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RESEARCH-BASED LEARNING indgår i University College Lillebælts model  
for uddannelsesinnovation og bidrager som forskningsorienteret  

læringspraksis til den professionsorienterede viden- og kompetenceudvikling 
ved at styrke innovationskapaciteten og komplementere de til uddannelserne  

knyttede ordinære læringsforløb. 
 

Den i rapporten beskrevne konceptualisering af studenterdeltagelse i 
forsknings- og udviklingsaktiviteter omfatter begrebsdefinering og  

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

 

 

MODEL FOR UDDANNELSESINNOVATION 

                         (Thorslund 2015) 
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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 andre løsninger end 

forskere, undervisere og praktikere. 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 Lillebælt (Hansen 2013) 

 DELRAPPORT II beskriver resultatet af projektets empiriske undersøgelse, som omfatter 11 udvalgte MOVE-

projekter (Hansen 2014) 

 AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I OG II 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. 

Som introduktion til projektet indledes DEN AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I med en sammenfatning og 

perspektivering af projektets resultater. Herefter præsenteres projektets videnskabsteoretiske og 

metodiske referenceramme.  

Projektet baserer sig på en systemisk og handlingsteoretisk referenceramme funderet i de 

humanvidenskabelige traditioner hermeneutik og retorik. Mening indtager som hermeneutisk grundbegreb 

en både central og betydningsfuld placering i projektet.  

Som grundlag for projektets empiriske resultater anvendes de kvalitative metoder feltobservation og 

interview (samtale). Der lægges i hele projektprocessen vægt på dialogen som redskab, hvorfor det i 

rapporten beskrives, hvordan der i projektet tilstræbes en høj grad af deltageraktivitet og medindflydelse 

på de givne resultater. 

Afslutningsvis præsenteres projektets formål, tidsramme og ansvarsfordeling, ligesom også den empiriske 

undersøgelse og efterfølgende dialogmøder med projektets interessenter beskrives.  

DEN AFSLUTTENDE RAPPORT DEL II (Hansen 2015b) omfatter en beskrivelse af projektets resultater og 

teoretiske referenceramme, idet denne fremstilles som led i en diskussion om forskningsviden og 

professionel dømmekraft som forudsætning for udvikling af professionel dømmekraft. Rapporten omfatter 

indledningsvis en beskrivelse af UCL som organisation og innovationspartner samt UCLs strategier om 

videnudvikling og -produktion. Ud fra en postmoderne diskurs udgør den teoretiske referenceramme med 
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udgangspunkt i RESEARCH-BASED LEARNING den i projektet anvendte forståelsesramme for menneskelig 

eksistens, handling og samspil.  

Projektets empiriske analyseresultater1 inddeles og fremlægges i tre hovedområder: 

 Studerendes motivation og viden- og kompetencecudivkling 

 Didaktik og organisering med mulighed for videnprogression 

 Videnproduktion, brugbarhed og professionsrettethed. 

 

Afslutningsvis i DEL II sættes projektets empiriske undersøgelsesresultater og teoretiske referenceramme i 

spil gennem udviklingsseminar for projektdeltagere og UCL-ansatte, møder med samarbejdspartnere, 

ledere og andre relevante interessenter, diverse kildematerialer samt aktuelle UCL modeller og initiativer 

mhp. forslag til et fremtidigt koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved 

University College Lillebælt. 

Sammenfatning og perspektivering 
KONCEPT FOR STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER VED UNIVERSITY COLLEGE 

LILLEBÆLT omfatter begrebsdefinering og belysning af grundlaget for fremtidig initiering af 

studenterdeltagelse ved University College Lillebælt.  

 

RESEARCH-BASED LEARNING indgår i University College Lillebælts MODEL FOR UDDANNELSESINNOVATION 

(Thorslund 2015). Modellen er en illustration af UCLs konceptualisering af den i henhold til STRATEGI 2020 

beskrevne kapacitets- og uddannelsesudvikling (University College Lillebælt 2012). Modellen angiver 

professionshøjskolens overordnede rammesætning og den heri indbyggede struktur for 

uddannelseskompleksitet og -fleksibilitet i de videnskredsløb, der arbejdes med og ud fra i UCL. Research-

based learning bidrager som forskningsorienteret læringspraksis til den professionsorienterede viden- og 

kompetenceudvikling ved at styrke innovationskapaciteten og komplementere de til uddannelserne 

knyttede ordinære læringsforløb. Research-based learning styrker hermed samspilsprocesser og 

videnskredsløb mellem UCLs grunduddannelser og de i organisationen initierende videns- og 

forskningscentre.   

 

                                                           
1
 For indsigt i den samlede empiriske undersøgelse henvises til Delrapport II. 
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Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter indgår i alle de af MODEL FOR 

UDDANNELSESINNOVATION tre faser; Basis, Intensivering og differentiering og Specialisering. Den i modellen 

indbyggede uddannelsesdifferentiering muliggør forskellige tilgange til realisering og facilitering af de i 

uddannelserne opstillede læringsmål. De studerende kan med udgangspunkt i deres individuelle ønsker og 

forudsætninger tone deres uddannelse i forskellige retninger, hvoraf studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter indgår som én blandt flere andre læringsbaner eller uddannelsesspor. RESEARCH-BASED 

LEARNING kan således ses som en form for undervisningsmetode eller udvalgt ’vej’ til at nå de for 

uddannelsen overordnede læringsmål. Research-based learning komplementerer det i uddannelserne 

indbyggede krav om forskningstilknytning, innovation og professionsbasering, idet innovationstænkningen 

baseres på forskningstilknytning og kombineres med de udviklingsbehov, der fremstår og italesættes i 

professionsfeltet. 

 

Forskningsbasering kan tolkes på forskellig vis, og formen af forskningsbaseret 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 semester aktiviteten indgår, kan der tilbydes mere eller mindre vejledning til de 

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

undersøgelsen. Jenkins2 & Healy3 inddeler bachelorforskning i fire områder, hhv. research-led, research-

tutored, research-oriented og research-based undervisning: 

 

                                                           
2
 Alan Jenkins, Emeritus Professor at the Oxford Brookes University. Biography http://www.alanjenkins.info/ (19.11.2015). 

3
 Mick Healey, Higher Education Consultant and Reseacher and Emeritus Professor at the University of Gloucestershire, UK. 

Biography http://www.mickhealey.co.uk/biography (19.11.2015). 

RESEARCH-BASED LEARNING 

 
Internationalisering e.a. 

Professionsorientering e.a. 

 

RESEARCH-BASED LEARNING – EN DEL AF UCLS MODDEL FOR UDDANNELSESINNOVATION 

 

http://www.alanjenkins.info/
http://www.mickhealey.co.uk/biography
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 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 underviserstyret og traditionelt orienteret  

 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 2011:8-9). 

RESEARCH-BASED LEARNING kan med fordel indgå i grunduddannelsesaktiviteter på tværs af uddannelser og 

for alle studerende i Basis med vægtning på research-led og research-oriented aktiviteter. Herefter kan 

Research-based learning tilbydes som sporforløb for studerende med interesse i forskning, udvikling og 

innovation. Sporforløbet bør her tilrettes individuelt men med mulighed for klyngeundervisning og 

aktiviteter på tværs af uddannelser. Kompleksiteten af research-led og research-oriented aktiviteter øges, 

og de studerende bør udfordres via en øget grad af research-tutored og research-based aktiviteter. På det 

specialiserede niveau forbereder og færdiggør de studerende deres bachelorprojekt, primært med fokus på 

research-based aktiviteter, enten som selvstændigt initierede eller som led i allerede etablerede forsknings- 

og udviklingsprojekter i professionspraksis. 

