nu tænker jeg helt ’ud af boksen’. Noget af det, vi er 

afhængige af, og som jeg godt kunne tænke mig, at man udviklede på i vores område (praksis), det er den 

interprofessionalitet, der skal være imellem de forskellige faggrupper; hvorfor skulle en fysioterapeut-, en sygepleje- 

og en ergoterapeutstuderende ikke kunne lave et udviklingsprojekt sammen; et fælles bachelorprojekt? Det (tilbud 

om fælles bachelorprojekt) kan vi godt sælge (udbyde), hvis der er nogle (studerende), der skulle hoppe på det (have 

lyst til at lave et tværgående bachelorprojekt). Hvis man kunne få LbD bredt ud på hele UCL, kunne vi også begynde at 

arbejde på den interprofessionalitet allerede nu. Jeg har været ovre og undervise i Odense nogle gange på det Tvær 

Sund modul (modul 5; Tværfagligt fællesmodul - tværprofessionel virksomhed), de har, og det kunne jeg jo rigtig godt 

tænke mig, at de sygeplejestuderende (også) kom med i. Jeg tænker, at når de allerede som studerende får en meget 

tydelig fornemmelse af, at selvfølgelig skal man blive fag-faglig rigtig dygtig og finde ud af, hvad er det, man 

(studerende) kan; hvad er det, jeg kan tilbyde?, men man kan ikke udøve sit fag alene. Man skal vide, hvad man kan 

bruge de andre fag til. Og det er vi nødt til at hjælpe dem til at gøre, dels i fht. sådan noget som modul Tvær Sund, 

men også i fht. hvordan vi kan udvikle praksis i fællesskab” (LbD).   

 

(Forsker) ”Projektet er meget tværfagligt, og umiddelbart passede det ikke ret godt ind i den didaktik (der er i 

Læreruddannelsen), hvor der gøres forsøg på at skærpe de enkelte fags profiler. Der er indbygget en modsætning i 

uddannelsen mellem det at skulle have en stærk profil i sit fag og så arbejde tværfagligt” (LOMA).  

xvi
 (Studerende) ”Vi fik meget sen udmelding på, at der blev afholdt Masterclass, først halvanden dag før vi skulle 

indsende problemformulering, så vi var kun to (studerende fra UCL), der nåede at benytte os af tilbuddet. Jeg havde 

nok en anden forventning af, hvad det var, end det, jeg kom over til. Jeg frasagde noget (skulle have videnskabsteori i 

uddannelsen den dag) og valgte (i stedet) Masterclass. Jeg tænkte, at det var på et niveau højere, og at jeg ville få 

mere med derfra (som kunne anvendes i bachelorprojektet), nogle flere værktøjer. Idéen er relevant, og de to 

forskeres oplæg var interessante, det kunne jeg bruge til noget, men den efterfølgende proces (var uhensigtsmæssig), 

for vi var på meget forskellige niveauer i fht., hvor langt vi var i vores bachelorprojekter. Nogle var gået i gang, og 

andre skulle først i gang om et halvt år. Vi var også tilknyttet mange forskellige uddannelser, og det kunne have været 

interessant, men det blev en mærkelig sparring, vi fik ude i grupperne. Jeg manglede en tovholder, og det kunne have 

været godt, hvis vi havde været samme sted i processen, for så kunne vi have ’sparret’ mere med hinanden. Men det 

var der ikke mulighed for. Det skulle have været planlagt og systematiseret på en anden måde. Midtvejs var der en 

’her og nu’ sparring med en af grupperne, men som en af dem, der sad og kiggede på (fulgte med fra sidelinjen), 

kunne jeg ikke bruge det til noget. Det var ikke dybdegående nok, og det var problematisk, at vi var mange forskellige 

steder (i bachelorprocessen). Måske skulle der have været en forventningsafstemning inden, og de (arrangørerne) 

kunne måske også have stillet større krav til mig som deltager. Evt. som et to-dags arrangement med arbejde i grupper 

og efterfølgende præsentation og dialog. Den (Masterclass) kunne også tænkes tidligere ind i forløbet, og (det ville 

være godt, hvis) man (samtidig) kunne sparre med en institution eller virksomheder (professionspartner), som havde 

lyst til at samarbejde, og som meldte ind (med nogle problemstillinger). Så kunne man (studerende) hurtigere få 

retning på, og det (kunne) tænkes mere målrettet og som et procesforløb, hvor man havde mulighed for dialog med 

forskere i afklaringen af forskellige spørgsmål” (Masterclass).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg tænker, at inddragelse af studerende (studenterdeltagelse) skal ske 

på forskellige niveauer. De studerende skal inddrages i forskningsarbejdet, og de skal kunne anvende 

forskningsresultater. De skal selv kunne søge forskningsresultater i fht. de elementer, der ligger i de forskellige fag, 

men de skal også kunne arbejde forskningsorienteret (anvende forskningsprocessens elementer), så de kan opfylde 

deres bachelorforløb (leve op til kravene i bachelorprojektet). Bachelorprojektet er sat mere i centrum, end det har 

været før, og der skal de (studerende) have lært at anvende forskellige metoder til at indsamle empiri. Det at indsamle 

og bearbejde empiri; analysere de data, de får ind, det er netop noget af det, som de studerende har svært ved. Det er 

de famlende overfor. De skal ud (i praksis) og være med til at forbedre professionsfeltet, altså styrke kvaliteten af 
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undervisningen (i folkeskolen). Man (studerende) skal være inde i professionsfeltet og blive dygtige til at aflæse, hvad 

det er for udviklingsbehov, der er i praksis. Den vinkel mangler” (LOMA).   

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Vi bliver nødt til at få tænkt progression ind (i studenterdeltagelse 

uddannelsen igennem). Det bør ikke være lige meget, om man er på 1. eller 7. semester. Man har nogle andre 

udviklings- og innovationskompetencer på 7. semester, end man har på 1. semester. Jeg kunne godt tænke mig, at vi 

fokuserede på de studerendes afsluttende projekter. Man (underviser) kunne tage udgangspunkt i, hvad de 

studerende skal i deres bachelorprojekt og inddrage det i undervisningen i de enkelte fag (tidligere i uddannelsen), det 

kunne f.eks. være interview og lave en interviewguide. I princippet skal alle have muligheden, de skal have 

invitationen” (LOMA).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Hvis jeg skulle bestemme, havde vi værksteder og ikke fag i uddannelsen. 

Det kan modultænkningen hjælpe noget på. Det kunne være sådan, at de (værksteder) ikke blev udbudt mandag 

formiddag, men at det var nogle ting, som de studerende kunne opsøge, når de havde brug for det. Vi (UCL) tænker 

meget ’novice - ekspert tænkning’, hvor de studerende kommer ind (i uddannelsen), vi lærer dem (det, de skal), og så 

bliver de eksperter en dag. Hvis vi laver uddannelserne projektbaseret, er vi nødt til at forholde os til de studerendes 

behov og de muligheder, der er; en slags klippekortordning” (ETV, Udviklings- og innovationsværksted).   

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”De studerende er nødt til at have nogle kompetencer, inden de kommer 

ud (som deltagere i forsknings- og udviklingsaktiviteter). Vi kunne også godt lave et serviceorgan, som kunne 

kvalitetsvurdere de projekter, (som kommer ind via Projektdating), og som kunne kigge på sværhedsgraden (af 

studenterdeltagelsen). Som basis kunne der være nogle øveforløb, hvor de (studerende) bliver trænet og kvalificerer 

sig inden for (forskellige) (undersøgelses)metoder. Der vil være projekter, som er velegnet til det (øvelse), og andre af 

en helt anden karakter. I alle de projekter, vi (Pædagoguddannelsen) har, er der krav om produktion, forskellige 

produktioner med forskellige sværhedsgrader. Nogle er forholdsvis ukomplicerede, og andre er komplicerede. De 

sidste er typisk (egnede) til bachelorprojekter. Ved innovative projekter er der aldrig én løsning, de kan ikke blive 

reproducerende, de vil altid være producerende. På den måde er der ikke ’for sjov’ projekter; øveprojekter. Der er 

tidsafgrænsede projekter eller problemstillinger, der ikke er så komplekse, og som de studerende kan starte med fra 

dag ét. Som uddannelsesinstitution og underviser er det vores opgave at sige til skolen (eller anden ekstern 

samarbejdspartner), at vi ikke kan garantere, at de får nogen (anvendelig videnproduktion): ”Måske får I nogle gode 

forslag”. Det er præmisserne for det (samarbejdet). De studerende præsterer ikke forskningsbaseret viden, men det er 

ny viden og noget, der er efterspurgt af andre, og som kan være brugbart. De går ind og bidrager til 

professionsudviklingen” (ETV, Udviklings- og innovationsværksted). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Hvis de studerende skal involveres i projektaktiviteter 

på forskellige moduler i deres uddannelse, og hvis vi skal opfatte det som en del af deres uddannelse, så skal de have 

merit for de aktiviteter, de deltager i. Det vil (også) kræve, at underviserne er åbne og fleksible overfor, hvordan de 

studerende kan lære noget, og hvordan de kan få anerkendt det, de har lært (gennem studenterdeltagelse). Svarende 

til at de studerende, der tager på udveksling, får (anerkendelse) for det, de lærer under udvekslingen. De skal ikke lave 

noget, som er identisk med det, de ville have lavet, hvis de var blevet ’hjemme’, for de er et andet sted med nogle 

andre muligheder. Den fleksibilitet bliver nødt til at være til stede, og det er den muligvis også, men det er i hvert fald 

en nødvendighed, at den er det. De studerendes retsstilling skal også tilgodeses ved, at de anerkendes og gives merit 

for sådan nogle aktiviteter. Vi (uddannelsen) skal sikre, at der er et tilstrækkeligt læringsindhold for dem. Hvor den 

godkendelse skal ligge, ved jeg ikke, men den bliver nødvendig” (LbD).  

(Leder) ”Det må være grunduddannelserne, der skal opbygge feltet for studenterdeltagelse. Studenterdeltagelse skal 

udspringe i grunduddannelserne. Det kommer an på, hvordan hele UCL kobles sammen. Hvis vi satser på de 
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studerende, ligger studenterdeltagelsen i basis (nederste trin af pyramidefigur i Research-based learning). Vi skal have 

fundet ud af den balance og de krav og kriterier, der skal lægges for studenterdeltagelse” (Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”Der arbejdes med mange af de (i forbindelse med studenterdeltagelse) nævnte elementer i forskellige 

sammenhænge (i grunduddannelserne). Det er jo kompetencer, de (studerende) skal have, bl.a. i forbindelse med 

deres professionsbachelorprojekt. Mange af vores (Læreruddannelsen) moduler har elementer fra basis (nederste trin 

af pyramidefigur i Research-based learning). Jeg tror ikke, at det er så langt væk, men det er et spørgsmål om at 

prioritere” (Læreruddannelsen). 

(Leder) ”Spørgsmålet er, hvordan vi definerer Research-based learning, for vi (Sygeplejerskeuddannelsen) har jo 

problembaseret læring, og vi kan jo ikke lave den slags læring, hvis de studerende ikke er deltagende. Vi inddrager de 

studerende i deres egen læring, når vi laver PBL forløb (forløb med problembaseret læring). Er det 

studenterdeltagelse, eller skal det tænkes som noget helt andet?” (Sygeplejerskeuddannelsen). 

(Leder) ”Når man udvikler, skal man tilbage til basis, og konceptet for studenterdeltagelse skal omfatte en mere åben 

og dynamisk model, hvor det basale niveau placeres i midten. Man skal tilbage til basis fra forskellige niveauer. Det 

(studenterdeltagelse) er jo noget af det, vi frem mod 2020 ønsker at blive bedre til. Vores eksistensberettigelse ligger i 

vores profil og de spændende ting, vi inddrager de studerende i” (Læreruddannelsen).  

(Leder) ”Den primære indgang (til den kommende områdestrategi inden for det pædagogiske område) er dét, de 

studerende kan, når de er færdige med at studere. Praksisfeltet har en udfordring i, at man (som professionsudøver) 

skal kunne forvalte sin viden; at man kan vurdere, hvor man mangler viden, og hvordan man kan skaffe den. (Som 

professionsudøver) skal man i højere grad kunne arbejde på et systematisk grundlag, og vi (professionsuddannelserne) 

skal understøtte og bibringe de studerende mulighed for at opnå de kompetencer og hermed (også) den politiske 

ambition om, at flere (bachelor)projekter skal tage udgangspunkt i en konkret forsknings- eller udviklingsrelateret 

problemstilling. Vi (det pædagogiske område) drøfter (denne sammenhæng) og har udkrystalliseret tre spor; (1) 

parallelforskning, hvor de studerende laver noget i deres uddannelse, som løber parallelt med en igangværende 

forskning; den lette kobling til et forskningsprojekt, hvor forskningsprojektet stiller empiriske data til rådighed for de 

(bachelor)studerende, (2) deltagende forskning, hvor de studerende deltager i forskningsprojekter som en form for 

forskningsassistenter eller studenterjobs, (og) hvor de gennemfører interview, transskriberer o.a. De studerende kan (i 

den deltagende forskning) tilbydes kurser i forskellige metodiske elementer (og værktøjer) og (3) bidragende 

forskning, hvor de studerende samarbejder med forskeren og (indgår aktivt) i udviklingsarbejdet, og hvor de 

studerende bidrager til projektets resultater. Jeg ser det som et ideal, hvis vi kan nå derhen (bidragende forskning). 

Organisatorisk har vi i en udfordring i at udvikle nogle strukturer eller omorganisere vores uddannelser, så vi kan 

bringe flere (studerende) derhen (at indgå i bidragende forskning). Når vi etablerer projekter, f.eks. i forbindelse med 

forskningsprogrammer, skal vi tænke de studerende med ind, og vi skal gøre en større indsats for, at de studerende 

allerede på deres først studieår bliver skarpere på (at udvikle deres) kompetence omkring videnforvaltning. På 

baggrund af den organisationsændring, vi har lavet, kan vi (som basis) lave nogle tværgående forløb, der handler om 

videnarbejde og udvikling af metodiske kompetencer, og (hvor de studerende) af den vej kan tænkes ført igennem en 

form for progression frem mod deres bachelorprojekt. Det er en del af alle uddannelsers curriculum, og jeg tror 

faktisk, at det skal være et af de træk, vi kan lave på tværs af professionshøjskolen. Det vil give en høj grad af 

troværdighed, og så vil vi bedre kunne udnytte de (forsknings)kræfter, der er (i UCL)” (Pædagogiske uddannelser).  

(Leder) ”Hvordan man (studerende) kan lære noget gennem deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter samtidig 

med, at man tilegner sig faktuel viden. Er man (studerende) i stand til det? Altså, hvis man ikke som studerende er i 

stand til at foretage transfer, så dur det ikke, og det kan jeg godt være i tvivl om, at alle vores studerende er i stand til, 

for det kræver i høj grad abstraktionsevne. Der er nok nogle af vores studerende, der ikke har dette beredskab. De er 

meget konkret tænkende, og så vil det ikke være muligt for dem. Så det er nok et spørgsmål om at differentiere 



61 
 

Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt  
Kvalitativ undersøgelse  
Birgit Heimann Hansen   

Juli 2014 Side 61 

 

                                                                                                                                                                                                 
undervisningen. Det er et spørgsmål om, at man skal acceptere, at det ikke er alle (studerende), der lærer på samme 

måde. Sådan er vilkårene” (Sygeplejerskeuddannelsen).  

(Leder) ”Som institution skal vi (Tværgående uddannelsesudvikling) være med til at skabe en kapacitetsopbygning og 

koncepter for tværgående samarbejde og opbygning af tværgående kompetencer. Vi lægger stor vægt på at 

konceptualisere tilgangen til kompetenceudvikling og har stort fokus på de studerendes kompetencer, dét er vores 

(Tværgående uddannelsesudvikling) omdrejningspunkt. Vi tænker en generisk uddannelsesmodel eller skabelon for 

uddannelsesudvikling. Skabelonen har 3 niveauer, først en platform med (udvikling af) basisfagligheder og -

færdigheder og (efterfølgende) et niveau med forskellige modeller (differentieringer). De (basisfærdighederne) kan 

tages med (videre i uddannelsesforløbet) på en udvidet arena (et differentieret forløb), f.eks. som 

innovationsassistenter, der kan bidrage til innovationsprocesser i vores omverden. De studerende bruger deres 

metodiske greb og værktøjskasse fra deres ordinære (basis)uddannelse og kombinerer dem med 

innovationsmetodiske greb, metoder og design i forskellige kombinationer (i det differentierede forløb). Det 

(studenterdeltagelsen) sker meget forskelligt, nogle (studerende) gør det curriculært og evt. bygget ind i deres praktik, 

andre gør det frivilligt, altså ekstra-curriculært og får ekstra ECTS-point. Differentiering eller toning er (omfatter på 

den måde) forskellige modeller og er både indeni og ved siden af (de ordinære uddannelsesforløb). Men det er vigtigt, 

at uddannelserne formelt forholder sig til det (hvordan de differentierede eller tonede forløb er forenelige med og kan 

passes ind i de ordinære uddannelsesforløb). Som en udvikling af basis(niveauet) er det vigtigt at beskrive, hvordan de 

enkelte forløb kan udfoldes; hvad findes der af koncepter? F.eks. innovationsassistenter. Vi forestiller os, at det (den 

måde at tænke uddannelsesudvikling og forskellige koncepter på) kan være en hjælp til uddannelsescheferne til 

guidning af de studerende, eller hvis der pludselig kommer et tilbud om projektdeltagelse, så kan man 

(uddannelseschefen) sige: ”Hvis du (studerende) er på modul 10, så kan vi tilbyde dig at gå ind i et innovationsforløb 

som talentstuderende ved siden af (det ordinære uddannelsesforløb)”, eller ”Det skal du ikke bekymre dig om på 

modul 5, det forløb kommer på modul 10)”. Skabelonen skal være fleksibel og kunne anvendes forskelligt (ud fra den 

enkelte uddannelses opbygning, interesser og behov), idet de (uddannelsescheferne) skal kunne tænke og anvende 

det (konceptet og de givne tilbud om studenterdeltagelse) ind i uddannelsernes modulbeskrivelser (og kombineret 

med uddannelsernes øvrige aktiviteter). Det er vigtigt, at det bliver håndterbart” (Tværgående uddannelsesudvikling).  

(Leder) ”Det er vigtigt at overveje, hvilke studerede, vi (UCL) vil facilitere (udvikling) igennem, og vi skal have fokus på 

kompetenceniveauer. Der er nogle basiskompetencer, som de alle (studerende) skal have, og det vil typisk være 

(kompetencer, som gør), at de alle kan gå ud i udviklingsforløb i deres kommende professionsområder og være med til 

at inspirere, udforske og facilitere. I differentierings- eller toningssporet kan man begynde at have en talent-tilgang. Så 

vil vi gerne være lidt selektive, og vi må lægge vores sparsomme ressourcer i de mest talentfulde studerende. Det vil 

også inspirere nogle studerende til at dygtiggøre sig og få lov til at følge nogle mere målrettede forløb. Det er svært at 

sige, hvor mange studerende, det vil kunne rumme, men formodentlig ca. 8-10 %. Der er megen fokus på 

talentstrategier og det brede talentbegreb, og det er noget, vi må forholde os til, men de basale kompetencer skal alle 

have” (Tværgående uddannelsesudvikling). 

(Leder) ”De studerende skal sættes mere fri (fra deres forankring i grunduddannelserne) og have mulighed for at sige: 

”Vi er klar til at gå på tværs (af ordinær uddannelse og projektdeltagelse), vejene er ikke lagt fuldstændigt, men det 

giver os nogle andre muligheder”. (Der skal åbnes op for flere muligheder for studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter), evt. via nogle ’WildCard’ ordninger, hvor de (studerende) kan få merit fra dele af deres 

uddannelse, evt. via den i Research-baced learning præsenterede portefolio-tænkning. Det er rigtig vigtigt, at de 

(studerende) kommer ud (deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter), og så har de (via portefolie-dokumentation) 

dokumenteret, at de i deres studieforløb har deltaget i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Man skal frisætte (de) 

studerende, der har overskud og gerne vil noget mere, og tydeliggøre de veje og attraktive tilbud, der er. 

Uddannelserne skal være mere klar til at give slip på dem (studerende), og vi (Forskning og Innovation) skal være mere 

klar til at modtage dem og hele tiden tænke dem ind som en del (af aktiviteterne). Når de studerende tager ansvar for 
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nogle konkrete processer og professionsudvikling, oplever de, at de gør en forskel (i det forpligtende samarbejde)” 

(Forskning og Innovation).  

(Konsulent) ”Jeg sidder lige nu og prøver at lave en konceptbeskrivelse for væksthuset. Vi har selvfølgelig nogle 

strategiske mål, (og) nu har jeg taget fat på, hvad formålet med det er; hvad det er det for nogle principper, der skal 

gælde for væksthuset, og hvad det er for ydelser, der skal ligge i det. Jeg prøver at tænke samme koncepttankegang 

ind omkring studentervæksthuset som Område for Tværgående uddannelsesudvikling. Hvis man ser på 

studentervæksthusets ydelsesniveau, ser jeg lige nu fire indgange til det (konceptet). Noget af det kommer til at 

handle om en form for konsulentydelse, hvor man (studentervæksthuset) kan være med til at ’klæde’ nogle 

undervisere på til f.eks. at få ind i TPM-forløb (tværprofessionelt modul). Noget andet kunne være støtte til de 

studerende; ydelser som progredierende vejledning til eller events og arrangementer for studerende, eller det kunne 

være videnproduktion. De (konsulentydelserne) kan tematiseres igennem den entreprenør- eller innovationsviden, 

man lægger ind over, eller hvad det er for nogle modeller eller undervisnings- eller vejledningsprocesser, man prøver 

at bevæge de studerende igennem. Der skal skabes et (udviklings)miljø med initiativer i form af workshops og 

videncaféer, som skal integreres i uddannelserne, men lige nu handler det om at få lavet en skal på selve konceptet, 

hvor vi ’slår tonen an’. Man kan sagtens udvikle studentervæksthusets tilgang til innovation og entreprenørskab i brug 

og involvering af studerende. Både i selve udfoldelsen af konceptet, i hvordan man gør det konkret i deres 

(studerende) undervisning eller deres egne projekter, eller hvordan man skaber en self-paced proces med dem. De 

studerende skal opleve en motivation i fht. at gøre noget med deres egen viden. F.eks. kan vi afholde workshops, hvor 

de kan komme i gang med deres idéer og få en fornemmelse af, at de kan og faktisk har indflydelse på at iværksætte 

processer, hvor de kan være innovative og måske implementere det (deres idé) i det offentlige. Andre typer af 

workshops kunne have et andet og mere afklarende niveau i fht., når de skal begynde at udfolde deres koncepter. 

(Workshops) der kan gøre dem mere bevidste om produktudvikling, f.eks. hvad det kræver, hvis de vil lave socialt 

entreprenørskab” (Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer).  

(Konsulent) ”Jeg synes ikke, at Blooms taksonomiforståelse holder i fht. at tænke innovation og entreprenørskab ind. 

Det behøver ikke at være så farligt at tænke specialisering ind (i uddannelserne), det er jo blot (en form for) 

læringsudvikling, som hænger sammen med kvalifikationsrammen og det niveau, hvor man (studerende) er i 

uddannelsen. Måske skal vi kigge på SOLO-taksonomien, for der er noget i den der måde at skabe på; at innovere og 

udvikle kompetencer på, som er lidt i modsætning til den praksis eller (uddannelses)form, vi har nu” 

(Uddannelsesinnovation og Læringsressourcer). 

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Jeg tror, det er godt at koble et praksisområde på (den teoretiske 

uddannelse), og at der kommer nogle (studerende) ud, der er engageret i at udvikle den faglige praksis. Så har de 

måske mere ’fingeren på pulsen’. Det åbner jo også vores horisont i fht. at udvikle vores faglighed. Det er sådan set en 

’win-win’ (situation)” (VIP).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg har også haft nogle (studerende), der skriver 

almindelige bachelorprojekter. De har ikke haft den samme interesse i at lære afdelingen at kende. Jeg kan se det, når 

de indsamler empiri, og jeg kan se det, når vi snakker sammen. Jeg tror ikke, vi kan gøre andet end at være tydelige i, 

at det er en klar forventning, vi har (praksiskendskab og -interesse). Ved LbD projekter stiller vi rigtig mange 

ressourcer til rådighed, og vi skal have noget ud af det bagefter. Hvis de (studerende) aldrig har være ude i det her 

område før, så skal de undersøge og præstere noget for at lære (praksis) at kende, for ellers vil det, de kommer frem 

til, ligge alt for langt væk fra den virkelighed, vi er i. Det er en forventning, vi har, og som vi kan være ret tydelige 

omkring. Det giver mening med LbD projekterne, fordi de går ud på, at de (studerende) skal udvikle klinisk praksis, og 

man kan ikke udvikle klinisk praksis, hvis man ikke er i klinisk praksis. Almindelige bachelorprojekter udvikler sjældent 

klinisk praksis. Det er jeg ked af at sige, fordi der kommer rigtig mange ord ud, men de bliver ikke omsat ude i praktisk 

virkelighed. Man kunne godt stille krav om, at man faktisk skulle have nogle tilstedeværelsestimer i praksis, før man 
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kunne løse et LbD projekt. Og der kunne man ligesom ’slå fælles slaw’. Og hvis det er det, man gerne vil, så bliver man 

nødt til at have en studieretning eller nogle opgavekriterier, der stiller krav til, at man har været i den praksis, man 

reelt er ved at udvikle” (LbD).  

 

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Hun (underviser) var med til begge plenummøderne, og 

så var hun hele tiden tovholder på opgavedelen. Og indsparker. Jeg tror, det var rigtig godt, at hun var tovholder på 

netop opgavedelen, mine bidrag var mest praksisnære bidrag (LbD).  

 

Forsker, bachelorprojekt) ”Det er en meget positiv måde at bruge sine forskningskompetencer på 

(studenterdeltagelse), fordi man (studerende) har mulighed for at fordybe sig i nogle bestemte, sådan lidt nørdede 

metodemæssige ting, som man normalt ikke når i bachelorforløb. Den her Masterclass er tværprofessionelt 

sammensat; det er en gruppe med en række forskellige baggrunde, det gør det rigtig sjovt at arbejde med. De 

(studerende) synes, det er spændende at høre oplæggene fra forskerne. Vi valgte at fordybe os i forskellige 

metodemæssige ting. Jeg fordybede mig en del i, hvordan man kan fremstille kvalitative data, og Y (anden forsker) 

fordybede sig i deltagende observation. De håndgreb, de (studerende) fik, syntes de, var rigtig gode. Det var noget, 

som de ikke havde fået i deres grunduddannelse. Vi gjorde det klart, at forskning er på et andet niveau, men 

principperne og metoderne er de samme. De studerende kan høre, at vi (forskere) har en masse erfaringer om de 

muligheder, der er med at få forskningen til at fungere, og de forskellige vanskeligheder man støder på i praksis. De 

forskellige valg og overvejelser man må foretage af mange forskellige slags. Og de syntes, det var rart at få en 

fornemmelse af, at det ikke bare var sådan en teoretisk fremstilling, men at vi også selv har fingrene ’nede i det’. Jeg 

tror, at det, at de har en hel dag til rådighed, hvor man (studerende) får dybere indblik i et par forskningsprojekter, 

kan inspirere dem til deres egne projekter. Deres problematikker udspringer jo af deres praksiserfaringer; 

praksisorienterede problemformuleringer, og strukturen på dagen (Masterclass) giver også den kobling. Om 

formiddagen kommer vi med oplæg (metode), og vi bruger tid på at diskutere med dem. De kan spørge ind til de ting, 

de gerne vil vide noget mere om. Og så om eftermiddagen er der tværprofessionelt gruppearbejde omkring deres 

egne bachelorprojekter. Vi stiller dem 5 spørgsmål, som de skal gennemgå for hvert projekt. Spørgsmålene tager 

udgangspunkt i vores arbejde om formiddagen, og de skal have nogle helt banale, grundlæggende metodiske ting 

med: ”Hvad er det for et vidensgrundlag, der bygges på? Hvordan skal vi indhøste den her viden?” Noget, der giver 

god mening, når de har haft vores (forskere) oplæg om formiddagen. Vores oplæg tager udgangspunkt i konkrete 

forskningsprojekter, så de kan se sammenhængen, og at de skal gå igennem nøjagtig samme overvejelser. Det er klart, 

at de har meget kortere tid til det, og kravene til produktet er selvfølgelig noget andet. Det er ikke forskning, for de er 

jo ikke forskere, men de laver også en undersøgelse. Metoderne er nøjagtig de samme. Det virker, og vi får et meget 

tydeligt indblik i deres forudsætninger” (Masterclass).  

 
xvii

 (Studerende) ”Jeg synes ikke, der er nogen sammenhæng imellem modul 5 og VIP (projektet), man kunne måske 

tage nogle overvejelser med til eksamen eller et eller andet, så man mere kunne se en sammenhæng med det 

(studenterdeltagelse) og ordinær uddannelse” (VIP).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”De studerende skal have deres grundfaglighed, før de kan blive 

tværprofessionelle, men (efterfølgende) kan der godt laves et differentieringsspor, (hvoraf nogle studerende kan 

fortsætte og kvalificere sig yderligere inden for forskning og udvikling). Jeg tror, det er den eneste vej at gå, for vi 

sidder lige nu og har trukket i nødbremsen. Vi er ved at gå i stå. Vi skal kigge i muligheder og formulere 