 

Når den forskningsbaserede undervisning4 tænkes ind i STUDIEAKTIVITETSMODELLEN, kan denne indgå i alle 

kategorier men med forskellig vægtning og orientering, idet research-led undervisning primært vil indgå i 

Kategori 1, research-oriented undervisning primært i Kategori 2, research-based undervisning primært i 

Kategori 3 og research-tutored primært i Kategori 4. De fire former for forskningsbaseret undervisning vil 

dog kunne foregå inden for alle af Studieaktivitetsmodellens 4 kategorier afhængig af de studerendes 

fælles og individuelt tilrettelagte studieplaner.  

 

                                                           
4
 Den i projektet beskrevne forskningsbaserede undervisning; RESEARCH-BASED LEARNING omfatter alle fire kategorier research-led, 

research-tutored, research-oriented og research-based. 
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I KONCEPT FOR STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER VED UNIVERSITY COLLEGE 

LILLEBÆLT sættes der på baggrund af begrebsdefinering, relevante kildematerialer og empiriske 

undersøgelsesresultater fokus på tre områder for udvikling: 

 

 Kollaborativt samarbejde omkring studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter 

 Uddannelsesdifferentiering og studenterdeltagelse som fastlagt studieaktivitet 

 Tilgængelighed og overblik over studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Igennem hele deres uddannelsesforløb ved University College Lillebælt møder de studerende relevante 

mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere, og det er oplagt at tænke forskningsdelen ind i en 

optimering af dette samarbejde. I professionspraksis foregår der forskning, udvikling og innovation inden 

for mange områder og på mange niveauer, og de studerende kan allerede fra starten af deres uddannelse 

tænkes ind i dette samarbejde omkring undersøgelse, idégenerering og implementering. Når de studerende 

involveres i autentiske problemstillinger, som professionsudøvere er optaget af, opnår de accept og en 

mere legaliseret position i det praktiske fællesskab. Et koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter bør således tage afsæt i professionsudøvelsen, og som led i en professionsbaseret 

tværfaglighed inddrage begrebsmæssige og logistiske overvejelser om og tilrettelæggelse af 

samarbejdsrelationer, differentiering og nye måder at arbejde med professionsorienterede 

problemstillinger på.  

Research-led Research-

oriented 

Research-

based 

Research-

tutored 

FORSKNINGSBASERET UNDERVISNING SOM PLANLAGT  STUDIEAKTIVITETSAKTIVITET 
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Videnomsætning skal foregå gennem forskningens faser, men tænkes UCLs forskning som en kollaborativ 

og kollektiv proces vil en pointe være, at undervisere og studerende kan knyttes til enkelte dele af 

forskningens faser, eksempelvis i problemafgrænsningsfasen, undersøgelse af ’state of the art’ eller 

datagenerering. Herved vil flere undervisere og studerende blive knyttet til de enkelte forsknings- og 

udviklingsaktiviteter, og videnudvikling og -omsætning ’ind i’ uddannelserne vil blive væsentlig større.  

De studerende kan gennem studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter lære at tage 

medansvar for deres uddannelse, idet projektdeltagelse giver mening, og fordi de studerende tror på og 

kan se, at deres deltagelse har nytte og betydning for patienter og borgere. Med udgangspunkt i UCLs 

tænkning om åbne videnskredsløb må de studerendes læring forankres i og italesættes med den for 

uddannelserne relaterede professionsviden, og når de studerende inddrages i undersøgelse og belysning af 

forskellige professionsorienterede problematikker, komplementerer professionsfelternes selvforståelser og 

’professionslogik’ uddannelsernes ’læringslogik’ i de givne læringsaktiviteter. Når de studerende inddrages i 

forskellige undersøgelsesfaser og belysning af professionsorienterede problematikker, medvirker ikke alene 

samarbejdsrelationen men også de studerendes åbenhed og nysgerrighed som vigtige faktorer til styrkelse 

af deres professionsforståelse og fagidentitet. Motivation og meningsfuld deltagelse er et ’must’, hvis de 

studerende skal opleve sammenhæng mellem egne individuelle vidensbehov og deres bidrag til de 

professionsfællesskaber, de bliver en del af gennem deres uddannelse. Sammenhængen mellem mening, 

professionsidentitet og praksisfællesskab bliver nøglen til vellykket sparring og en forudsætning for 

videnudvikling og -produktion ved studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsinitiativer (Hansen 2011 & 

2012). 

Det er væsentligt, at de studerende opfattes som en ressource og legitime deltagere i forsknings- og 

udviklingsprocesser og ikke alene som lærende i professionspraksis. Forskelligartede udviklingsopgaver som 

eksempelvis undersøgelse, indsamling og analyse af empiriske projektdata, undersøgelse af borgerrettede 

teknologier eller udarbejdelse af patientmaterialer kan derfor med fordel indgå som 

undervisningsaktiviteter tidligt i uddannelsen. I fht. studenterdeltagelse er det en afgørende præmis, at de 

studerende betragtes som legitime deltagere i professionsfelternes forsknings- og udviklingsarbejde, og 

fremadrettet fremstår en udfordring med at opbygge denne legitimitet på tværs af professionsfelterne. 

Studenterdeltagelse kræver mod, energi og engagement, og der må igangsættes samarbejdsprocesser, som 

bidrager til anerkendende opmærksomhed omkring, hvad de studerende kan. De studerende må 

italesættes som en læringsressource, der kan bidrage med nytænkning og viden, som professionspraksis 

VIDENSKREDSLØB (Thorslund 2015) 
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kan gøre gavn af. Når de studerende ikke opfattes som legitime deltagere i forsknings- og 

udviklingsarbejdet, er spørgsmålet, hvordan idéudvikling, videndeling og netværksunderstøttende 

organisering kan skabe grobund for, at denne legitimitet opbygges. I RESEARCH-BASED LEARNING fremstår 

videnudvikling og -produktion komplementært og som forudsætning for hinanden, hvilket bevirker, at den 

traditionelle undervisningstænkning udfordres. Undervisningsbegrebet anskues ud fra en innovativ 

synsvinkel, hvor viden skabes i situationen, og læring opstår i selve handlingsrummet via den fælles 

opgaveløsning og det fælles udviklingssamarbejde.  

 

At facilitere de studerende, så de gennem deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter opnår brugbar 

videnproduktion er en væsentlig motivationsfaktor og kilde til anerkendelse i det kollaborative 

praksisfællesskab. Professionsudøvere har brug for at blive anerkendt af både studerende og kollegaer for 

deres rolle i samarbejdet omkring studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter, idet de hermed 

kan opleve sig værende i overensstemmelse med egne forventninger og identitet. Kliniske 

vejledere/praktikvejledere og undervisere har sammen en vigtig rolle og nøgleposition i relation til de 

studerende, idet kollaborativt samarbejde omkring studenterdeltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter kræver innovative og pædagogiske kompetencer samt indsigt i og erfaring med 

forskning og/eller udvikling. RESEARCH-BASED LEARNING udfordrer og tilføjer facilitatorrollen merværdi i fht. 

de eksisterende udmøntninger af underviser-/vejlederrollen, idet en konsekvens af den forskningsbaserede 

læring er, at nye undervisnings- og (sam)arbejdsmetoder må tages i brug. Som beskrevet i 

Undervisningsministeriets temahæfte INNOVATIONSKRAFT PÅ PROFESSIONSHØJSKOLER (2007) blev det allerede 

i 2007 klargjort, at ændring af underviserrollen kræver nytænkning og en innovationskultur, hvor 

forandringer og innovativ tænkning bliver en del af undervisningspraksis. Som vejleder/underviser skal man 

turde give slip på (undervisnings)kontrollen og kunne skifte mellem forskellige (underviser)roller. Uden at 

tage ’ejerskab’ handler det om at anspore de studerende til engagement og faglig proces, i nogle 

situationer som underviser og inspirator, i andre situationer som sparringspartner og facilitator. Rollen som 

facilitator rummer både anerkendelse og kravsætning. Bredden i underviserrollen og den 

forandringsproces, der knytter sig til denne, kan skabe usikkerhed og stiller krav om nye kompetencer og 

(lærings)metoder, som skal forstås og implementeres. Praktikvejledernes og undervisernes rolle som 

facilitatorer bør derfor rammesættes, og der må udarbejdes et kompetencegivende uddannelsestilbud i 

relation til varetagelse af projektleder- og facilitatorfunktion.  