(uddannelses)modulerne, så der er plads til tværgående (initiativer). Det skal være en win-win situation” (ETV, 

Udviklings- og innovationsværksted). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Man kan ikke have en ambition om, at de studerende skal kunne ’køre’ 

(varetage) projekter, hvis undervisningen ikke afspejler det. Det er helt afgørende, at det bliver en måde at tænke på, 
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for ellers har det ikke nogen chance. En anden ting er, at der er projekter, som er ægte. Der skal hele tiden være 

mulighed for at deltage i projekter. Det burde være sådan, at hver gang man har projekter, så har man også 

studerende med. Der skal være mindst 10 % (af alle studerende), som opnår (udviklings)kompetence over en årrække 

(i løbet af uddannelsen)” (Demonstrationsskoler). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Det vil være fint, hvis en studerende, der har været 

med til at udforme en spørgeguide eller -skema, fremlagde det som en erfaring for sin gruppe eller sit hold, men det 

kræver, at det kan planlægges og skemalægges, og det (logistikken) bliver en stor udfordring. Det vil ikke være 

vanskeligt at gennemføre, og underviserne vil sagtens kunne perspektivere det, den studerende vil kunne fortælle, så 

det også får det faglige niveau, det skal have; løfte den studerendes erfaringer og fortællinger op på et passende 

niveau. Men logistikken vil blive en udfordring. Men der er helt sikkert noget at arbejde med og gå efter. I Finland gør 

de det. Der ligger det i bekendtgørelsen, at alle bachelorprojekter for alle uddannelser skal være knyttet til 

professionspraksis. Derfor har deres professionshøjskole i en årrække været tvunget til i højere grad at organisere og 

tilrettelægge workshops, end de tilrettelægger holdundervisning. Og at de tilrettelagte workshops er åbne for 

professionsudøverne, hvis de har mulighed og behov for at følge en undervisning. Vi har (i lighed med nævnte 

tilrettelagte tilbud) åbnet op for, at de sygeplejersker, der indgår i LbD projekterne, er velkomne til at følge et 

valgmodul i akademisk formidling på modul 13. Det er jo et eksempel på, hvordan man kan lave workshops, der er 

åbne for andre end de studerende. Hvis vi som stor organisation skal arbejde med det her, så vil det kræve et helt 

andet logistisk paradigme end holdskemaer, der er lagt for et semester af gangen. Der starter nu et MOVE projekt 

med et metodekursus til bachelorstuderende på tværs af sundhedsuddannelserne. Det er et eksempel på, hvor det er 

op til de studerende at vælge sig ind, men det vil også kræve meget af de studerende, hvis de selv skal sørge for at 

vælge det (kurser, workshops), de har brug for. Jeg tror, at projektet skal danne grundlag for, at man efterfølgende 

kan pilotafprøve nogle tværfaglige bachelorprojekter” (LbD).  

(Leder) ”Det (tværgående uddannelsesudvikling) er en udvikling, der tager tid, men der er ’medvind på cykelstien’. Vi 

skal være systematiske, målrettede, hæve det (uddannelsesudvikling) op og brede det ud. Jeg har stået mange gange 

nu og lavet (illustreret) modellen (for tværgående uddannelsesudvikling), og jeg har endnu ikke oplevet nogen, som 

ikke har kunnet tænke med. Den giver god mening” (Tværgående uddannelsesudvikling). 

(Leder) ”Det er mit indtryk, at det er nemmere for både de studerende og underviserne at se det (læringsaktiviteten) 

som undervisning og udvikling ’hånd i hånd’ på den måde (i klinisk undervisning). Udfordringen bliver, hvis det også 

skal brede sig ind i den teoretiske undervisning. Vi forsøger aktuelt at gøre den teoretiske undervisning 

forskningsbaseret, men hvordan vi i øvrigt kan (inddrage studenterdeltagelse), det har jeg ikke nogle idéer til. Jeg ser 

det som en af de store udfordringer, vi har. For jeg er overbevist om, at hvis det skal lykkes at øge forsknings- og 

udviklingsaktiviteten uden, at det bliver på bekostning af undervisningen og læring, så bliver vi nødt til at flytte på 

grænserne eller have en forestilling om, hvordan der kan opstå synergi mellem de to områder. Også helt konkret. Der 

skal foretages en mental omstilling og ændring af det mindset, der er om undervisning, forskning og udvikling. Det 

handler om, hvordan man kan finde kreative modeller for, hvordan det (undervisning og forskning & udvikling) går 

’hånd i hånd’. For sådan som jeg hører nogle i lærerkollegiet italesætte det, så kommer det nemt til at lyde, at når vi 

skal det, er det på bekostning af undervisning og læring. Så man tænker dikotomi i stedet for synergi. Det handler om 

at finde en holdning eller nogle kreative løsninger på, hvordan det rent faktisk kan blive kombineret” 

(Sygeplejerskeuddannelsen).  

(Leder) ”Udfordringen (med studenterdeltagelse) er blevet præsenteret i organisationen det sidste halve år. Vi har 

arbejdet med det i flere år, primært i fht. bachelorprojekter og de kliniske uddannelsesmoduler. Så det, der mangler, 

er at kigge på, hvordan vi kan kreere noget, der tangerer det i de teoretiske moduler. Også uden nødvendigvis at gøre 

os afhængige af den kliniske praksis, for det er der jo ikke plads til. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi ellers kan 

gøre det. Jeg har også den bekymring, at sygeplejersker for at kunne varetage opgaverne i klinisk praksis, også skal 
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være i besiddelse af faktuel paratviden, håndværksmæssige færdigheder og kliniske praktiske kompetencer, som bl.a. 

drejer sig om at kunne træffe beslutninger meget hurtigt. Man kan lave megen undervisning projektorganiseret, men 

gør vi det igennem hele uddannelsen, kan jeg være bekymret for, om de studerende tilegner sig den faktuelle 

paratviden, de har brug for at kunne reagere og være til stede og klare sig i klinisk praksis. De er nødt til at have et 

beredskab” (Sygeplejerskeuddannelsen).  

 

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Jeg kan ikke lade være at tænke på, at når man skal være 

sygeplejestuderende i 3½ år, og man begynder at fokusere så meget på forskning og udvikling, hvad tager det så fra alt 

det andet (uddannelsesindhold)? For så synes jeg, vi har et problem. Det er ligesom, det kommer til at fylde mere og 

mere, og vi ved jo, at når noget kommer til at fylde, så bliver det i stedet for noget andet. Det kan godt være, at de kan 

udvikle sygepleje, men kan de ikke det grundlæggende, den basale viden omkring, hvad sygeplejen handler om, så er 

det lige meget, at de kan udvikle den” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Jeg har indtryk af, at når de studerende kommer tilbage (teoretisk 

uddannelse), bliver der ikke taget udgangspunkt i de oplevelser, de har været ude og fået (i klinisk praksis). De har en 

opgave inde på skolen, og så har de et forløb ude hos os, og så skal de tilbage igen.  De studerende bliver egentlig 

sådan lidt kastebolde. Men jeg tror, det er nogle små, enkle greb (der skal til for at skabe sammenhæng). Det kunne 

være, at man fra praksis og underviser satte sig sammen i et par timer og fandt ud af, hvordan vi kan hjælpe hinanden. 

Så vil det også blive nemmere for os at trække teorien ind i det, de oplever herude (klinisk praksis). Ligesom det vil 

blive nemmere for underviserne at relatere til oplevelser, så det netop giver mere mening (for de studerende)” (LbD).  

xviii
 (Studerende, bachelorprojekt) ”Jeg er ved at skrive bachelor, og man (studerende) kommer jo nærmere 

(metodetriangulering), når man har noget erfaring, det hjælper helt vildt. Ellers er det at blive smidt ud i en bachelor 

jo ret vildt, når man ikke har prøvet noget lignende før. Jeg tror, der er en forskel, man bliver mere frustreret, hvis 

man ikke har prøvet det før” (Tegn på læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Jeg tror, det (studenterdeltagelse) kan organiseres forskelligt. Idéen med, 

at forskeren er med i et samspil, det skal udvikles. Der skal satses på højere kvalitet omkring bachelorforløb. Det er 

noget, der vil komme. Det er fremtiden” (LOMA).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg synes jo, det kunne være rigtig, rigtig spændende, 

hvis man forholdsvis tidligt fik (mulighed for at opøve sine udviklingskompetencer) og kunne sige: ”Ja, men du er 

tildelt dit LbD bachelorprojekt i akutafdelingen, du begynder allerede at komme i afdelingen efter modul 4, eller et 

eller andet. Og så bliver der stillet nogle små opgaver inde på skolen, og dem har du faktisk mulighed for at gå ud og 

prøve i den afdeling. Du (studerende) lærer afdelingen lidt at kende, du begynder at komme i den. Du kan måske 

begynde at få ’støbeske’ i noget (udvikling). Ja, men hvad arbejdes der med allerede nu? Hvis de selv havde en 

interesse i at være med til at definere det projekt (bachelorprojekt), de skal arbejde med. Fordi når det så kommer, så 

har de været på sidelinjen med det, der foregår i afdelingen. Så var det over et længere forløb, og fokus ville være 

rettet (mod reelle udviklingsbehov i praksis). Det (bachelorforløb) er meget, meget komprimeret, det er 2 mdr., vi 

faktisk ser dem, og så sætter de sig og skriver. Jeg kunne godt se idéen med, hvis man (studerende) kunne starte med 

at arbejde med det tidligere. Det kunne blive rigtig godt. Og vi ville også syntes, det var sjovt at få dem ud tidligere. 

Hvor man (studerende) kunne komme i gang med det her arbejde (udvikling). Det kunne bare være en dag ind 

imellem, hvor de kommer ud og skal undersøge noget” (LbD).   

xix
 Videnproduktion, innovation, relevans og brugbarhed 

(Studerende) ”Det er givende at have studerendes blik på det (forskning og udvikling), at de kommer ind over 

analysearbejdet. Jeg tænker, de (undervisere og projektdeltagere) skal vide, hvad vi tænker, at man bruger de 
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studerende og deres opfattelse; vi ser måske ting på en anden måde. Vi kan bidrage med ’et frisk pust’” (Tegn på 

læring).  

(Studerende, bachelorprojekt) ””Jeg synes, det er en god måde at lave bachelorprojekt på (samarbejde med praksis), 

helt klart. Også for at få en vurdering af projektet (Trivselspiloter). (I bachelorprojektet) undersøgte vi, om det 

overhovedet hjalp at have de tvivselspiloter, for hvis det ikke hjalp, gav det ingen mening, at vi (sundhedspersonalet i 

kommunen) skulle viderestille borgerne til dem (FrivilligCentret). Jeg synes, det har været gavnligt for dem, (at de 

studerende har haft mulighed for) at finde ud af hvilke fejl, der var, så de kunne rette op på det (de givne fejl). Så de 

kunne hjælpe de borgere, de arbejdede med. Så jeg synes, det er en god idé, at gøre det (lave bachelorprojekt på den 

måde, så de studerende kan undersøge virkning og evaluere praksisinitiativer). Vi har givet dem nogle forslag til, 

hvordan de kan udvikle deres arbejde. Vi skal derhen (på FrivilligCentret) en dag i næste uge for at formidle (resultater 

af bachelorprojektet)” (Trivselspiloter). 

 

(Studerende, bachelorprojekt) ”Jeg kan godt se, at der er en idé i, at klinikken har noget (udfordringer og 

problematikker), der kan kombineres med os som studerende, og at begge parter kan få rigtig meget ud af det. Vi er 

som studerende med til at koble teori til praksis. I praksis er de vant til at gøre tingene på deres måde, de har deres 

arbejdsgange. De har ikke så meget teori. Vi kan være med til at sætte refleksioner i gang i praksis og koble forskning 

og sygepleje sammen, så det giver mening. Det, at der kommer nogle nye øjne og kigger (på den eksisterende praksis), 

kan gøre, at man (medarbejdere i praksis) bliver mere opmærksomme; hvad er det for vaner og uvaner, vi har? Jeg har 

lært rigtig meget ved at følges med mange (forskellige sygeplejersker), og når man (som sygeplejerske) har travlt, 

tænker man måske ikke altid så meget over, hvad det er, man gør, og at det måske kan gøres bedre. Vi kan være med 

til at bevidstgøre (medarbejdere i praksis) om, hvad det er, de gør. En del af Sygeplejerskeuddannelsen er at kunne 

skrive akademisk, og det at skulle bruge begreberne på en anden måde (relateret til praktiske problemstillinger), 

ruster os til at være med i udviklingen. LbD projekter er kommet for at blive, for det er en god måde at koble teori og 

praksis sammen på. Det må også være godt, at man som afdeling selv kan få indflydelse på, hvad man kan få 

undersøgt. Mange vil gerne have undersøgt forskellige ting, men de har ikke ressourcerne til at gå i bund med alle de 

ting (problemstillinger), men det har vi” (LbD). 

 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”En af de studerende supplerede med en idé, som han havde hentet fra 

min undervisning, det er jo sjovt. Fordi i et af observationsarkene står der, at den studerende kan kommentere, hvis 

der er særlige omstændigheder, der gør, at den kvantitative score skal suppleres med en forståelsesbaggrund. Den 

pågældende studentermedhjælper gik på egen foranledning i gang med at lave minutobservation. Hvor han noterede 

minut for minut, hvordan det gik med eleven. Det har vist sig at være en rigtig god idé. Det betød, at jeg begyndte at 

inddrage minutobservationen som en del af vores metode, fordi det viste sig, at den havde nogle gevinster” (Tegn på 

læring).  

 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”De studerende kunne godt idéudvikle (på baggrund af 

studenterdeltagelse): ”Hvis du skulle designe et projekt, har du så (gennem studenterdeltagelsen) hæftet dig ved 

noget eller er kommet i tanker om noget, du vil fastholde som noget positivt, eller er der noget, du vil forandre, hvis 

du skal undersøge et eller andet genstandsområde?”. Det kunne man sagtens gøre. Jeg har primært varetaget vores 

forskningsmæssige interesser og ikke uddannelse af de studerende, det har jeg slet ikke tænkt i på den måde, men det 

er givet, at de (i sammenhæng med studenterdeltagelsen) kunne have haft vældig god sparring på deres 

bachelorprojekt eller deres idéudvikling. Fordi vi (projektleder og studerende) har alle været i de samme praksisser, vi 

har været i det samme lokale, vi har mødt de samme lærere, og vi har mødt de samme børn. Simpelthen fornemmet 

’savsmuldet i manegen’. Det er en meget gunstig situation. Det er klart, når forskere og studerende er i det samme 

rum, det er helt eksklusivt. Det kan formentlig ikke blive bedre i fht. idéudvikling og teoretisk fordybelse” (Tegn på 

læring).   
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(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Der er ved at være en tradition for, at vores praktiksteder har forstået, at 

hvis der er noget, de gerne vil have udviklet, så skal de sige til. Efterspørgslen skal komme derfra” (LOMA).   

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Hvis man (de studerende) skal innovere og udvikle, så skal de integrere 

sig i og finde ud af, hvad vej, de skal noget sammen med andre. Det er rigtig vigtigt at gøre noget i fællesskab” 

(LOMA).  

Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Tanken og nogle konkrete mål for forløbet (Gamification og 

sundhedsfremme) er, at vi skal skabe nogle arbejdspladser (50-60 stk.), eksempelvis studerende som ansættes i eller 

selv etablerer virksomheder. Det er en lidt atypisk tanke for vores (UCL) studerende, men samtidig kan man sige: ”Ja, 

men hvorfor ikke?”. Projektet er en ’øjenåbner’, og det handler om opmærksomhed på (og udvikling af) innovative 

kompetencer. Virksomhederne vil have medarbejdere med innovative kompetencer, og bliver de studerende 

opmærksomme og lærer at fange og udvikle de gode idéer, så kan de argumentere og byde ind med dem på deres 

kommende arbejdspladser. Vi har (derved) givet dem (studerende) de kompetencer, som er en del af UCLs Strategi 

2020, og vi har (efterlevet) det, der efterspørges (hos virksomheder og andre samarbejdspartnere). Nogle studerende 

’higer’ efter udfordringer, og dét kan vi være med til at give dem på den her måde” (VIP).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Tænker vi (videnproduktion) ud fra et uddannelsesperspektiv, tænker jeg 

de studerende som en ressource på lige fod med underviserne. Når de studerende indgår i ph.d projekter, underviser 

den ph.d studerende og deler sin viden og erfaring med de studerende, men de (studerende) er (samtidig) 

medskabere af og bidrager til ph.d projektet. Vi er nødt til at tænke de studerende ind som en ressource og byde dem 

indenfor ved at sige: ”Hvordan kan vi sammen skabe de her projekter og de her læringsforløb?”. (Vores 

samarbejdspartnere) tilbyder høj specialiseret viden til de studerende, som de aldrig ville få adgang til, hvis de 

(eksterne samarbejdspartnere) ikke var skabere af læringsrum (i forsknings- og udviklingsprojekter med de studerende 

som deltagere). De (eksterne samarbejdspartnere) kommer ind (i uddannelsen) via projektdating, idet de sætter deres 

(professions) felter til rådighed (for de studerende). Læringsrummet kan ikke defineres entydigt, og det må hele tiden 

forhandles mellem uddannelse, projekt og virksomhed /institution. Vi er nødt til at have en fleksibilitet, som tager 

hensyn til både virksomhed og studerende. De (studerende) kan f.eks. ikke have et fast skema, hvis den ene institution 

kun kan teste om mandagen og den anden om torsdagen. Teknologien skal kunne fungere. Der er også nogle brugeres 

hverdagsliv, der skal passes ind. Forhandlingsrummet skal passes ind (i studenterdeltagelsen), og undervisernes rolle 

bliver at facilitere deres (de studerendes) læreprocesser” (ETV, Udviklings- og innovationsværksted).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Deres opgave (bachelorprojekt) bliver brugt til at lave 

løbende evaluering af projektet (Trivselspiloter). Vi har LOOP to gange om året, hvor der kigges på, hvad der er lavet af 

undersøgelser, og hvilken betydning det får for projektet, når det skal tilpasses. F.eks. hvis det er undersøgt, hvordan 

der matches med folk, og hvordan det opleves. De vigtige ting, der kommer frem, skal jeg (underviser) samle op på, 

kvalificere og formidle til projektgruppen, men det er de studerende, der laver arbejdet” (Trivselspiloter).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”De forskellige bachelorprojekter skulle fremlægge 

(deres resultater). Og der sidder vi 8-12 (personer) fra praksis og også her fra uddannelsen og har den her faglige 

dialog om det, de studerende ’kaster ind på bordet’. Altså de (samarbejdspartnere fra professionspraksis) kunne se, at 

de studerende kunne byde ind med noget, og de studerende oplevede det på samme måde; dét vi har lavet, det har 

faktisk haft en betydning i praksis. De (studerende) får ’hår på brystet’. Det giver en følelse af værdifuldhed, at det er 

af betydning, dét de har lavet” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Jeg er overbevist om, at de (LbD)studerende har en 

større organisatorisk forståelse, og at de er mere trænet i formidling qua de møder, de har haft med afdelingernes (og 
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hjemmeplejens) personale. (På møderne) skal de (bl.a.) fremlægge, hvor langt de er kommet, og de skal drøfte deres 

resultater med dem (medarbejdere i praksis). Noget af det, de lærer om formidling, det er f.eks. at formidle deres 

fund om den eksisterende praksis på en måde, som virker motiverende. De skal vække motivation, for at afdelingerne 

(og hjemmeplejen) efterfølgende vil implementere det, de kommer frem til. Vi har ikke undersøgt det, men jeg har 

hørt, at de fleste (bachelor)projekters resultater er blevet implementeret eller har været springbræt til, at der er 

arbejdet videre med den samme problemstilling men fra et andet perspektiv. Der er nogle af projekterne, der allerede 

fra starten af indgår i et større udviklingsarbejde i afdelingen (eller hjemmeplejen), så på den måde indgår de 

projekters resultater i implementeringen af et større projekt. Afdelingerne siger, at de projekter, de har den største 

glæde af og gevinst ved, det er de projekter, som de selv har formuleret, og som er relativt afgrænsede og konkrete. 

De skal selv være klar på, hvad de har brug for at få undersøgt eller udviklet, for at de er parate på at implementere 

det. Hvis det er for bredt fra begyndelsen, så bliver det også uhåndterbart. Klinikken er nødt til at have en forståelse af 

og være parate til at indgå i en drøftelse af, hvor omfattende et bachelorprojekt kan være i fht. den tid og ramme, der 

er for det. Vi kan ikke lave udviklingsprojekter, der har et omfang svarende til et ph.d projekt. Praksis skal være 

indstillet på, at det ikke er et spørgsmål om, at de skal gøre mere ud af vejledningen af de studerende, de skal tænke 

på det som udviklingsarbejde. Personalet skal være med, og de skal sammen med den studerende have ejerskab til 

det (projektet). I det omfang, at nogle af (LbD)projekterne er blevet formidlet videre, har de studerende været med til 

det, efter at de har afsluttet deres uddannelse, ved at skive en artikel f.eks. Hvis det har handlet om at formidle 

resultaterne mundtligt, har de studerende været med til det, eller vi (uddannelsen) har indhentet deres tilladelse til at 

gøre det. Der ligger også et krav fra UCL om, at de gode (bachelor)projekter skal uploades på UC Viden, og det skal 

både de studerende og praksis give tilladelse til. Det er noget af det, vi rent formelt har brug for at få på plads” (LbD).  

(Leder) ”Vores studerende har projektdating på 2. semester og bachelorprojekter. De får stillet udfordringer mhp. 

udvikling af praksisfeltet. I dét er der megen læring og dannelse, for det bliver pludselig deres ansvar (at udvikle 

praksisfeltet). Den studenterdeltagelse, håber jeg også, har en effekt på andre elementer i studiet. Det er de 

studerende, der står for det. Det er deres projekter sammen med praksisfeltet, og de skal ud fra kriterier og 

kontrakter styre det (samarbejdet). Underviserne er facilitatorer og sparringspartnere” (Pædagoguddannelsen).  

(Leder) ”Der er en stærk fokusering på forskning i professionsfeltet. Det er en nødvendighed at skabe nye 

organiseringer med mere central styring og at kunne etablere ydelser på en anden måde. Hvis de (professionsfelterne) 

skal leve op til kravet om større effektivitet og (samtidig) ’lykkes’ med de målsætninger, der er inden for de enkelte 

felter, skal de kunne koble sig op på forskningsbidrag. De vil gerne have den videntilknytning, der er nødvendig, men 

en barriere er at finde formen for organisering. Koblingen (mellem UCLs uddannelser og professionsfelter i forbindelse 

med studenterdeltagelse) bliver central, men (den rigtige) løsning er ikke fundet endnu. Der ligger en udfordring i at få 

etableret videnskredsløb, hvor koblingen mellem praksis, forskning og grunduddannelser knyttes og organiseres på en 

stærkere måde” (Pædagogiske uddannelser).  

(Leder) ”Efter at vi (UCL) er begyndt at markedsføre os med, at vi har forskningskompetente medarbejdere, og at vi vil 

og skal arbejde med projekter, som tager afsæt i og er defineret af praksis, og hvor vi sætter de studerende i spil, er vi 

blevet meget mere interessante. Vi er blevet et aktiv, fordi de (professionsfelterne) kan se, at de ved at sætte os i spil i 

fht. nogle af deres problemstillinger, kan få skabt (større) udviklingskraft. Dét siger de eksplicit; vi (UCL) er blevet 

meget mere attraktive for vores samarbejdspartnere” (Sundhedsuddannelser).  

(Leder) ”De (professionsfelterne) italesætter ret tydeligt de kompetencer, de ønsker, at de kommende professionelle 

har. (De udtaler, at) det er vigtigt, at vi (UCL) bryder med den socialisering, der har været den traditionelle. Det er 

vigtigt, at de kommende professionelle (dimittender) har en (anden) form for mindset, som handler om, at de er 

betydeligt mere indstillet på at ville en mere systematisk form for udvikling af praksis” (Pædagogiske uddannelser).  
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(Leder) ”Efter vi har fået nogle monofaglige kandidatuddannelser på Syddansk Universitet inden for klinisk sygepleje, 

ergoterapi, fysioterapi og formodentlig også fremadrettet radiografi, oplever vi, at de på Klinisk Institut er optaget af 

at få lavet samarbejdsalliancer med os (UCL), idet vi skal være rekrutteringsvej for deres kommende studerende. De vil 

(i lighed med professionsfelterne) gerne arbejde med karriereudvikling og forsknings- og udviklingsarbejde i 

samarbejde med os (UCL), (herunder) fokusområder som talentudvikling, forsknings- og udviklingsarbejde og 

kombinationsansættelser. Fremadrettet skal der tilrettelægges forløb, som (ikke alene retter sig mod medarbejdere 

men også) mod de studerende” (Sundhedsuddannelser).  

(Konsulent) ”Et vigtigt punkt handler om initiering; hvordan starter det (studenterdeltagelse)? Hvornår er vi klar til at 

initiere de studerende? Et udgangspunkt kan udspringe af et vidensfokus, hvor undervisere er involveret med 

videnproduktion på forskellige niveauer, f.eks. en ph.d (på øverste niveau), hvor de studerende kan blive tilknyttet. 

Hos innovationsassistenterne ligger initiering ikke i det vidensproducerende. Den ligger i et fælles omverdensfokus, 

f.eks. skal velfærdsinnovation initieres tæt på praksis. Min pointe er; hvad har det til fælles, den vidensproducerende 

og den innovationsrelaterede initiering? Det fælles er indkredsningen af dét, vi er optaget af. (Det at) konkretisere det 

(fokus) og bryde det ned til handling. Ved innovation er det vigtigt, at der er en form for handleoptik. De studerende 

skal deltage i en proces, hvor det ender med, at de har leveret et forslag til, hvordan praksis kan justeres, for at den 

bliver bedre. Der må gerne være en uddannelsesleverance (eks. en opgave) også, men det vigtige er det 

handleanvisende. Så pointen er, at kapacitetsopbygningen hos os og årsagen til, at vi gør det (studenterdeltagelse), er 

spørgsmålet om, hvorfor vi skal gøre det, og hvordan kommer det uddannelserne og vores samarbejdspartnere til 

gavn? Vi skal kunne levere noget (viden). Der skal laves en videnplatform, og der skal være en form for pipeline 

tænkning i det også, for nogle gode idéer kan faktisk være dårlige, hvis de kommer på det forkerte tidspunkt. Hvis vi 

mener, at omorganisering og agilitet i denne organisation (UCL) skal føre til, at vi er mere smidige og udnytter og laver 

vores uddannelser bedre, så skal vi være bedre til at se, hvornår tingene kommer (hvornår, hvad gøres); hvad det er 

for et (uddannelses)flow, vi skal have dem (studerende) ind i” (Forskning og Innovation). 

(Konsulent) ”Vi uddanner projektledere blandt undervisere, det (projektleder) er der rigtig mange, der gerne vil blive 

’skarpe’ til. Og der er mange, der har aftaler med deres uddannelser om, at det er et område, hvor de også vil blive 

tilgodeset. Det kunne vi også gøre for de studerende. Hvorfor har vi ikke en projektlederuddannelse til de studerende? 

Det er en kompetence, de kommer til at mangle lige med det samme. Vi kunne faktisk godt tilrettelægge et 

projektlederforløb som et toningsspor for nogle studerende. Det ville også være et godt signal at sende til vores 

samarbejdspartnere: ”I behøver ikke at efteruddanne vores dimittender. Det har vi gjort”. Vi kunne godt identificere 

et uddannelseskorps, der kunne stå for det” (Forskning og Innovation).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Innovation er en del af dagsordenen ude i kommunerne i øjeblikket, og 

man er nødt til at tænke velfærd og skole på en helt anden måde. Som leder er jeg meget interesseret i at have 

studerende koblet på (studenterdeltagelse), og være åben over for at der kommer nogle (studerende) med en anden 

faglig baggrund end vores egen, for de kan komme med gode idéer og stille spørgsmål til det, vi gør. Det giver også en 

faglig refleksion. Vi bliver forstyrret i vores arbejdsgange, vores baner, traditioner og faglighed, og det er faktisk rigtig 

sundt. Jeg har en grundtanke om, at hvis man ikke udvikler, så er man allerede i gang med at afvikle” (VIP).  

 

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Dét, tror jeg, er rigtigt, altså det med at der kommer nye 

øjne på (problematik). Der kommer en (studerende) udefra, som ligesom tør sige nogle ting. Det er ikke altid, man 

(medarbejdere i praksis) lige opdager de ting. De får rigtig meget ud af det (studenterdeltagelse)” (LbD).  

 

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Noget af det, jeg sagde til de studerende, både da de 

søgte (projektdeltagelse), og da de var færdige, var, at i alle de år, hvor jeg har været leder, hvis der kom en 

nyuddannet og sagde, at hun havde lavet sådan et projekt, hvor hun havde udviklet klinisk praksis, så ville hun klart 

være foran på point før nogle andre, fordi det er det, vi mangler” (LbD).  
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(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg ved faktisk ikke, om det (studenterdeltagelse) var lige 

præcis det, der gjorde, at de ansatte mig (nyuddannet sygeplejerske) frem for en anden. Men jeg har da mødt flere, 

som siger, at de klart vil vælge en, som har det (lavet professionsbaseret bachelorprojekt), fremfor en der ikke har 

(LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Der har været en årrække, hvor der har været for lidt 

fokus på, at alle sygeplejersker, i min optik, har en forpligtigelse til at forholde sig kritisk til egen praksis og være med 

til at udvikle og videreudvikle den. Vi (praksis) har heller ikke haft de kompetencer, der rent faktisk skal til for at 

understøtte det. Man kan sige, at kunne man få en generation af sygeplejersker ud, som kunne noget mere af det her 

(udvikling), og som efterspurgte det noget mere, eller som startede noget op, så ville vi kunne flytte noget (udvikle 

praksis). Men det kræver også, at der er en ledelsesmæssig understøttelse af de her processer (udvikling)” (LbD). 