 

RESEACH-BASED LEARNING medvirker til et tættere og mere personligt samarbejde underviser-studerende-

vejleder imellem, og en god basis for at tænke udvikling i undervisning og læring er et øget fokus på 

kreativitet. Kreative undervisere formår helt eller delvist at bryde eksisterende rutiner og medvirker på sigt 

til kreative studerende. Den kreative tilgang til undervisningen stiller større krav til faglighed og overblik, 

men den giver også mulighed for større engagement og læringsudbytte. Af UCLs 

MEDARBEJDERKOMPETENCESTRATEGI FOR UDDANNELSESFAGLIGE MEDARBEJDERE fremgår det, at UCLs 

medarbejdere med høj kernefaglighed og med afsæt i praksisudfordringer skal kunne indgå i tværfaglige 

opgaveløsninger. Desuden at ”medarbejdernes kontinuerlige kompetenceudvikling er afgørende for at 

kunne fremme en sådan omstillingsudfordring med henblik på uddannelsernes mulighed for at styrke 

attraktivitet og kvalitet. UCL vil derfor satse på en kompetencestrategi, der både omfatter formel 

uddannelse, praksisnær læring samt uformel læring gennem deltagelse i udviklingsarbejde og forskning” 

(Ledelsessekretariatet/Direktionen 2009/2015:3).   
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I Sundhedsuddannelsernes områdestrategi VÆRDISKABENDE UDDANNELSESUDVIKLING beskrives 

sundhedsuddannelsernes strategiske indsatser og hermed også forskningskompetencekravet tydeligere, og 

det pointeres, at der skal foretages strategisk kompetenceudvikling, som understøtter målsætninger inden 

for undervisning, forskning og innovation (Lederrådet for Området for sundhedsuddannelser ved UCL 

2015). Det pointeres, at en forudsætning for værdiskabende uddannelsesudvikling er: 

 Konceptualisering og differentiering samt effektive læringsforløb i sundhedsuddannelserne 

 Systematiske innovationsforløb som styrker innovationskapaciteten i såvel sundhedsuddannelser som 

professioner og erhverv 

 Videnskredsløb med studerende og medarbejdere som anerkendte og medskabende vidensproducenter i 

sundhedsuddannelserne.  

 

I Sundhedsuddannelsernes OMRÅDESTRATEGI 2020 beskrives det i temaet Øget fokus på forskning og 

styrkelse af Sundhedsuddannelsernes forskningskapacitet, at Sundhedsuddannelsernes forskningscenter 

skal levere leverancen: ”Udvikling af koncepter til understøttelse af forskningsinformerede 

læringsaktiviteter samt etablering af kompetenceudviklingsprogram til understøttelse af undervisere, med 

henblik på udvikling af forsknings-informeret undervisning” (Stryhn 2014:5). I 2015 har 

SUNDHEDSUDDANNELSERNES FORSKNINGSCENTER fået til opgave at udvikle et kompetenceudviklingsprogram 

for UCLs undervisere i fht. varetagelsen af facilitatorrollen. Kompetenceudviklingsprogrammet er under 

udarbejdelse og vil relatere sig til de trin og niveauer, som de studerende kan uddanne sig på i 

uddannelsesforløbet. Hvor alle undervisere skal kunne varetage facilitatorrollen på de studerendes 

basisniveau og det efterfølgende differentieringsniveau, vil det primært være forskeruddannede, ph.d. 

studerende og undervisere, som har gennemgået forskningscenterets kompetenceudviklingsprogram, der 

vil få til opgave at facilitere studerende, som vælger at lave et forskningsbaseret bachelorprojekt som 

afslutning på deres Research-based learning sporforløb. 

Af dokumentet REVISION AF UCLS PH.D. STRATEGI 2013 fremgår det, at Direktionen for at leve op til 

betingelserne i ministeriets udmelding om forstærket udviklings- og evidensbasering og UC-sektorens 

ambitioner om en stærkere indsats inden for anvendt forskning og innovation i 2013 har omstruktureret 

den i 2009 udformede ph.d. strategi (Direktionen 2009 & 2013). I relation til RESEARCH-BASED LEARNING kan 

der nævnes flg. væsentlige elementer: 

 Etablering af forsknings- og udviklingskapacitet på uddannelsesniveau, som sikrer solid inddragelse af forsknings- 

og udviklingsviden i samtlige grunduddannelser 

 Flere ph.d. forløb for ansatte og øget rekruttering af medarbejdere med ph.d. baggrund 

 En større projektvolumen inden for forskning og udvikling. 

 

Dette tydeliggøres også i Profesionshøjskolernes reviderede ph.d. strategi for 2012-2022, idet det af 

dokumentet LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 fremgår, at professionshøjskolernes 

fokus på forskningskompetencer er direkte relateret til og afledt af deres fokus på kvalitet i uddannelse. Et 

løft af forsknings- og udviklingskompetencer skal være et afgørende middel til bedre undervisning og 

stærke uddannelser med international kvalitet. I afsnittet Forskning der styrker uddannelser, professioner 

og erhverv beskrives det, at:  

 
”Et kompetenceløft kan være med til at sikre, at en større andel af professionshøjskolernes undervisere kan deltage i 

praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, og derigennem tilegne sig ny og relevant viden, som kommer de 
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studerende til gode. Hertil kommer, at kompetencer til at arbejde systematisk med forskningsviden, også gør 

underviserne dygtigere til i det hele taget at arbejde med ny viden i deres undervisning. De bidrager til en 

uddannelseskultur, der løbende inddrager nationale og internationale forskningsresultater, lader de studerende 

arbejde konstruktivt kritisk med denne forskning og inddrager de studerende aktivt i dataindsamling, analyse og 

refleksion med afsæt i konkrete studier af profession og erhverv” (Danske Professionshøjskoler 2015:3). 

 
For at kunne imødekomme de fremtidige videnkrav og -udfordringer beskrives det med 

Professionshøjskolernes strategi, at kapacitetsopbygning af forskning og udviklingskompetencer må sikres 

ved, at en væsentlig andel af professionshøjskolernes undervisere skal have en forskeruddannelse. 

Professionshøjskolernes mål er, at 30 % af højskolernes undervisere skal have en ph.d. grad i 2022 (ibid.). Et 

væsentligt element i RESEARCH-BASED LEARNING er netop de studerendes samarbejde med erfarne forskere, 

og de i UCL ansatte forskere (og ph.d. studerende) må derfor gøres mere synlige for de studerende. Med 

facilitatorrollen tydeliggøres det, hvordan de i UCL ansatte forskere og ph.d. studerende kan indgå i det 

kollaborative samarbejde omkring undervisning og vejledning af de studerende. 

Den logistiske organisering er en stor udfordring, og det skal i højere grad ekspliciteres og tydeliggøres, 

hvad de studerende kan byde ind med, og på hvilken måde de med baggrund i deres akademiske 

kompetencer kan aflaste, supplere eller bidrage til belysning og udvikling af professionspraksis, eksempelvis 

via konkrete og overskuelige aktiviteter som litteratursøgning eller forskellige former for dataindsamling. 

På baggrund af de givne ønsker fra professionspraksis, vil det være uddannelsernes opgave at vurdere og 

opstille kriterier for, hvilke studerende, der kan tilgå opgaven, både i fht. studieordninger, niveau og 

varighed.  