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”(Studenterdeltagelse bidrager med) nogle nye 

perspektiver på det, vi går med i vores hverdag, så vi kan udvikle os (praksis). Nye måder at tænke om tingene på, eller 

nye redskaber. Få de teoretiske perspektiver på og få set det i en større sammenhæng. Fordi man (medarbejdere i 

praksis) har nok at gøre med at tackle hverdagen” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg har været med til et (ordinært) bachelorprojekt, hvor 

de studerende havde lavet en fantastisk opgave omkring scleroseborgere. Men det endte bare ’i skuffen’, og bagefter 

tænkte jeg, at det var så ærgerligt. Jeg prøvede (efter eksamen), om jeg kunne få dem til at komme ud (i praksis) og 

fortælle noget om det; få den viden bragt videre, men de var ’et andet sted’ på det tidspunkt. Da er de jo i gang med 

at søge arbejde og etablere deres nye liv som nyuddannede sygeplejersker. Det kunne jeg ikke anfægte, men jeg var 

’dødærgerlig’ over, at det (bachelorprojekt) bare endte ’i skuffen’. For jeg syntes, der var noget rigtig brugbart. Og så 

kan man jo spørge, hvorfor jeg ikke bare tog det med videre og fortalte om det. Men det virker ikke rigtigt, for det er 

jo ikke mit produkt” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”(Et LbD projekt med studenterdeltagelse) kræver meget 

mere engagement af afdelingen (end et ordinært bachelorprojekt), og det kræver også overvejelser over, hvad det er, 

vi vil udvikle på. Jeg har et ledelsesansvar for at udstikke den ramme: ”Det er det her område, vi gerne vil have 

undersøgt”. Hvis jeg som leder skal understøtte sygeplejerskerne i processen efter projektets ophør, så er jeg nødt til 

at være tæt på, for (LbD)projektet skal jo videreudvikles bagefter” (LbD).   

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg (klinisk vejleder) var ikke i tvivl om, at det var mig, der 

havde ejerskabet (for projektet) i afdelingen, men det var ’lidt op ad bakke’ ind imellem. Det var svært at få det 

(kendskab og interesse for projektet) bredt ud. Det ryger nederst i prioriteringen i en organisation, der er under 

forandring, og hvor der sker en masse. Vi skal ikke være så ambitiøse at tro, at alle synes, at det her (projekt) er det 

mest fantastiske i verden. 90 sygeplejersker fordelt geografisk over en stor afdeling, altså det er næsten en umulig 

opgave. Derfor skal vi være selektive i fht., hvem det er, vi får ind omkring de her projekter (LbD), og så også selv gøre 

os nogle erfaringer omkring, hvordan vi kan blive bedre til det her. Det hænger så lidt nu, hvem der har ejerskabet for 

det (projektet), når det er færdigt” (LbD).  

xx
 (Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Praksis har fra starten af sagt, at de er meget 

interesseret i dimittender med tværprofessionelle kompetencer, så hvis de skal sætte en gulerod op for de 

studerende, så er det, at de rigtig gerne vil have sådan nogle som dem (studerende med tværprofessionelle 

kompetencer). Praksis formulerer egentlig mange problemstillinger, hvor de ikke er helt klar på, hvordan de 

tværprofessionelle praksissituationer kan lykkes, og de er meget interesseret i nogle studerende, som har nogle af de 

kompetencer, fordi de måske ikke selv har dem. Praksis står og har brug for nogle (dimittender), som (ikke alene) kan 

deres monofaglighed men også det tværprofessionelle. Det er lidt et skisma, for hvis man er rigtig dygtig, så kan man 
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indgå i et tværprofessionelt samarbejde, men man skal jo have nogle (monofaglige) spidskompetencer; man skal have 

noget at byde ind med. Det kræver mod og støtte” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

 

(Leder) ”De fleste professioner ser det tværprofessionelle samarbejde som rigtig vigtigt, og innovation er også en del 

af deres kompetenceudvikling. De er meget parate. Der, hvor de har en ’smertegrænse’ er vel, hvor mange 

studerende de kan rumme, når de skal ud og finde autentiske problemstillinger. Der (i fht. autentiske 

problemstillinger) bliver vi (UCL) nok nødt til at tænke kreativt, måske især på basisniveau. Måske kan man invitere 

personer fra professionsfelterne ind (i UCL), for at præsentere eksempler på centrale problemstillinger. Praksis kan 

man (studerende) jo også besøge på andre måder end at komme derud. Det er en nødvendighed, så man (UCL) kan 

gemme det forpligtende samarbejde (til senere i de studerendes uddannelse). Det kan også have en værdi, at man 

(studerende) søger viden om praksis. Hvordan man lige får det hele til at gå op, det er svært” (Forskning og 

Innovation).  

(Konsulent) ”Professionspraksis vil gerne tage et medansvar i uddannelsesindsatsen, (og dermed) fremstå attraktive 

for de dimittender, der skal blive dygtigere ved deres hjælp og senere søge job hos dem. Det er ikke tilfældigt, og de 

vil gerne holde informationsmøder (for de studerende), hvor de præsenterer, hvad der er i gang i praksis 

(velfærdsomstilling). Det er et signal fra praksis om, at de tager det (studenterdeltagelse) meget alvorligt. De ønsker at 

opbygge samarbejdsfladerne (med UCL)” (Forskning og Innovation). 

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Jeg synes, at det (studenterdeltagelse) er fantastisk, det er det virkelig. 

Mine medarbejdere eller lærerne spørger: ”Hvorfor er de her?”. Så står vi allerede der og snakker om sundhed, og at 

man kan betragte det (undervisning) på en anden måde. Og pludselig så opstår der en stemning, som åbner op for 

faglig refleksion, og det, synes jeg, er rigtig godt” (VIP). 

 

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Noget af det, der er rigtig spændende, var, at hun 

(studerende) kom til at grave ned i noget, der er en problematik ude i praksis. Og jo mere, hun kom ned i det og 

foldede det ud, jo mere mening gav det. Man (medarbejdere i praksis) kunne se, at det var dét, det (problematikken) 

drejede sig om. Hvad det var, der gik galt. Jeg synes faktisk, hun kom frem til nogle ting, som blev aha-oplevelser for os 

alle sammen. Det er jo lidt ’sejt’. Jeg havde sådan en ’hurra-oplevelse’ efterfølgende. Jeg syntes, det var en fantastisk 

proces. Det kan godt være, at det er krævende, men det er jo endnu mere energigivende. Det giver så meget” (LbD).  

 

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”For os vil det være en rigtig god måde 

(studenterdeltagelse), også for vores egne sygeplejersker, som ikke er særlig trænede i at udvikle klinisk praksis, altså 

for at få dem engageret i udviklingsarbejde i deres egen afdeling. Hvis vi nu var så heldige, at vi kunne have projekter 

hele tiden, så ville vi brede det her (udvikling) ud. Så ville vi kunne vække interesse hos de sygeplejersker, som ikke har 

tænkt sådan før, og få opbygget nogle (udviklings)kompetencer” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Det (studenterdeltagelse) har værdi i den forstand, at det 

bliver nærværende for os. Så kommer de studerende heller ikke til at virke som fragmenterede dele i vores 

organisation, de bliver en del af organisationen. Dét er det vigtigste. Så laver vi den der gode connection mellem 

erfarne sygeplejersker og studerende. Det er den allerstørste værdi (i studenterdeltagelsen). Der er selvfølgelig også 

en værdi i, at der kommer et resultat ud, som vi kan arbejde med, men det (samarbejdet) giver god mening, det er jeg 

nødt til at sige. Det (studenterdeltagelse) viser, at de (studerende) gerne vil gøre noget, det viser et engagement, og at 

de vil tage del i den afdeling, de er i” (LbD).  

xxi
 (Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Det handler også meget om synet på læring. Det er nødvendigt at lave 

et skifte. Vi arbejder med en portefolio tænkning, hvor de studerende selv skal formulere deres studieøvelser. Det 

betyder, at ’bolden’ kommer over på deres ’banehalvdel’. De efterspørger viden i fht. noget, de gerne vil blive klogere 
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på. Vi bliver derfor nødt til at tænke underviserfunktionen anderledes. Vores rolle skal i højere grad være facilitator- 

end docentrollen” (LOMA).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Sådan, som det er i øjeblikket, er vi (undervisere) meget dem, der følger 

med og bakker op, kan man sige. Vi vejleder ud fra det, de studerende kommer med og prøver at give nogle input, der 

kan kvalificere det. Jeg ved ikke, om det (studenterdeltagelse) kræver så meget andet, bortset fra, at man skal have 

større samarbejde med og kontakt til skolerne (eksterne samarbejdspartnere). Dét, kunne jeg forestille mig, kunne 

være en rigtig god idé. Det savner jeg” (LOMA).  

Underviser, projektleder, projektdeltager) ”(Som en del af VIP (Viden og Innovationspartnerskaber) har underviserne 

(90 personer fra alle uddannelser; 3 erhvervsakademier og 2 UC’er) deltaget i et action-learning forløb (fordelt over 7 

seminarer og med forskellige temaer fra mindset til forretningsmodeller), hvor de har skullet planlægge og afholde 

events for studerende. De events har foregået ude i virksomhederne og omfattet observationer og forskellig ageren i 

fht. at afdække og løse behov hos personale og brugere. Man skal være nysgerrig, og det, at man bliver bragt sammen 

i nogle (uvanlige) konstellationer, er givende” (VIP). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Der skal skabes et udviklingsrum, hvor man (undervisere) bliver tvunget 

til at være (undervise) på en anden måde, hvor man ikke bare læser en bog om, hvordan man faciliterer, men hvor 

man faktisk bliver sat i en situation, (hvor det er nødvendigt), f.eks. hvis de studerende ikke har tid, (fordi de laver 

projekt). Det handler om at stille de kloge spørgsmål, ikke om at give svarene. De studerende skal være opsøgende og 

selv lave casen; finde ud af, hvordan det ser ud” (ETV, Udviklings- og innovationsværksted).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”I efteråret bliver der lagt tre kompetenceudviklingsdage ind for de 30-40 

undervisere, som skal undervise på TPM (tværprofessionelt modul). Når TPM skal afvikles, skal underviserne lave 

logbog over, hvad det er, der lykkes. Ad den vej skal vi gerne kunne udvikle den (tværprofessionelle) didaktik. Det er 

ikke så interessant, hvad underviserne kan fagligt, der er mere brug for nogle personlige kompetencer; at man er lidt 

modig, og at man godt tør og er i stand til at se muligheder. At man synes, det er spændende. Så skal vi nok klare 

resten. Underviserne bliver en slags ambassadører for den tænkning ud i grunduddannelserne. TPM er et 

grundlæggende basisforløb, men når vi får kompetencerne eller kapaciteten til det, kan vi måske (senere) bygge 

ovenpå og lave et (tværprofessionelt) differentieringsspor i uddannelserne” (ETV, Udviklings- og 

innovationsværksted). 

 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Vi (underviserne) skal også vise de studerende, at vi kan 

samarbejde. Det viser vi ikke ret mange steder. Vi skal vise, at vi kan stå sammen, og at vi også kan samarbejde, 

diskutere og bidrage med hver vores faglighed. Det gør vi i TPM (Tværprofessionelt modul), men det er vel også det 

eneste sted? Jeg oplever det lidt som en øde ø, der sejler lidt rundt om sig selv. Vi skal have det bredt ud og øve os i 

det. Det er det samme med vores tværprofessionelle bachelor(projekt), vi går rundt og har fået nogle erfaringer, men 

det mangler at komme ud, så der er flere undervisere, som bliver involveret i det. Jeg ved ikke, hvordan vi får dem 

(ledelsen) interesseret i det. Man må følge resultaterne og erfaringerne (med tværprofessionelt studentersamarbejde) 

’til dørs’ og gøre dem til reel drift. Men det kræver ekstra tid, fordi de (studerende) ikke har fælles retningslinjer. Men 

den prioritering laver man ikke. Det (tværprofessionelt samarbejde) kræver, at vejledningen koordineres, for ellers 

kan vi jo ende med at give vejledning i tre forskellige retninger. Der skal være en forventningsafstemning, det er også 

en erfaring, vi har gjort” (Udvikling af rehabilitering og uddannelsespraksis). 

 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”(Studenterdeltagelse kræver af) underviserne, at de er 

(omstillingsparate og) fleksible, for der kan nogle gange være uskarpe overgange mellem at være samarbejdspartner i 

et projekt og så være vejleder og bedømmer. Det kan godt være, at man som samarbejdspartner i projektet blander 

sig lidt mere i analysearbejdet, og vejleder de studerende lidt mere aktivt end man gør, hvis man alene er 
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opgavevejleder, for at få det bedst mulige resultat for projektet, for afdelingen og for patienterne. Man går ind i et 

mere direkte samarbejde. Personligt vil jeg sige, og det hører jeg også fra mine kollegaer, at det egentlig ikke er særlig 

vanskeligt at adskille, hvornår man er opgavevejleder, og hvornår man er samarbejdspartner. Det kan man navngive; 

her har vi et vejledningsmøde om metodebeskrivelsen eller strukturen i problemindkredsningen, og nu har vi et 

samarbejdsmøde, hvor vi ser på, hvordan I kan forberede jeres fremlægning for afdelingen. Der behøver ikke at være 

konflikt imellem (forskellige dele af underviserrollen), men der er helt sikkert nogle andre grænser (end i den ordinære 

underviserrolle). Flere undervisere siger, at de er meget glade for deres samarbejde med praksis. De er glade for at få 

indsigt i nogle af de problemstillinger og fremlægningsprocesser, der finder sted i praksis. De synes, det er spændende 

at få indblik i, hvordan f.eks. kvalitetsudvikling som et undervisningsemne får et meget konkret ’ansigt’ i et LbD 

projekt. Nogle (undervisere) fortæller, at de har været lidt nervøse for at skulle arbejde sammen med kliniske 

eksperter fra praksis, for nogle undervisere har undervist i mange år og er ikke så opdateret i praksis. Men det er jo 

ikke deres rolle, de skal ikke være kliniske specialister. Til gengæld siger de også, at det var en bekymring, de havde på 

forhånd, men de havde den ikke, når de først var inde i samarbejdet. Mange siger, at det (samarbejdet) har været 

frugtbart, men også at det (logistikken i samarbejdet) er svært, og at det kræver langtidsplanlægning at få det (aftaler) 

ind i kalenderen. Det er også noget, man skal tænke på som organisation; har vi overhovedet mulighed for det, og er 

det noget, vi vil? Det er ikke vilje, der er tale om, men det er nogle gange ikke logistisk muligt for os at være den 

eneste fleksible part. Begge parter; både uddannelsen og praksis er nødt til at være fleksible og have forståelse for 

det. Det er de (medarbejdere i praksis) også i meget stor udstrækning, men nogle steder er det meget vanskeligt pga. 

den måde, de tilrettelægger på. Logistikken er den største udfordring, både for os (uddannelserne) og praksis” (LbD).  