I de seneste år er der sket store forandringer i såvel professioner som i professionsuddannelser, og Ulla 

Mulbjerg skriver i notatet UDDANNELSESINNOVATION, at baggrunden hertil er ønsket om effektivisering af 

ressourceanvendelsen og de studerendes læring. En effektivisering som kræver, at det faglige niveau hæves, 

og at der sættes fokus på tværfaglig kompetenceudvikling samt forståelsen af samspillet mellem teori og 

praksis.  Mulbjerg påpeger i denne sammenhæng, at professionsdidaktik er et nyt begreb, som anvendes 

om didaktik for professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. Uddannelser som 

karakteriseres ved, at de studerende gennem kombinerede teori- og praksisbaserede forløb opbygger såvel 

fagspecifikke handlekompetencer som generiske kompetencer for tværprofessionelt samarbejde, udvikling 

af fagfeltet og livslang læring. UCLs dimittender skal således kunne indgå i og håndtere innovative metoder 

og arbejdsprocesser, hvormed de efter endt uddannelse kan udføre og iværksætte nye løsninger, som 

matcher fremtidens velfærd og den professionspraksis, de bliver en del af (Mulbjerg 2014 & 2015). 

Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter skal forankres i UCLs grunduddannelser, og det er 

væsentligt, at de studerende tidligt i deres uddannelse opbygger informationskompetence og andre 

forskningsrelaterede basisforudsætninger, som forbereder dem til deltagelse i mono- og tværprofessionelle 

forsknings- og udviklingsaktiviteter. Eksempelvis via tværgående undervisning, øvelser og konkret træning i 

forskellige videnskabelige metoder samt de til forskellige metoder og professionskontekster knyttede 

videnskabsteoretiske forståelser.  

Der må udformes tværgående retningslinjer for RESEARCH-BASED LEARNING, så alle studerende som led i 

deres ordinære uddannelsesforløb sikres mulighed for på basisniveau og gennem forskningsorienteret 

undervisning at opnå et basalt kendskabsniveau og forståelse for de videnskredsløb, de træder ind i. 
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Eksempelvis kan det af SUNDHEDSUDDANNELSERNES FORSKNINGSCENTER digitale metodologikursus anvendes 

som basisundervisning på tværs af UCLs uddannelser, og de studerende kan kombinere denne med 

vejledningstilbud og deltagelse i journal clubs, method clubs, forelæsninger, temadage mm.  En senere 

intensivering af Research-based learning kan foretages ud fra en individuel forventningsafstemning med 

interesse- og kompetencerelaterede tilbud om udviklingsspecialisering via talentforløb, ekstracurriculær 

deltagelse eller individuelt tilrettelagte og differentierede uddannelsesforløb.  Sporløb, som dels gør det 

muligt for de studerende at opbygge generiske udviklingskompetencer på forskelligt niveau og dels sikrer 

progression med relateret kompetenceudvikling af stigende kompleksitet. I notatet 

UDDANNELSESINNOVATION tydeliggøres dette med beskrivelsen af, at der skal tilrettelægges målrettede og 

differentierede studieaktiviteter for udvalgte studerende mhp. toning og tilegnelse af et særligt 

kompetenceområde. Det påpeges, at studieaktiviteten skal integreres i de enkelte uddannelsesudbud, dels 

som uddybning af særlige interesser på et udvalgt område (eksempelvis Research-based learning) og dels 

som del af et talentforløb. Det beskrives, at UCL skal udvikle et antal koncepter, som tilsammen 

understøtter de strategiske indsatser, eksempelvis entreprenørskab og innovation, internationalisering og 

Research-based learning (Mulbjerg 2014). 

 

I 2011 udgav Undervisningsministeriet rapporten TALENTUDVIKLING - EVALUERING OG STRATEGI, som 

indeholder definitioner og en teoretisk referenceramme for talentudvikling, forskning indenfor området 

samt endelige anbefalinger (Undervisningsministeriet 2011). I litteraturen er der enighed om, at ’talent’ er 

et komplekst begreb (Nissen, Kyed & Baltzer 2012), men der eksisterer kun ganske lidt forskning om 

talentudvikling blandt børn og unge i uddannelsessektoren. Internationale sammenligninger af 

forskningsresultater på området vanskeliggøres desuden af, at der er stor forskel på uddannelsessystemer 

og regler for niveaudeling af undervisningen i de forskellige lande. Med Undervisningsministeriets rapport 

(Undervisningsministeriet 2011) kan talent dog ud fra et generelt perspektiv defineres som, når børn og 

unge i uddannelsessystemet:  

 Har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder 

 Har lysten og viljen til at yde en særlig indsats  

 Har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres.  

 

I UCL har SUNDHEDSUDDANNELSERNES FORSKNINGSCENTER som hovedopgave (én af flere) at etablere 

akademisk rettede talentprogrammer for sundhedsuddannelsernes studerende. De tilrettelagte 

talentprogrammer vil bl.a. give mulighed for at udfordre og systematisk kompetenceudvikle udvalgte 

studerende inden for forskningsmetodologi, deltagelse i praktisk forsknings- og udviklingsarbejde, 

undersøgelse af ’state of the art’ viden inden for et bestemt temaområde og akademisk formidling på 

videnskabeligt niveau. De studerende vil få mulighed for deltagelse i forsknings- og udviklingsprocesser og i 

udvalgte projekter som videnskabelige assistenter. Viden om og internalisering af metodisk forskningsviden 

vil dog være en grundforudsætning for denne funktion (Kristensen & Bruun 2015. Bruun 2015). 

Med RESEARCH-BASED LEARNING udvikler de studerende kompetencer, som gør dem klar til med deres 

bachelorprojekter at kunne belyse aktuelle professionsorienterede mono- og tværprofessionelle 

problematikker, og ved integrering i eksisterende forsknings- og udviklingsprojekter vil de studerende 

kunne tildeles eller initiere et selvstændigt ansvar for dele af den samlede projektaktivitet. Det er vigtigt, at 

de studerende bedømmes på de kompetencer, de udvikler gennem studenterdeltagelsen, hvorfor der i 
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tilrettelæggelsen af projektsamarbejdet må foretages en vurdering af og sammenknytning til de 

eksamensbekendtgørelser, der anvendes i uddannelserne. Når studenterdeltagelse indgår som en fastlagt 

og ECTS angivet studieaktivitet, bør denne konceptualiseres og beskrives i studieplanen, og ved ikke 

fastlagte studieaktiviteter må der individuelt udarbejdes en kontrakt mellem alle implicerede parter, hvori 

den studerende forpligter sig på deltagelse, og hvor samarbejdsaftaler, roller og opgavefordeling 

rammesættes og ekspliciteres under hensyntagen til de tilstedeværende rammer og ressourcer. 

Studenterdeltagelse kræver nytænkning og en ny professionsdidaktik, hvori den til studenterdeltagelse 

knyttede kompetenceudvikling italesættes som led i den videre uddannelsesudvikling, individuel 

uddannelsesdifferentiering og karrierevejledning.  

 

Ved studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter må der skelnes skarpt mellem ECTS angivet 

studenterdeltagelse og ikke uddannelsesrelateret jobtilbud som aflønnet studentermedhjælper, idet 

læringsperspektivet indgår som et centralt og kompetencegivende element i den ECTS angivne 

studieaktivitet. Nogle studerende oplever et stort pres igennem uddannelsen, og langt fra alle studerende 

er motiveret for og kan se mening med studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det er 

derfor vigtigt, at der skabes både dynamik og en balance, hvormed det indbyggede læringspotentiale kan 

italesættes, og hvor det med Studieaktivitetsmodellen tydeliggøres, hvordan aktiviteten kan integreres og 

komplementere det ordinære uddannelsesforløb, både monofagligt og på tværs af UCLs uddannelser. 

Tematikker og sammenfald uddannelserne imellem må identificeres, og der må skabes en logistik, som 

muliggør forskellige samarbejdsrelationer blandt de studerende omkring tværprofessionelle udfordringer 

og problematikker. Målsætningerne kan være forskellige fra profession til profession, og forskelligheden i 

at nå målene knytter sig til de enkelte uddannelser, men summen af de kompetencer, der sættes i spil 

blandt de studerende, skal medføre en bedre opgaveløsning. 