(Leder) ”I området for sundhedsuddannelser skal der i 2020 være omkring 37-38 lektorer med en forskerbaggrund, ca. 

1/3 (af ansatte lektorer på Sundhedsuddannelserne). De skal også beskæftige sig med forskning og udvikling i 

(professions)praksis. Når vi kommer dertil, vil vi få en helt anden volumen i vores område (sundhedsuddannelser), og 

det vil være muligt at løfte opgaven (studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter) på tværs af 

uddannelserne” (Sundhedsuddannelser).  

(Leder) ”Jeg kunne godt tænke mig en mindre grad af dekobling fra uddannelserne, så de medarbejdere, der er i F&U 

eller Område for Tværgående Uddannelsesudvikling, også er koblet til grunduddannelserne. Det skulle være en 

præmis, at man ikke samler flere og flere fuldtidsstillinger i stabsfunktioner. Det vil være super, at ansatte er begge 

steder, så koblingen til grunduddannelserne bevares. Område for Tværgående Uddannelsesudvikling er jo vokset, og 

det er en udfordring, hvis man dekobler medarbejderne fra grunduddannelserne. I fht. Videreuddannelsen har vi en 

grad af begge dele (medarbejdere købes i nogle timer af Videreuddannelsen, men har hovedparten af deres 

ansættelse i grunduddannelserne). Vi får mere ud af, at medarbejderne er begge steder” (Sygeplejerskeuddannelsen). 

(Leder) ”De er gået et skridt videre med dekoblingen, for de har også taget ressourcerne. Hos mig 

(Pædagoguddannelsen) har de taget (og flyttet) 2-3 fuldtidsansættelser. Det er klart, at der så ikke er noget på 

grunduddannelsen, for hvis jeg skal dublere lidt af det, tages tiden fra studieaktiviteterne. Lønkronerne er taget 

sammen med de personer, der er flyttet. Dermed sker der en større dekobling. Mit drømmescenarie er, at man som 

niveau 3 (uddannelseschefer) er ude at opsøge viden og ikke altid må vælge konferencerne fra. Så kunne jeg også 

ringe til F&I eller Område for Tværgående Uddannelsesudvikling og sige: ”Prøv at høre her, her er virkelig noget, der er 

’i vælten’, skal vi ikke være først til det?”. At jeg rent fagligt også havde ’fingeren på pulsen’” (Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”Det er en væsentlig pointe, at der sker en ansættelsesglidning. Vi har mange delorganisationer i UCL, der gør 

det fantastisk. På Læreruddannelsen oplever vi især med Læremiddel.dk, at det går rigtig godt, og de betyder, at folk 

bliver allokeret til dem. Først vil de gerne frikøbe medarbejdere 20 % og 40 %, og så bliver det 60 %, og pludselig vil de 

gerne frikøbe dem helt. Og når de er helt frikøbt, har vi ikke den naturlige forbindelse gennem det daglige møde med 

lærerstuderende” (Læreruddannelsen). 
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(Leder) ”Underviserne skal kunne facilitere. De skal have tillid til de studerende, turde give slip og i stedet være 

facilitatorer i fht. de studerendes læring. De skal have tillid til, at de studerende kan bidrage lige så værdifuldt som 

dem selv. Det er ikke alle undervisere, som skal kunne tage facilitatorrollen. Jeg har 40-45 medarbejdere, og jeg kan 

se, at nogle ønsker at udvikle grunduddannelsen uden at deltage i udviklingsprojekter, og det skal der være plads til” 

(Pædagoguddannelsen). 

(Leder) ”Det er undervisere og udviklingskonsulenter ude i organisationen, som skal være formidlere, undervisere og 

rammesættere for det (uddannelseskonceptet). Underviserne har en central rolle, og kapacitetsopbygningen og 

(hermed spørgsmålet): ”Hvordan klæder vi dem (underviserne) på, til det her?” er væsentlig. Der skal opbygges en 

legitimitet i organisationen. Det er en ny rolle (for underviserne), så vi skal ’bygge nogle broer’ og tilbyde nogle 

udviklingstrin, evt. en form for kompetenceudvikling eller kapacitetsopbygning; hvilke elementer består den 

(kapacitetsopbygningen) af, når man skal facilitere snarere end at undervise?. Vi har mulighed for at tune 

adjunktprogrammet. Der er kommet et nyt lektorkvalificeringsforløb og en ny vejledning, hvor der bl.a. er meget 

større fokus på F&I (Forskning og Innovation) aktiviteter. Det gør, at alle adjunkter kommer ind i noget, der ligner et 

årsværk i F&I aktiviteter. Vi skal have retænkt adjunktforløbet for at kunne leve op til vejledningen, men det vil også 

give en masse sidegevinster i forhold til det her (kapacitetsopbygning). Der skal nogle andre elementer ind i 

adjunktprogrammet. Det handler ikke kun om at forstå en didaktisk model eller kunne reflektere didaktisk. Det 

handler også om at kunne håndtere moderne undervisningsfacilitering og undervisningsmidler, som vi gerne vil have 

og benytte os af i UCL. I hvert fald kunne bruge de standarder, vi har i vores repertoire, for at lave fleksibel, tilgængelig 

undervisning. Og så handler det (også) om at kunne facilitere videnskredsløb og videnopbygning på et basalt niveau. 

Ikke alle undervisere skal kunne indgå hele vejen op (alle tre uddannelsesniveauer). Underviserne skal ligesom de 

studerende kunne tone sig, så man (i UCLs uddannelser) har nogle (undervisere), der er meget forankret i 

professionen men kan de basale ting i fht. udvalgte elementer, andre skal kunne følge (være vejledere for) de 

studerende op igennem den differentierede del, f.eks. ved at have særlige entreprenørielle eller forsknings- og 

innovative kompetencer. Rigtig mange lektorer skal kunne være basis-bachelorvejledere (vejledere på ordinære 

bachelorprojekter), men langt fra alle skal kunne vejlede de klynger, der opstår (på specialiseringsniveauet efter de 

differentierede forløb). Det vil være docenter eller ph.d’er, der vejleder (på specialiseringsniveauet) og laver 

Masterclass(forløb). Det skal kun være for de studerende, der skal klynges. Der er rigtig mange studerende, som tager 

et ordinært bachelorforløb (uden speciel differentiering). Derfor bliver vi nødt til at være tydelige i 

kompetenceprofilerne for de enkelte undervisere. Alle uddannelser kan ikke levere undervisere på alle niveauer, så 

opgaverne vil blive tværgående. Det er en af de andre udfordringer, der er, at uddannelserne må begynde at kigge sig 

til siderne og finde ressourcerne i andre uddannelsesområder. Bl.a. idéen om at lave kompetenceklynger er 

interessant. Det skal være naturligt for den enkelte uddannelseschef at finde ressourcer i andre uddannelser. Vi er 

nødt til at tænke på tværs” (Tværgående uddannelsesudvikling).  

 

(Leder) ”Det stiller nogle andre krav til underviseren, det er der ingen tvivl om. Vi har arbejdet meget i de senere år 

med at udvikle undervisernes facilitatorrolle, også fordi vi har arbejdet med problembaseret læring. Og underviserne 

har fået megen efteruddannelse inden for det område. Men der er stadig ’landvindinger’ at nå, for underviserne 

ønsker stadigvæk at være foran de studerende. Det handler om, at de endnu ser sig som dem, der skal være foran og 

klogere (end de studerende), og hvis man ikke får den holdning bearbejdet, så bliver det svært” 

(Sygeplejerskeuddannelsen).   

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Hun (underviser og vejleder) har hele tiden været 

tovholder på opgavedelen (pause) og indsparker, og dét, tror jeg, er rigtig godt. Hun var med til at skabe den 

sammenhæng (mellem opgave og det praktiske). Det er også vigtigt” (LbD).  
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xxii

 (Studerende) ”Jeg synes, værktøjet (observationsværktøj) er rigtig godt, og jeg har selv overvejet at bruge det i min 

egen praktik. Dét, synes jeg, kunne være rigtig spændende” (Demonstrationsskoler).  

(Studerende) ”For mig var forskning en abstrakt ting, men lige pludselig, så bliver det meget konkret, fordi man er en 

del af det. Sådan havde jeg det i hvert fald, da vi var ude (studenterdeltagelse). Det var lige pludselig enormt 

spændende at skulle være med til at udføre de her observationer. Altså være med til at indsamle den her empiri og 

også efterfølgende, når det skulle bearbejdes, der skulle skrives cases på baggrund af de observationer, vi havde lavet. 

Derfor var det vigtigt, at de observationer, vi havde lavet, var gode. Det skulle være ordentligt. Jeg fik et ansvar. Og jeg 

skulle læse nogle cases igennem, som XX (underviser) havde skrevet på baggrund af vores observationer. Sådan noget 

er enormt interessant, for så kan man også mærke, at ens arbejde, det virkelig bliver brugt” (Tegn på læring).  

(Studerende) ”Jeg synes, det (projektforløb) har været rigtig spændende, men der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte; 

hvad skal vi lige bruge det til?. Altså i fht. når vi kommer ud og skal arbejde som sygeplejersker. Jeg synes, det blev 

afsluttet på en lidt dum måde, fordi vi fik ikke rigtigt at vide, om de kunne bruge det, vi har lavet. Det er frustrerende. 

Jeg håber bare, at vores idéer kommer ud et eller andet sted. Jeg synes, det er spild af arbejde, hvis vi skal sidde her 

og finde på rigtig gode idéer, og det så ikke kommer ud. Det er rart, hvis det kan bruges. Jeg mangler noget feedback. 

Man (studerende) ved ikke rigtigt, om man hører noget fra dem. De stillede bare spørgsmål, synes jeg. Jeg stod 

bagefter: ”Var det godt, eller var det egentlig skidt?”. Vi fik at vide, det var fint nok. Jeg var bare så stolt af det, og så 

syntes jeg bare bagefter (pause), der var ikke nogen konstruktiv kritik. Man går med sådan en tom følelse. Vi har 

virkelig arbejdet intenst, og så synes jeg, det er lidt ærgerligt, for jeg havde også glædet mig til at vise det (produktet) 

frem” (VIP).  

(Studerende) ”Der blev lyttet til det, vi sagde, og der blev ændret i nogle ting. Det gør, at man bliver klar til at tage det 

seriøst. Det var enormt spændende, at vi fik lov til at deltage i de her diskussioner. Der får man virkelig noget ud af 

det. Det er med til at styrke mine kompetencer. Når jeg en gang er færdig med seminariet, er det noget, jeg kan bruge. 

Det er bestemt ikke dårligt at have forskningsprojekter med i bagagen. Og det var min første tanke, at det var godt at 

have med i fht. mit CV” (Tegn på læring).  

(Studerende) ”I øjeblikket, hvor det er så presset, og der sker så mange ting på folkeskoleområdet, så er det vigtigt, at 

man (studerende) bruger sin faglighed. Der kommer højere og højere krav til lærerne, og sådan noget her 

(udviklingsviden) vil kun gavne mig. Så på den ene side er det helt egoistisk, at jeg synes, det er godt at være med i de 

her projekter, og på den anden side mener jeg også, at det vil kunne gavne mig i fht. undervisningen (fremtidig 

praksis)” (Tegn på læring).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Jeg mangler en form på, hvad de (studerende) skal 

formidle til projektgruppen. Det har været lidt svært; hvad skal de formidle?, og lige at finde et tidspunkt også. De 

burde formidle, inden de har afleveret (bachelorprojekt). Når de først har afleveret, så er de pludselig væk. Det er 

givende for dem at føle, at det (bachelorprojektet) bliver anvendt, og lære at formidle deres resultater til dem, der 

står i det til hverdag og skal tilpasse deres konkrete arbejdsopgaver (efter projektresultaterne). De skal i dialog med 

dem, ellers kommer de ikke til at opleve, hvor stor betydning det (deres projektresultater) har (Trivselspiloter). 

xxiii
 (Studerende) ”Den største værdi i det her (observationsstudier), det er at komme ud på forskellige skoler og se, 

hvordan det fungerer. Ja, komme ud og opleve. Det kan godt være, at det lyder lidt sjovt, men det er måske den 

største værdi i det. Jeg oplever i høj grad, hvordan kulturen er i klassen, og hvordan rutinerne er. Det tager jeg med 

mig. Samtidig med så er det også meget hyggeligt at komme ud på skolerne (pause) og ikke have ansvar; stå for 

undervisningen. Man (den studerende) skal bare sidde og observere. Så kan jeg sidde og se, hvad jeg selv ville gøre og 

ikke gøre. Så jeg ’propper en masse ting i én kasse’ (opnår viden på flere områder)” (Demonstrationsskoler).  
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(Studerende) ”Jeg prioriterede det (projektdeltagelse), fordi det er vildt spændende. Lønnen er ikke noget at prale af. 

Dét, der motiverer mest ved projektet (Tegn på læring), er, at man får mere viden med sig på området. Man bliver 

bedre inden for sit eget felt, og man får nogle andre refleksioner til ens arbejde. Dét, synes jeg, er givende. Det giver 

mig et indblik i den profession, jeg skal ud i. Det er oplevelser, jeg ikke ville have fået ellers. Jeg får lov til at være ’en 

flue på væggen’, det giver et helt andet indblik. Også noget andet end at være i praktik (Tegn på læring).  

(Studerende, bachelorprojekt) ”Grunden til, at vi har valgt (at lave) et LbD projekt, er, at det giver god mening at lave 

noget, som en afdeling gerne vil have undersøgt, og (som) de gerne vil bruge. Det giver positive udfordringer, og det 

er spændende og giver mening, at vores materiale kan bruges senere. Det, at vi har deltaget i sådan et projekt, har 

(også) positiv indvirkning, når vi skal ud og søge arbejde” (LbD).  

(Leder) ”Måske kan man have en ambition om, at uagtet hvilke projekter, man ’sætter i søen’, så skal der være 

studenterdeltagelse. Man kan have det som et krav til projekterne, at der skal være en eller anden form for 

studenterdeltagelse. De studerende vil gerne have dokumentation for, at de har deltaget i noget, der er ud over 

(deres ordinære uddannelsesforløb), og som de kan skrive på deres CV og lægge ved deres eksamensbevis” 

(Sygeplejerskeuddannelsen). 