 

Ulla Mulbjerg henviser i notatet UDDANNELSESINNOVATION (2014) til, at velfærdsydelserne eksternt er 

præget af forandringer i professionsfelterne, og at der stilles krav om ny opgaveløsning og øget 

tværprofessionelt samarbejde mellem professionerne. Udviklingen begrundes i ressourcer og 

effektivisering ud fra et grundlæggende synspunkt om, at der for samme ressourcer skal leveres bedre og 

flere ydelser i den offentlige sektor. Mulbjerg skriver, at der ses et forstærket politisk fokus på udvikling af 

tværprofessionelle kompetencer (T-formet uddannelsesmodel). En model, som skal modvirke de 

uhensigtsmæssige sider af den høje specialisering og arbejdsdeling, som velfærdsløsninger traditionelt har 

været struktureret omkring i årtier. Den T-formede uddannelsesmodel indeholder to dimensioner, hvoraf 

den vertikale del af T’et består af de monofaglige kernekompetencer, mens den horisontale del består af 

kompetencer til at indgå i det tværprofessionelle samarbejde.  

 

Den uddannelsespolitiske rammesætning er præget af stærke effektiviseringskrav i forhold til både 

aftagerområdet og uddannelsesområdet samtidig med, at der er sat en flertydig kvalitetsdagsorden, som 

på én gang stiller både krav om større videnproduktion inden for Frascati-manualens kvalitetskriterier og 

sætter fokus på den samfundsrelaterede nytteværdi. Til håndtering af de eksterne og potentielt 

konfliktende  kvalitetskrav er der i UCL udviklet en model for fremragende uddannelse (University College 

Lillebælt 2014). Modellen søger at klargøre grundlaget for en revideret STRATEGI 2020 og er baseret på 

Undervisningsministeriets perspektiv om livslang læring (Undervisningsministeriet 1997:43):  
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”En massiv national satsning på grunduddannelse, tilbagevendende uddannelse og forskning som et afgørende 

konkurrenceparameter i viden- og læringssamfundet og som det afgørende fundament for individualitet, fællesskab, 

demokrati og samfundsmæssig stabilitet”. 

 

Modellen består af tre kvalitetsparametre, som hver adresserer et ønsket kapacitetsløft i et langsigtet 

perspektiv:   

 Kvalitetsparameter A: Vidensforvaltning - kapacitet til at skabe og inddrage bedste relevant viden i uddannelser, 

så studerende opnår produktiv beherskelse af professionsfeltets videnskilder. 

”Kapaciteten skal løftes fra en organisation baseret på spredte udviklingsaktiviteter og nedsivning af 

(forsknings)viden til komplementære videnskredsløb med studerende som anerkendte og medskabende 

vidensproducenter”  

 Kvalitetsparameter B: Uddannelsesgevinster - kapacitet til at identificere, tilpasse, dokumentere og nyttiggøre 

mere effektiv tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af læringsforløb så studerende opnår de ønskede 

generiske og professionsrettede kompetencer.  

”Kapaciteten skal løftes fra en organisation med svagere evne til at udvikle og omsætte uddannelse frem mod 

stærk og systematisk evne til gennem konceptualisering og differentiering at opnå stadigt mere effektive 

læringsforløb”  

 Kvalitetsparameter C: Innovationshøjde - kapacitet til at realisere innovative processer i en skala, hvor merværdi 

skabes ikke blot i delprocesser, men også for større enheder og samvirkende organisationer.  

”Kapaciteten skal løftes fra en organisation med mindre og spredte interne innovationsforløb til større og 

systematiske innovationsforløb, der sammen med eksterne partnere, gensidigt styrker innovationskapaciteten i 

såvel uddannelse som professioner og erhverv”. 

UCLs præmis i den strategiske indsats vedrørende uddannelsesinnovation er at redesigne 

professionshøjskolens uddannelsesudvikling, så den både forankres i samspillet mellem uddannelser, 

universiteter og professionsfelter og samtidig balancerer på tværs af kompetencområder som formuleret i 

STRATEGI 2020. Med sine tre dimensioner skal modellen for FREMRAGENDE UDDANNELSE anskueliggøre, 

hvordan forskellige uddannelsesinitiativer, koncepter og projekter mm. hver for sig adresserer de tre 

kvalitetskrav, som omverdenen stiller, hvormed der samlet skal opnås en tilstrækkelig balance mellem de i 

STRATEGI 2020 stillede mål (Thorslund 2014. Mulbjerg 2014).  
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UCLs MODEL FOR UDDANNELSESINNOVATION adresserer 3 niveauer for studieaktiviteter: 

Niveau 1: Generiske forløb. Tværgående studieaktiviteter målrettet alle studerende. Studieaktiviteterne er en 

obligatorisk del af curriculum og fastlagt i studieplanerne 

Niveau 2: Differentierede/intensiverede forløb. Studieaktiviteter målrettet udvalgte studerende med henblik på 

toning (intensivering) eller fokus på tilegnelse af et særligt kompetenceområde (differentiering). Studieaktiviteter 

udvikles som uddannelseskoncepter, der kan integreres i de enkelte uddannelsesudbud. Studieaktiviteterne kan indgå 

dels som uddybning af særlige interesser på et udvalgt område og dels som en del af et talentforløb. UCL udvikler et 

antal koncepter, som tilsammen understøtter de strategiske indsatser rettet mod f.eks. entreprenørskab og 

innovation, internationalisering og Research-based learning 

Niveau 3: Specialiserede forløb. Studieaktiviteter for udvalgte talentstuderende og studerende, som udarbejder 

bachelorprojekter, evt. i klynger. 

Internt skal uddannelsesinnovation understøttes med kompetenceudvikling, hvormed medarbejderne 

kvalificeres til i højere grad at bidrage til institutionens udvikling fra uddannelsesinstitution til 

vidensinstitution. Bl.a. ved at udvikle og kvalificere kvalitetsarbejdet, øge uddannelsernes globale 

perspektiv samt udvikle effektive og tilgængelige videns- og læringsressourcer (Mulbjerg 2014).  

MODEL FOR FREMRAGENDE UDDANNELSE 

(Mulbjerg 2014) 
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UCLs GRUNDMODEL FOR UDDANNELSESINNOVATION tydeliggør de i MODEL FOR FREMRAGENDE UDDANNELSE tre 

niveauer, her præsenteret som Basis (Niveau 1), Intensivering og effektivisering (Niveau 2) og Specialisering 

(Niveau 3). Modellen tydeliggør desuden forskellige uddannelsesaktiviteter og tilbud, som de studerende 

kan benytte sig af i deres uddannelsesforløb, eksempelvis ’deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter’. 

Styringsmålet er den på 3. niveau præciserede videnproduktion, idet de studerende med deres 

bachelorprojekter tænkes som en vigtig part i UCLs forskning, udvikling og innovation. 

 

Forskellige studieordninger vanskeliggør ’mødet’ og det tværprofessionelle samarbejde på tværs af 

uddannelser og uddannelsesprofessioner, og i samarbejde med de i UCL organiserede videncentre, 

Karrierecenter, Studentervæksthus og Tværgående uddannelsesudvikling (University College Lillebælt 

2015a, 2015b og 2015c. Nybye 2014),  må der i uddannelserne sættes fokus på denne kompleksitet og på 

baggrund af eksisterende forløbsevalueringer skabes nye muligheder for tværprofessionelle forløb og 

innovativt og entreprenant forsknings- og udviklingsrelateret samarbejde på tværs af UCL. De forskellige 

muligheder skal synliggøres og italesættes overfor de studerende. Når de studerende kan ’se en vej’, bliver 

medinddraget og oplever mulighed for indflydelse på egen uddannelse, øges deres interesse og motivation. 

Ejerskab fremkommer ved, at man som studerende har et valg, men som uddannelsesinstitution må man 

samtidig sikre rammer og gennemskuelig information, som gør det muligt at fortage dette valg. 

Studenterdeltagelse skal opleves vedkommende og praksisorienteret, og som led i en fremadrettet 

uddannelsesdifferentiering må der tilrettelægges strukturerede sporforløb, der giver mening og integreres i 

uddannelsernes studieplaner, og hvor de studerende får mulighed for deltagelse i både mono- og 

tværprofessionelle praksisudviklingsforløb. Tværfaglighed kombineret med en evt. international toning kan 

bidrage med nye perspektiver og en mere helhedsorienteret indsats, hvor indsocialisering og 

kulturbestemte synssæt udfordres og brydes. Logistisk vil en medtænkning heraf dog kræve både en 

bredere tolkning og en højere grad af rummelighed i fht. de tilgrundliggende uddannelsesbekendtgørelser, 

og flere værktøjer, dokumentationsformer og veje til at leve op til de i uddannelserne beskrevne 

kompetencemål. Med eksempelvis portfolio kan de studerende aktiveres og gøres mere synligt ansvarlige 

for valg og gennemførelse af individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb. 

 

GRUNDMODEL FOR UDDANNELSESINNOVATION 

(Thorslund 2015) 
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Der må skabes åbenhed og gennemsigtighed samt en entydig forståelse af og et på tværs af uddannelser 

digitalt formaliseret tilbud om studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter for alle 

studerende/studenterhold i UCL. Flere uddannelser har allerede et tæt samarbejde med professionspraksis, 

men tilgængeligheden kan sikres via oprettelse af en fælles og tværprofessionel idébank/database, hvor 

tilbud om studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter kan synliggøres for de studerende, 

undervisere og UCLs samarbejdspartnere i professionspraksis. Det kan eksempelvis undersøges, om og 

hvordan den af professionshøjskolerne i fællesskab udviklede PRAKTIKPORTAL kan anvendes hertil. 

Formålet med Praktikportalen er netop  at effektivisere og standardisere praktikhåndteringen samt styrke 

samarbejdet mellem praktiksteder, studerende og uddannelser (Ditmer 2014. Erichsen 2013). Portalen 

pilottestes i efteråret 2015 af Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling samt 

Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle (Vestergaard 2015). Der kan hermed skabes tilgængelighed og 

overblik over relevante tilbud, og ved planlægning af individuelt tilrettelagte og differentierede 

uddannelsesforløb kan den enkelte studerende eller denne og uddannelsen i fællesskab forholde sig til 

mulige tilbud og beskrevne rammer for deltagelse. Der kan således foretages en målretning af den enkelte 

studerendes aktuelle uddannelsessituation ud fra en samlet vurdering af kompetencekrav og -muligheder i 

uddannelsesforløbet. 

Videnskabsteoretisk grundlag  
Som nævnt i rapportens INDLEDNING omfatter DEN AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I en beskrivelse af projektets 

videnskabsteoretiske og metodiske referenceramme, idet hermeneutikken fremstår som grundlag for 

projektets indhold og metode.  

Projektet baserer sig på en systemisk og handlingsteoretisk referenceramme funderet i de 

humanvidenskabelige traditioner hermeneutik og retorik. Som erkendelsesteoretisk ståsted udgør denne 

en bestemt tænkning om, hvordan vi som mennesker forstår det, vi forstår, og om hvordan vi skaber 

mening og sammenhæng i vores forståelse af verden. Mening indtager som hermeneutisk grundbegreb en 

både central og betydningsfuld placering i belysningen af den i projektet beskrevne udfordring og 

problematik vedrørende studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved UCL, og ud fra en 

postmoderne diskurs udgør det videnskabsteoretiske grundlag en i projektet anvendt forståelsesramme for 

de ved studenterdeltagelsen deltagende aktører, deres handlinger og samspil.  

Postmodernitet 

I slutningen af 1970'erne begyndte nogle filosoffer, bl.a. Jean-François Lyotard, at anvende begrebet det 

postmoderne som betegnelse for en tendens i tidens filosofi og samfundsliv. Postmodernismen fremstår 

som en kritisk og retorisk anfægtelse af de store fortællinger; de store overordnede ideologier og historier 

om sammenhæng og fornuft. Sandhed og fornuft findes ikke som noget på forhånd givet, men som 

indskrevet i bestemte, mere lokale sammenhænge. Hvor modernitetsteorier kan betragtes som 

fortællinger, der forsøger at skabe mening eller konstruere sammenhæng, er postmodernitetsteori 

orienteret mod betydningernes mangfoldighed, synsvinklens afgørende indflydelse for, hvad det er, der 

bliver opfattet og for det uafgørlige i, hvilken synsvinkel der nu er den absolut sande og rigtige (Lyotard 

1997). 
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Al erkendelse søger sammenhæng og mening. Når vi har fået styr på noget, bliver tingene meningsfulde. 

Den skabte mening er med til igen at skabe den synsvinkel, som vi ser med. Men den kan trods sin 

øjeblikkelige overbevisning være ufrugtbar og spærre for videre udvikling og nuancering. Dekonstruktion 

kan således blive en nødvendig faktor i erkendelsesprocessen, idet denne kan hjælpe til at skabe en ny 

synsvinkel, som måske netop kan gøre, at man kan begynde en sammenhængshistorie, der får andre og lige 

så vigtige eller måske vigtigere aspekter med i den meningsgivende sammenhæng. I det postmoderne 

samfund er det et eksistentielt grundvilkår, at vi i vores liv hele tiden er nødt til at skulle aflæse og tolke 

det, der sker i vores omverden. Vi er udleveret til den anden, og især til dem vi tolkningsmæssigt får vores 

egen opfattelse af os selv tilbage fra. På den måde er det, vi gør, og andres reaktion herpå, det, der over tid 

skaber vores selvfortolkning. Mennesker søger aktivt efter at overskue verden og finde mening i den. Når 

vores forventninger opfyldes, får vi bekræftet, at vi er på rette spor. Sker der noget andet end det, vi 

forventede, stopper vi op og overvejer situationen mere eller mindre systematisk. Stoppet medfører 

imidlertid altid en omprogrammering af forforståelsen, så vi igen kan forsøge at få mening med 

udgangspunkt i den nye forståelse (Hermansen, Løw & Petersen 2012).  

 

Den postmodernistiske tilgang til den menneskelige forståelse danner grundlaget for den med projektet 

skabte videnudvikling og erkendelse, idet forskellige meningstilkendegivelser synliggøres og sættes i spil for 

at opnå en nuanceret forståelse af studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved UCL.   

Systemteori 

Den systemiske tænkning bygger på erkendelsesteori5. Ordet system kommer af det græske ord systema, 

der betyder et sammensat hele eller stille sammen/sammenstille. Et system kan defineres som en samling 

af elementer i interaktion. At tænke systemisk kræver, at der tænkes i helheder. Systemteorien kan 

grundlæggende siges at udfordre datidens syn på verden som en maskine - det modernes mekaniske 

tankemodeller. Den er en samlebetegnelse for en tværvidenskabelig tænkning, der omfatter forskellige 

teorier indenfor pædagogik, psykologi mm. Cirkularitetsbegrebet6 er centralt, idet tesen om, at alting er 

forbundet i komplekse symmetriske og komplementære relationer, fremstår som et centralt element. En 

hændelse opfattes i relation til andre begivenheder, der foregår samtidigt, griber ind i hinanden og 

gensidigt skaber og/eller vedligeholder hinanden (Lund-Jacobsen & Holmgren 1996). Gregory Bateson, den 

systemiske tænknings grundlægger, var hele sit liv optaget af at finde ’mønstre, der forbinder’, dvs. finde 

de forbindelser, der skaber mønstre og helheder (Bateson & Bateson 1990). Sagt med den græske filosof 