(Leder) ”De ’skarpe’ studerende kan også gennemskue, at hvis de er med til selv at sætte deres egen dagsorden i fht. 

at arbejde med forskning og udvikling og selv opsøger kontakter eksternt, så står de meget stærkere den dag, de skal 

ud og søge job. Dét italesætter de: ”Jeg gør det her meget bevidst, for jeg vil gerne ansættes dér, og her demonstrerer 

jeg min optagethed af at arbejde systematisk med udvikling af det felt, jeg ønsker at komme ind i”. Det giver ’pote’” 

(Sundhedsuddannelser).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Jeg (dimittend) synes, det er helt vildt, at de bruger nogle 

af de ting (bachelorprojekt). Og nu, hvor vi (to afdelinger) skal slås sammen til én afdeling, har jeg undersøgt noget 

med kultur og sådan noget der. Ikke at det decideret bliver brugt, men så tænker jeg lige sådan lidt en gang imellem; 

hvordan og hvorledes? Det, at man har været med ude i noget virkeligt (studenterdeltagelse), synes jeg da, er ’fedt’. 

Og at man kan skrive på CV’et, at man har været ude og gøre det (studenterdeltagelse) i samarbejde med en afdeling. 

Jeg har mødt flere, som siger, at de klart vil vælge en, som har det, fremfor en, der ikke har” (LbD).  

xxiv
 (Forsker) ”Faktisk måtte vi beskytte aktørerne på den måde, at vi bad de studerende om ikke at lægge deres 

opgave på internettet. Det ville have været rigtig uheldigt for processen, og det ville måske have gjort, at der aldrig 

kom studerende derned igen. Sådan nogle ting skal faktisk også stå i aftalen; hvilken grad af offentlighed er der 

omkring de studerendes resultater?” (LOMA).  

xxv
 Mono- og tværprofessionelt samarbejde, roller og koordination 

(Studerende) ”TT (studerende) blev ny tovholder, fordi VV (studerende) blev syg. TT var lige kommet ind i projektet og 

havde ikke kontaktet skolen (observationssted) på ordentlig vis (projektleder har tidligere taget kontakt til skolen og 

lavet aftale om, hvilken uge der skal laves observation. Der er herefter udpeget én studerende i gruppen, som skal 

forestå de nærmere og praktiske aftaler herom). Så det startede lidt kaotisk; hvor skal vi gå hen, hvem skal vi kigge 

efter, og hvem skal vi spørge efter? Der er ingen, der ved det. Det hele er meget kaotisk. Vi får at vide, at ham, vi skal 

have fat i, kommer fem minutter over otte, og vi skal starte (observation) kl. otte. Skolelederen er en smule irriteret 

over, at vi er der, så han siger direkte, at de har emneuge og synes, det er ’åndssvagt’ (at de studerende kommer for 

at observere). Han har bedt om andre uger, vi skulle komme i. I og for sig kan jeg godt forstå ham, og i takt med, at de 

måske ikke synes, det er godt, vi kommer, og der ikke er blevet taget ordentlig kontakt, så bliver det bare kaotisk 

(pause), og så bliver det en lang dag. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der er tovholder, det må jeg ærligt indrømme. 

For med praktik løbende ved siden af, undervisningsplaner og forberedelse, og ringe ud til en demonstrationsskole 
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som sidder og tænker: ”Hvad snakker du om, eller hvem er I?” Man (studerende) ved jo ikke, hvad man møder” 

(Demonstrationsskoler).  

(Studerende) ”Vi var ikke orienteret om, at der var emneuge (på skolen, hvor de studerende skulle observere). Det var 

selvfølgelig lidt ærgerligt, at der på forhånd var et ønske fra skolens side om, at det skulle være på et andet tidspunkt, 

nu hvor de havde emneuge, men altså, det burde jo ikke spille den store rolle. Vi skal jo bare komme og observere en 

dag på skolen. Den kontakt, der skal tages til skolerne, om hvor mange (studerende) vi kommer, hvornår vi kommer, 

og hvilke klasser vi kommer i, det, synes jeg, er helt okay, at vi skal gøre. Dertil skal det så også siges, at det ville være 

bedre, hvis projektet ville sørge for at være tidligere ude og informere om, at vi kommer (på skolen og foretager 

observationsstudier). Bedre kontakt mellem projektet og skolerne, det vil kunne gøre kommunikationen og projektet 

bedre” (Demonstrationsskoler).  

(Studerende, bachelorprojekt) ”Vi har ikke rigtig brugt hende (underviser og projektdeltager) i (bachelor)projektet, 

kun i starten for at få info om projektet (Trivselspiloter). Ellers har vi faktisk ikke brugt hende. Vi har kun brugt 

projektlederen, og det har fungeret fint. Jeg tror ikke, det ville give større hjælp at have VV (underviser og 

projektdeltager) også. Der er tavshedspligt omkring borgerne, så det eneste, projektlederen gjorde, var at give os et 

telefonnummer, hvor vi kunne komme i kontakt med borgeren. Vi fik ikke rigtig nogle informationer. VV kunne nok 

heller ikke give informationer, og jeg kan ikke lige se, hvilken hjælp vi ellers kunne få. Samarbejdet (med 

FrivilligCentret) kunne godt have været lidt bedre, for vi havde bedt om lidt flere borgere, vi kunne interviewe, og det 

endte med, at vi kun havde to. Og vi kom ret sent i gang, fordi den første og anden uge havde projektlederen travlt 

med arbejdet, og så rejste hun på ferie. Det havde vi ikke fået at vide, så der gik en måneds tid, før vi kunne komme i 

kontakt med nogen (projektleder). Man (studerende) sidder bare og skriver mails til en, der ikke er der. Det var 

frustrerende. Men jeg tror ikke, at skolen kan gøre særlig meget. Vi har fået de informationer, vi skulle (have)” 

(Trivselspiloter).  

(Studerende, bachelorprojekt) ”Afdelingen ville gerne have, at vi lavede nogle retningslinjer, men vi har snakket med 

dem om, at det mere bliver nogle anbefalinger i stedet for; hvad de skal tage højde for (ved udarbejdelse af kliniske 

retningslinjer). Man skal som afdeling være bevidst om, hvad man kræver (af de studerende). Der er mange ting, der 

skal sættes i spil, før man kan lave nogle kliniske retningslinjer. Vi har undersøgt grundlaget og lavet forarbejdet til den 

videre udvikling. I vores undersøgelse har vi (f.eks.) fundet nogle bløde værdier, de skal være meget opmærksomme 

på i deres tilgang. I det næste LbD projekt kan de så bruge den baggrundsviden, som vi leverer, og være mere 

konkrete; hvordan er det så, vi gør det her? Vi havde en forventning om, at vi ville stå med et eller andet produkt, når 

vi var færdige, men det har der ikke været tid til” (LbD). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”De (studerende) har sparring fra deres vejledere, men ikke med forskere. 

Et samarbejde med en forsker vil styrke det, de skal kunne, med det er rigtig svært, for det har de ikke lært. Jeg tror, 

det handler om, at praksis skal være med til at definere, hvad de studerende og også forskerne skal interessere sig for. 

Det er rigtig vigtigt, at vi får lavet et godt samarbejde i praksis. De studerende kan f.eks. lave nogle observationer og 

iagttagelser og finde ud af; hov, her er der noget, der trænger til at blive udviklet eller undersøgt nærmere. På sigt, 

kan jeg sagtens forestille mig, at der kan kobles forskning på i en eller anden grad, og som kan være en støtte. Der 

kunne kobles en forsker på sammen med den eller de vejledere, der er i forvejen. Og så tænker jeg, at vi kan lave 

forskning og innovation samtidig med, at de studerende erhverver sig udviklingskompetencer. Forskning skal vel pege 

frem imod, at det er professionsfeltet, der skal styrkes. Man (studerende) skal jo være inde i professionsfeltet, det er 

det, de skal kunne. Det bliver debatteret i fht. både Pædagog- og Læreruddannelsen. Men der bliver hele tiden talt 

om, at når de (studerende) har uddannelsen, så skal de ud og forske i professionen, i stedet for at ’gå ind i’ den. De 

(studerende) skal være i stand til at innovere og udvikle, og de skal kunne gøre det på en forskningsmæssig baggrund. 

Skal de innovere og udvikle, må de integrere sig. Hvis vi kan demokratisere samarbejdet lidt og samtidig anerkende, at 

der er en viden, som har en højere værdi, fordi den bygger på en anden systematik. Vi vil så gerne lykkes med at få de 
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ting til at mødes, inkl. de studerende og forskere. Vi vil gerne have designet (samarbejdet), så vi får gavn af, at vi kan 

forskellige ting. Vi skal kvalificere det fælles. Man skal se mere kollektivt på det (viden og udvikling). Hvad skal vi bruge 

teorierne til, hvis vi ikke kan koble dem til praksis?, for at sige det lige ud. Dér, tror jeg, at vi på professionshøjskolen 

kan nogle ting” (LOMA). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Allerede fra starten havde de (studerende) lidt forvirring om, hvad de 

havde gang i. Det (roller og opgaver) var ikke beskrevet på forhånd. Det, der gør det svært, er, at de (studerende) skal 

være deltagende på en helt anden måde, end hvis de er i praktik. Det handler om nogle helt andre udfordringer. Vi er 

nødt til at nedbryde de vanlige roller. Det (samarbejde) kræver forarbejde og clearing, som skal være meget tydelig. 

Man skal forstå kompleksiteten i det. Der er meget, der skal falde på plads, og lærerne (praktik) skal ’klædes på’ til, at 

de har studerende med (i projektarbejdet). Det er der, det bliver svært. Jeg er ikke sikker på, at de (studerende) havde 

nogen kontaktlærer, det var sådan ad hoc. Noget af det fungerede fint nok, men de fik ikke den ekstra tilknytning. Der 

var ikke nogen beskrivelse (af, hvad de studerende skulle). Der manglede simpelthen nogle beskrivelser af, hvad der 

skulle foregå. De er jo stadig kun studerende, og hvor meget kan man forlange af dem? Det skal man have clearet; 

hvad er de med til, og hvorfor er de med i det? Ellers går det galt” (LOMA).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Det har været svært at gennemskue, hvad min rolle egentlig var, og det 

har frustreret mig meget. Arbejdsgangene (og hermed deltagerroller) skulle have været afklaret meget tidligt og helt 

tydeligt. Det havde jeg en klar forventning om. (Man skal have kendskab til) hvilke roller og hvilke opgaver, man har, 

og hvilke mål der er (med projektet), og man skal have en forståelse af hinandens roller.  Jeg skulle have været ’klædt 

bedre på’ og have været med til de møder, der har været (i projektet). Jeg skulle først have det (projektet) ’ind under 

huden’ og finde ud af, hvad det var, der foregik. Der skulle have været en drejebog, hvor det havde været tydeligt for 

alle. Jeg kan sagtens se, at jeg kunne have en rolle, men jeg fik den ikke. Jeg var den underviser, der var. Det har været 

et spørgsmål om, hvem der havde timer til det” (LOMA).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Det ville være relevant med en database, som var generel for alle 

uddannelser. 70 % af alle 2. semester studerende på Pædagoguddannelsen er med som deltagere i eksterne projekter. 

De starter fra dag 1, og de har ingen problemer med det. Men hvis vi først socialiserer dem på anden måde (uden 

studenterdeltagelse fra starten af uddannelsen), så har vi bøvlet. Når jeg kommer ud til virksomheder og institutioner, 

så vil de rigtig gerne bidrage med ressourcer til at indgå i læringsrum med de studerende og undervise dem. Jeg har 

ikke mødt nogen endnu, der spørger: ”Hvad får vi for det?”. Så vi (UCL) har ressourcer derude (eksterne 

samarbejdspartnere), som kan og gerne vil. På 1. semester i Pædagoguddannelsen er der også et afgrænset forløb, 

hvor de (studerende) har en meget bundet opgave for at lære metoderne. De studerende præsenterer deres 

projekter, og så har vi et professionspanel inde for at vurdere, om det (studerendes vidensprodukter) er realiserbare 

ude i praksis. På 2. semester har vi (også) eksterne medbedømmere med ved intern prøve. Dvs. hvor der tidligere har 

siddet to undervisere som bedømmere, sidder der nu en ekstern og en intern bedømmer. Det, der så sker på 

uddannelsen, er interessant, for der siger man (undervisere), at nu skal vi passe på. Nu kommer de (eksterne 

samarbejdspartnere) og tager vores arbejde fra os. Så der (ved studenterdeltagelse) støder man ind i nogle helt andre 

barrierer, som kan handle om både ansættelsesforhold og det at have nye roller. Vi må som undervisere opgive vores 

domæner og gå ind i forhandlingsrummet (med studerende og eksterne samarbejdspartnere)” (ETV, Udviklings- og 

innovationsværksted).  

(Underviser, projektleder, projektdeltager) ”Første skridt (hen imod implementering af den tværprofessionelle 

indsats) er at få TPM (tværprofessionelt modul) organiseret; alle 1200 studerende om foråret og alle 800 om efteråret. 

Der tænker jeg, at vi skal have koblet de eksterne udfordrere (samarbejdspartnere) på, men det skal ikke være så 

komplekse projekter. Og så må vi ind og kvalificere deres bidrag, for vi skal også være servicerende overfor dem. Når 

de har en problemstilling, skal den hjælpes på vej niveau- og indholdsmæssigt. For så giver det også mening og 

sammenhæng for de studerende. Når vi har det tværprofessionelle perspektiv på, skal de (eksterne 
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samarbejdspartnere) stille spørgsmålet, så mindst tre professioner kan se sig ind i det. Så det kan give mening for dem 

(studerende), og de kan få opfyldt nogle læringsmål ved at deltage. Det (problemstillingen) skal kvalificeres, og 

linjerne skal cleares med dem (eksterne samarbejdspartnere). Når de får de studerende ud, kan vi ikke garantere 

noget, men de (studerende) bidrager med noget; nogle konkrete kontrakter” (ETV, Udviklings- og 

innovationsværksted). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Min erfaring er, at der skal være nogle snævre rammer 

for, hvad og hvordan, der kan undersøges, for der er mange (studerende), der bliver usikre og ikke ved, hvad de skal. 

De er bange for, om det nu er det rigtige, de gør. Der er mange af dem (studerende), der har udfordringer, fordi det 

måske ikke er helt klart, hvad de kan bruge mig (underviser og projektdeltager) til, og hvad de skal bruge vejlederen 

(bachelorvejleder) til. Mange ting skal de spørge deres metodevejleder om, og det er også en udfordring, fordi de 

(studerende) har en metodeopgave (i fht. deres bachelorprojekt), og projektet har sin egen (metode). De kan ikke 

skelne mellem de to forskellige vejledninger. Der går ’ged’ i det, hvis jeg begynder at snakke om noget og 

metodevejlederen om noget andet. Det kunne være en kæmpe fordel (hvis projektdeltager også er vejleder på 

bachelorprojektet), både for dem og i fht. mit arbejde bagefter. Det kunne give dem motivation, og vi kunne sammen 

finde ud af, hvordan det passede sammen. Tit er jeg også bachelorvejleder, men det er svært, for næste gang skal jeg 

ikke være bachelorvejleder, der har jeg ikke timer til det. De er trukket ud til nogle andre opgaver. Det er lidt 

ærgerligt, for det var et ønske, at jeg kunne fortsætte med det (samtidig være projektdeltager og bachelorvejleder). 