Heraklit: ”Man kan ikke bade i den samme flod to gange”. Alt er i konstant bevægelse og fornyes dermed 

konstant. Den cirkulære tankegang kan derfor også betragtes som spiralformet; der sker ændringer hele 

tiden, det gælder blot om at få øje på dem. En persons handlinger påvirkes som en human hændelse af 

omgivelserne samtidig med, at personens handlinger påvirker omgivelserne. Da der sker en gensidig og 

samtidig skabelsesproces, må man for at forklare en hændelse eller et problem, tage hensyn til det 

                                                           
5
 Epistemologi, (af épistéme og -logi): Erkendelsesteori. Teori om, hvordan vi forstår det, vi forstår, og om hvordan vi skaber mening 

og sammenhæng i vores forståelse af verden. 
6
 Cirkulariteten henviser til, at fænomener skal forstås ud fra den sammenhæng, de indgår i eller er en del af. Intet er noget i sig 

selv, forstået på den måde at intet kan forstås isoleret eller løsrevet fra sin kontekst. Eksempelvis påvirkes en udøvet handling af et 
utal af aspekter (historiske, kulturelle, relationelle mv.), samtidig med at den udøvede handling også påvirker et utal af andre 
aspekter både i og efter situationen. Cirkularitet indebærer, at en hændelse opfattes i relation til andre begivenheder, der foregår 
samtidigt, griber ind i hinanden og gensidigt skaber og/eller vedligeholder hinanden. Cirkulariteten kan henholdes til den indenfor 
den nyere hermeneutik beskrevne hermeneutiske cirkel. 
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komplicerede samspil og kigge på den eller de sammenhænge, hændelsen eller problemet optræder i 

(Lund-Jacobsen & Holmgren 1996). 

I projektet undersøges den cirkulære forbundethed imellem projektdeltagernes indenbyrdes 

kommunikative forståelser og handlinger, idet deltagernes subjektive hensigter/meninger og objektivt 

tydede handlinger/betydninger sættes i spil via observationer og samtaler med deltagerne. Disse processer, 

griber kontinuerligt ind i og skaber hinanden, hvorfor de fremstår som en forudsætning for de studerendes 

læring i det kollaborative samarbejde omkring studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Retorik - sprog og handling 

Retorikken (græsk talekunst) er ikke alene humanioras ældste tradition men også den, der især har præget 

de humanistiske videnskaber og den vestlige lærdomstradition. Retorikken har igennem tiderne indtaget en 

central betydning i vores tilværelse som mennesker, og ligesom betegnelsen humaniora peger tilbage på 

det retoriske dannelsesprogram, har den videnskabelige beskæftigelse med humanistiske hovedemner som 

sprog, litteratur og historie også udspring i retorikken. Siden 1960’erne er man desuden blevet opmærksom 

på, at tænkemåden inden for den retoriske tradition indeholder elementer, der egner sig godt som 

grundlag for forståelse af forskellige træk ved humanistisk videnskabelighed (Fafner 2005. Kjørup 1997). 

Retorikken hører sammen med det at være menneske, for som mennesker former vi vores sprog med den 

bestemte hensigt at blive forstået inden for rammerne af en given situation (Fafner 2005). Retorikken har 

som videnskabstradition sin berettigelse i relation til al kundskab, som bygger på tolkning og hermeneutik. 

Retorikkens grundlag bygger på fire forhold (Kjørup 1997):  

1. Tanken om at viden er et menneskeligt produkt, der følgelig afhænger af den menneskelige indsats, som ligger 

bag 

2. Det enkelte menneske har bestemte fordomme, som vidensformidling må tage udgangspunkt i 

3. Viden er noget, der almindeligvis opstår i menneskeligt samkvem og har sproget som medium 

4. Man må nødvendigvis altid tage udgangspunkt i de tankesystemer og tænkemåder (andre fordomme), som 

foreligger. 

Samfundsudviklingen har medført en voksende interesse for den gamle talekunst, og den øgede 

kommunikations-interesse har sammen med en øget bevidsthed om tankens binding til sproget bevirket en 

stigende interesse for sproget som erkendelseskilde. Med udgangspunkt i de to grundlæggende forhold; at 

mennesket skaber sproget i sin omgang med verden, og at sproget bestemmer, hvordan mennesket omgås 

og forstår verden, er retorikken igen ved at vende tilbage i den humanvidenskabelige forskning (Fafner 

2005. Hellspong 2010. Lindhardt 2001). Sprog og virkelighed er ikke identiske, men med sproget søger vi 

som mennesker at beskrive den objektive virkelighed og de objektive kendsgerninger. Sproget er ikke en 

afspejling af virkeligheden, derimod kan ordene anskues som betegnelser for tingene samtidig med, at de 

udtrykker menneskers tilknytning til disse, og hermed menneskers tilknytning til virkeligheden. Mennesket 

registrerer ikke alene verden omkring sig, men tyder den samtidig. Mennesket skaber sin omverden i sit 

eget billede, hvormed man kan sige, at mennesket er dømt til mening. Hovedparten af de problemer, som 

tilværelsen byder det enkelte menneske, kan kun løses ud fra personens tydning og fortolkning af 

situationen (Lindhardt 2001).  

Indenfor den systemiske tænkning hedder det, at vi som mennesker er i sproget. Det er sproget, der 

adskiller os fra andre pattedyr. Sproget og tænkningen bevirker, at vi kommunikerer med tegn og symboler. 

I sproget skaber og konstituerer vi os selv og hinanden og den kontekst, vi eksisterer i. Sproget er både 
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skabende, formidlende og formulerende. Vi bruger sproget til at skabe mening og selvforståelse. Når vi 

taler, handler vi. Det at tale er en bestemt form for handling, og gennem talen afspejles eller vises vores 

holdninger og værdier. For at forstå menneskelig eksistens, handling og samspil må man undersøge den 

menneskelige erfaring. Mennesket gør ikke blot brug af fysisk nedarvede erfaringer. I arbejde og adfærd 

trækker mennesket i vid udstrækning på tidligere generationers erfaring; den historiske erfaring 

(Antonovsky 2014). En erfaringsdannelse, hvor talen i bred betydning er kilden til social adfærd og 

bevidsthed (Danielsen 1996). Det sociale samspil er altid i bevægelse og skabes, forandres og udvikles på 

baggrund af den i fællesskaber kulturbestemte konsensus (samstemmighed eller ’sam-forståelse’) og 

indforståethed. Den skabte konsensus danner til enhver tid rammen for den fælles kommunikation og det 

hertil knyttede handlegrundlag, og hermed forskydes fokus fra kommunikativ gyldighed til virksomhed.  

Når vi taler (enten med os selv eller andre), bliver vi klar over, hvad vi tænker og mener og når frem til 

viden (forstået som skabende kunnen) (Løw 2014).  

    ”Når jeg har sagt,  

    hvad jeg tænker, 

    så kan jeg tænke over, 

    hvad jeg har sagt” 

             Gregory Bateson  

Når udsagn behandles dialektisk, sker det med henblik på at objektivere og klargøre mening (doxa), idet 

dialektikken omfatter, at man ud fra visse alment gældende synspunkter, tópoi (flertal af tópos) stiller 

forskellige spørgsmål og samtalende (dialektisk) overvejer, hvilke der er mest relevante. Dette arbejde er 

principielt dialogisk (dia lógos), fordi man ser problemet fra flere sider og vejer for og imod (Aristoteles 

2013. Ramírez 1995. Andersen 2004). Gadamer skriver i LOB DER THEORIE, at retorikken baserer sig på 

fællesskabets sensus communis; det sprog der udspringer af de fælles, almindelige meninger, normer og 

antagelser (Gadamer 1991). Ethvert samfund (eller fællesskab) rummer således altid en vis erfarings- og 

fællesskabsbestemt enighed eller konsensus om, hvad det er rimeligt og fornuftigt at spørge om. Topikken 

har stor relevans for den retoriske diskurs, for uden det fælles grundlag (den i fællesskabets fremkomne 

konsensus) vil forståelse ikke være mulig. I realiteten kan man slet ikke henvende sig til andre uden at 

forudsætte, at der er en vis enighed om ting, som er indlysende eller sandsynlige, verisimile. Det betyder 

dog ikke, at det fælles grundlag er fælles for alle samfund eller fællesskaber for altid. Tværtimod er den 

sunde fornuft relativ, og topikken er dermed også historisk betinget. Mennesker i et fællesskab står således 

i et dialektisk forhold til de givne tópoi. De er både afhængige af dem og i stand til at forholde sig kritisk til 

dem og ændre dem. Men det nye må hele tiden forstås ud fra den kontekst, som traditionen angiver 

(Andersen 2004. Ramírez 1995. Lindhardt 2001). 