Jeg har præcis samme erfaring med andre projekter. De (studerende) snakker med en, der er i projektet 

(projektdeltager), og som tit har nogle andre idéer og forslag end metodevejlederen. Så bliver de forvirrede og mister 

overblikket” (Trivselspiloter). 

(Leder) ”En udfordring er den udviklingsbaserede uddannelse kontra den curriculumbasererede uddannelse. Enten-

eller tænkningen ligger nok i, hvordan man tænker viden. Om viden er den teori og praksis, der skal tilegnes, eller om 

viden også er det håndværk at kunne facilitere refleksive processer, hvor (også) professionsforståelser og 

personligheder tænkes med ind. (Spørgsmålet er derfor), hvornår den rigtige læring foregår. Hvordan får vi det (de to 

former for uddannelse) til at smelte sammen? Facilitering og rolleafklaring er helt central og afgørende for, om 

projektarbejde lykkes. De studerende skal have nogle redskaber til samarbejde, for de skal kunne arbejde teambaseret 

og kunne gå ud og facilitere et samarbejde med professionsfelterne. De skal have etikken i orden, kunne lave 

rolleafklaring og forventningsafstemme. De skal være meget tydelige med, hvad deres roller er, kunne tage en 

tovholderrolle eller lade være med at tage den og (i stedet) træde tilbage” (Forskning og Innovation).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Det endte med, at vi (daværende studerende) var nødt til 

at skære fra. Der var lidt forskellige forventninger (til bachelorprojekt), som vi var nødt til at afstemme; hvad er det 

egentlig, vi gerne vil have undersøgt?. Det er vigtigt, at problemet af afgrænset fra starten, fordi vi brugte rigtig lang 

tid på at kredse problemet ind. Afdelingen er nødt til at have et meget afgrænset problem, når de udbyder et projekt, 

fordi ellers tager det simpelthen for lang tid” (LbD).  

(Forsker) ”Så kommer vi til den side af sagen, der handler om, hvordan skolen (praksis) havde det med, at der kom 

studerende. Der troede jeg, at de ville ’klappe i hænderne’. Det gjorde de imidlertid ikke, det var nærmest sådan, at 

lærerne sagde: ”Åh, nej. Som om vi ikke havde nok at lave”. Der var ligesom ikke nogle, der havde overskud til at tage 

sig af dem” (LOMA).  

xxvi
 (Studerende) ”Det er jo stadig vores undervisere, men det (at deltage i projektarbejde sammen med underviser) 

gør, at du kender den underviser. Man har ikke den der nervøsitet for at række hånden op, synes jeg. De er blevet 

personer, og ikke kun undervisere. Jeg har faktisk fundet ud af, at man (studerende) er kommet lidt tættere på nogle 

af de undervisere. Jeg ved, at hvis det hele brænder sammen, og jeg synes, det hele er noget møg, så er det faktisk de 

to undervisere, der var med, som jeg vil gå til og sige: ”Hvad kan jeg gøre her?”. Man har på en eller anden måde 
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nedbrudt den distance, der er. Og man rækker lidt nemmere hånden op. Det er ikke så farligt at være sårbar eller sige 

noget. Man er ikke så nervøs for at blotte sig og sige, at det her, synes jeg faktisk, er svært. Det giver en tro på én selv. 

Og det er også noget, der følger med på de næste moduler. For selv om de undervisere, vi har nu, ikke er nogle, vi har 

haft i det projekt, så bare det, at du har oplevet, at de (undervisere i projekt) gider én, og de vil én, så bliver de (nye 

undervisere) også hurtigere personer” (UCL Campus).  

xxvii
 (Studerende) ”Det (studenterdeltagelse) er en rigtig god måde at lære at arbejde sammen på, altså med at finde 

de idéer. Vi havde bare lidt for kort tid til det, man (studerende) nåede ikke at få snakket ordentligt omkring sin idé og 

gå ned i detaljer med den. Det har givet nogle flere kompetencer til at skrive opgaver og sådan nogle ting, det har 

været rigtig godt. Det har også været sådan en øjenåbner, fordi man tænker anderledes end før. Vi blev tvunget til at 

’tænke ud af boksen’. Altså vi fandt en idé og snakkede og snakkede, det var en god proces, vi var i. Vi har fået nogle 

spændende diskussioner, for det bliver jo ens ’baby’, det her projekt. Det er faktisk samarbejdet, et eller andet sted; 

der var rigtig god energi, altså den der synergi og gode flow i det” (VIP).  

xxviii
 (Studerende, bachelorprojekt) ”Det kræver lidt mere end almindelige bachelorprojekter at lave et LbD projekt. 

Man skal yde mere i problemindkredsning, undersøgelse og fremlæggelse af projektet. Jeg har hørt flere sige, at det 

større arbejde gør, at de fravælger de her projekter (LbD). Til gengæld er det (at man har skullet deltage i 

plenummøder og fremlægge resultater) en stor hjælp, når man skal til mundtlig eksamen. Samarbejdet (med praksis) 

er rigtig positivt. (Til møderne) hører vi deres (kliniske samarbejdspartneres) praksisviden, og vi fremlægger den viden, 

vi er kommet frem til. Så vi supplerer hinanden. Det er en god måde at udveksle viden på. Vi har en 

udviklingssygeplejerske, en udviklingskoordinator og en afdelingssygeplejerske, som er meget aktive. De har hjulpet 

med litteratursøgning og kommet med forskellige forslag. Hele personalet var med til at diskutere vores 

problemformulering og kom frem med, hvad de gerne ville have, vi skulle undersøge. Det var en stor hjælp for os. De 

har også hjulpet os med at finde nogle deltagere til interview. Der er struktur (i metodearbejdet), det er rigtig godt, så 

man ikke skal bekymre sig. Vi bliver respekteret for det, vi laver” (LbD). 

(Studerende, bachelorprojekt) ”Vi har ikke helt fået det fra afdelingen, vi havde forventet. Vi havde nok en 

forventning om et tættere samarbejde, og at de havde noget; kliniske retningslinjer o.a., vi kunne benytte os af. Men 

det skulle vi selv finde. De har ikke været helt så meget på, som vi havde en forventning om. Vi startede med et 

forventningsmøde, og de var meget interesserede, det var ikke mangel på vilje men nok et samspil af mange uheldige 

ting, der gjorde det (at der ikke blev så tæt samarbejde). Pga. tiden, er der gået noget galt. Den specialeansvarlige 

havde en meget travl periode og den praktikuddannelsesansvarlige var ny og ikke helt kommet ind i det, (og det 

bevirkede), at der var en dårlig koordination. Vi har (bl.a.) oplevet at sidde til (aftalte) møder, hvor der næsten kun var 

os” (LbD). 

(Studerende, bachelorprojekt) ”Vi skal lave nogle kliniske retningslinjer, som skal implementeres i ambulatoriet. 

Grunden til det er, at sygeplejerskerne handler forskelligt, og de ved ikke, hvad de (hver især) gør; hvad gør vi her i 

ambulatoriet? Vi har talt med 5-6 sygeplejersker og nogle bioanalytikere, og nu er vi ved at undersøge, hvad de gør i 

andre lande. Vi har et stort samarbejde med klinikken. Inden vi lavede interview, var vi i ambulatoriet for at se, 

hvordan de gjorde tingene, og vi har også tre plenummøder (indgår i alle LbD projekter), som fungerer rigtig godt. Ved 

1. møde afklarer man hinandens forventninger, og hvad projektet skal går ud på (studerende, underviser/vejleder og 

klinisk vejleder); hvad har de, og hvad har vi af forventninger? Det hjælper os, at underviser og klinisk vejleder er 

skarpe på hver deres områder, selvom det nogle gange kan være svært, når de siger noget forskelligt. Det 2. 

plenummøde går ud på, at man (studerende) fremlægger sin problemindkredsning; hvad har vi indtil videre fundet ud 

af i den eksisterende praksis? Så kommer personalet med forslag til, hvad vi (studerende) kan arbejde videre med i 

fht. problemformuleringen. Så arbejder vi videre med problemformuleringen og laver vores undersøgende afsnit. Når 

vores opgave er færdig, skal vi igen ud til klinikken og fremlægge resultater af vores opgave; hvad vi har fundet ud af, 

og hvordan de (projektresultater) kan implementeres, hvilke fordele og barrierer, der kan være, osv. Det kan blive 
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vores fordel til eksamen, for vi har allerede haft snakken ude i praksis. Det giver os en styrke og hjælper os til at blive 

mere klare på, hvad vi har med at gøre. Når vi kommer med vores meget teoretiske viden, er det godt at få klinikken 

med på en vurdering: ”Det kan godt være, at I siger det her, men det kan slet ikke lade sig gøre. Der er de og de 

barrierer, der gør, at det ikke er muligt”. Og det er ’fedt’, at man kan have dem (klinikken) med og begge vinkler (teori 

og praksis) på” (LbD).  

(Studerende, bachelorprojekt) ”Det (at lave LbD projekt) giver (både) en styrke i at samarbejde og arbejde 

selvstændigt, og man (studerende) bliver involveret i praksis. Når vi er ude (i praksis) og indhente vores 

praksisbeskrivelse, så møder vi en hel masse forskellige (samarbejdspartnere); både sygeplejersker, læger o.a., som 

alle sammen forholder sig til det (den aktuelle problematik) på en eller anden måde. Man lærer også at forske lidt; 

hvad vil det sige at lave interview, og hvad indebærer det, man skal lave? Man bliver en lille forsker allerede inden, 

man bliver færdiguddannet som sygeplejerske. Det er rigtig spændende, og det kan jeg jo også bruge i andre 

sammenhænge, når jeg er færdig. Så ved jeg, hvordan en opgave skal bygges op på en akademisk måde, og hvilke 

evner man skal have i fht. samarbejde. Det kan også være i fht. kommunikation; hvordan skal jeg forberede mig, inden 

jeg møder patienten? Og hvordan man tilegner sig ny viden som sygeplejerske, man skal jo holde sig opdateret, så 

man kan yde den nye sygepleje; hvad sker der, og hvilken teknologisk udvikling er der? Man kan også være med til at 

sætte nye projekter i gang. Det er rigtig godt at have, og så ser det godt ud, når man skal skrive sin ansøgning” (LbD). 

(Underviser, projektleder, projektdeltager, bachelorprojekt) ”Noget af det, de studerende lægger vægt på, og som er 

den helt store motivationsfaktor for dem, det er at vide, at det emne, de arbejder med, har en autentisk relevans. At 

der er sygeplejersker, som efterspørger de resultater, de kommer frem til. De har en forventning om, at det, de 

kommer frem til, vil blive brugt til noget konkret. Samtidig siger de også, at det er et stort arbejde, og at der er megen 

koordinering, som de selv skal stå for i fht. praksis; aftaler, koordinering af møder, observationer, interview. Det har 

overrasket næsten alle, hvor stort arbejde det er, men de har ikke sagt, at de synes, det er urimeligt, at de fik den 

rolle, for det var nødvendigt for deres egen arbejdsproces. De har givet udtryk for, at det er et stort ekstraarbejde at 

lave et LbD projekt i fht. et almindeligt bachelorprojekt, fordi der er mødeaktivitet med praksis, og de skal forberede 

og fremlægge noget til møderne. Jeg forbereder dem på, at de skal kunne tåle en stor arbejdsmængde i 

begyndelsesfasen, for samarbejdet falder sammen med modul 13, hvor de har undervisning og skal skrive opgave. Til 

gengæld er de rigtig godt ’klædt på’, når de kommer frem til problemformuleringen. Så har de et godt grundlag for at 

gå i gang med den og ’skarpe’ på, hvad de skal undersøge. De (studerende) siger, at samtidig med, at det er en stor 

arbejdsindsats, så lærer de meget af den koordinerende rolle, og de kan godt se, at den kompetence, der er i at 

koordinere, den er enormt væsentlig for dem, når de er færdige som sygeplejersker. Måske bliver forståelsen af, 

hvordan en afdeling eller et hjemmeplejeområde fungerer, bedre, og praksisshocket i fht. at forstå praksis som 

organisation mindre (på denne måde). De får en rigtig god indsigt i afdelingens (eller hjemmeplejens) organisation og 

funktion; hvad betyder det for en klinisk problemstilling, at personalets sammensætning er, som den er? Eller hvilke 

konsekvenser får opgavefordelingen og organiseringen for de problemer, der opstår, og som skal undersøges og 

måske løses? Den forståelse af det organisatoriske arbejde får de også med sig, og den er vanskelig at læse sig til, og 

de får den (heller ikke), når de er i praktik. I LbD projektet bliver de bedt om at lave en beskrivelse af konteksten for 

den udviklings- og forandringsproces, de skal i gang med at undersøge (og igangsætte). Det, at de bliver tvunget til at 

lave den beskrivelse, tvinger dem til at opsøge data og formulere det (den organisatoriske sammenhæng; opgaver, 

arbejdsgange), og dét, tror jeg, er afgørende (for de studerendes organisationsindsigt og -forståelse). Den 

organisatoriske kompetence hænger meget tæt sammen med den innovative kompetence. Man kommer ikke ret 

langt med en lys idé, der er helt løsrevet fra de mennesker, der skal arbejde med den. De studerende skal have en 

helhedsforståelse (af den kliniske sammenhæng og situation)” (LbD).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis) ”Det er vigtigt, at de (studerende) lærer, at når man aftaler noget, så er det 

det, man gør. Man (studerende) skal lære, at det forpligter (at sige ja til studenterdeltagelse), fordi vi (praksis) stiller 

os jo til rådighed. Vi laver en forstyrrelse i vores hverdag og lægger nogle ressourcer i det. Det er svært at ’holde et 
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partnerskab kørende’ (hvis de studerende ikke overholder samarbejdsaftaler). Der må være en eller anden form for 

forpligtelse og ansvarlighed omkring det. Vi har jo et interessefællesskab, hvor alle bidrager til projektet, og det 

kræver, at alle deltager” (VIP).  

(Leder, medarbejder i professionspraksis, bachelorprojekt) ”Der, hvor jeg tror, de får noget andet med end de 

almindelige bachelorstuderende, det er det med at skulle gå til nogle kollegaer og stille spørgsmålstegn ved nogle ting 

på en anden måde. Og deres formidlingsevne, det at skulle formidle overfor en stor gruppe, hvad de har fundet. De 

lærer at indgå i et samarbejde, både med vejleder og med klinisk praksis. At de er i et fællesskab, de er en del af noget 

større” (LbD).  

 