Vi kan med sproget anerkende og underkende, ligesom vi med sproget kan fastholde problemstillinger, 

befordre refleksion og forandring. Professionelle samtaler bygger netop på vigtigheden af at lytte til 

hinanden, at tænke højt og på tiltroen til spørgsmålets magt (Hermansen, Løw & Petersen 2012). Viden om 

en bestemt situation udspringer af, hvad der tales om i situationen, og af måden hvorpå der tales indenfor 

rammerne af det, de talende ved i forvejen (deres forforståelse). Denne viden kommer til at fremstå som 

en kontekstafhængig og handlingsrelateret viden.  

Den verbale kommunikation mellem mennesker er ikke alene en interaktion, det er også en sproglig 

handling. En handling som involverer menneskelige intentioner, meningsindhold og bevidsthed. En verbal 
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kommunikation mellem to mennesker er således en menings-udveksling eller rettere en udveksling af 

budskaber/meningsindhold. Men for at der kan være en menings-udveksling og ikke blot en sekvens af lyde 

(talte ord) ytret på skift af to eller flere personer, må der også være en menings-forståelse. Uden forståelse, 

ingen menings-begribelse, og uden menings-udveksling, ingen (mellem-menneskelig) kommunikation (dia-

lógos) (Wackerhausen 1997). Lógos er en praktisk viden, som vejleder det enkelte menneske i personens 

handlingsvalg. Denne viden er ikke en passivitet - men en aktivitet (Ramírez 1995 & 1999). Al læring må 

forstås som diskursiv (samtalepraksis) og relationel handling (handlen i forhold til andre). Læring bliver en 

samskaben af mening, med hvilken vi forstår både os selv, vores omstændigheder og vores relationer 

(Andersen 1992). Det interessante bliver derfor i projektet ikke at have viden, men i samspil med projektets 

informanter at skabe viden. 

Hermeneutik 

De humanvidenskabelige traditioner retorik og hermeneutik danner sammen et videnskabsteoretisk 

forståelsesgrundlag for praktisk handling og kompetenceudvikling i de sundhedsfaglige og pædagogiske 

professioner. Horace Engdahl, Ola Holmgren, Roland Lysell, Arne Melberg og Anders Olsson skriver i 

indledningen til bogen HERMENEUTIK, at den bedste oversættelse af ordet hermeneutik formodentlig er 

fortolkningslære (1977:7). De skriver: 

”Den bästa översättningen av ordet hermeneutik är förmodligen tolkningslära. Hermeneutikken vill lära oss hur vi skal 

tolka och vad det innebär att tolka. Som tanke disciplin pendlar hermeneutiken således mellan praktisk arbete med 

texter og kunskapsteoretisk reflexion över förudsättningarna för tolkning och förståelse”. 

Hermeneutik er fortolkning og læren om fortolkning. Fortolkning som praksis er lige så gammel som 

sproget, for mennesker har altid været nødt til at fortolke udsagn. Ud fra en nutidig opfattelse er al 

forståelse et resultat af fortolkning, men oprindelig begyndte de hermeneutiske overvejelser med 

spørgsmålet om, hvordan de gamle tekster skulle udlægges. Ifølge den oprindelige antikke opfattelse var 

fortolkning således kun noget, man havde brug for, når man ikke umiddelbart kunne forstår dét, man stod 

overfor, f.eks. svært forståelige skrifter. Det klassiske tolkningsprincip var det allegoriske7: Der står ét, men 

der menes noget andet. Tolkninger og diskussioner om tolkninger af tekster findes helt tilbage til Platon8, 

men i det 20. århundredes hermeneutik fremstår læseren som medskaber af tekstens mening og som én, 

teksten virker på, og som reagerer på teksten (Kjørup 1997). 

Mens naturvidenskaberne søger forklaring på ikke-meningsfulde fænomener (naturfænomener), søger 

humanvidenskaberne - og hermeneutikken i særdeleshed - fortolkninger på de menneskelige eller 

personlige fænomener, der har mening. Fænomener som omfatter mennesker, disses handlinger og 

produkterne af de menneskelige aktiviteter (kulturfænomener). Hermeneutikkens to centrale begreber er 

fortolkning og mening, og hermeneutisk fortolkning kan siges at bestå i begribelse af mening. Det 

meningsfulde og dermed det personlige kan forstås ud fra begrebet ’udtryk’. Personer er størrelser, som 

har noget at udtrykke. Det at forstå en person er at forstå, hvad vedkommende kan give udtryk for. 

Personens handlen eller aktivitet er hendes udtryk. I selve ordet udtryk ligger, at der er noget i en eller 

anden forstand ’indre’ eller privat eller psykisk - indre handlinger som menen, villen, følen - der udtrykkes i 

                                                           
7
 Allegorisk (græsk allegoria, af allegorein sige noget andet): Billedlig fremstilling af et abstrakt begreb, en idé, et hændelsesforløb 

(lignelse), ofte ved personificering hyllet i symbolik eller med et vist belærende præg. Rummer en tankemæssig forbindelse mellem 
det fremstillede og dét, der menes, idet de to dele tænkes hver for sig. 
8
 Platon (427-347 f.Kr) græsk filosof. 
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noget ’ydre’, offentligt, iagttageligt, og som ofte resulterer i ydre produkter (f.eks. en handling). Man kan 

også sige, at enhver menneskelig aktivitet - indre såvel som ydre - har en intentionel karakter (personen har 

en hensigt med handlingen). I denne forståelse har enhver menneskelig aktivitet en genstand - en rettethed 

imod noget; at mene er at mene noget om noget. At føle og at ville er at føle og at ville noget. At tale er at 

tale om noget til nogen, og at handle er at gøre noget over for noget eller med noget. Kort sagt kan det 

siges, at i enhver aktivitet har det enkelte menneske at gøre med noget. Sprogligt kan de indre handlingers 

(menen, følen, villen) genstandsrettethed beskrives som opfattelse (mening), og de ydre handlingers (tale, 

gøren) genstandsrettethed som begribelse (tydning).  

Resultaterne eller produkterne af den menneskelige aktivitet (det menneskeskabte) kan betegnes greb eller 

tegn; al opfattelse og begribelse sker ved hjælp af greb og efterlader greb (tegn). Greb skabes i og med 

menneskets opfattelse og begribelse (heraf ordet begreb, forstået som opfattelsens greb). Begribelsens 

greb er dels ordenes greb (mennesket griber og strukturerer verden på en bestemt måde i tale og andre 

udtryksformer) og dels håndgreb (færdigheder og kunnen). Enhver aktivitet ligesom al opfattelse og 

begribelse bygger på, rummer og efterlader tegn eller levn, eksempelvis tekster, kunstværker, institutioner 

og materielle strukturer. Fortolkning af aktiviteter og de til disse knyttede tegn omfatter således ikke alene 

en fortolkning af den givne aktivitet men også en fortolkning af den til aktiviteten knyttede kontekst og de 

hertil forbundne og foreliggende tegn. I forbindelse med forståelsen af en persons handlinger, herunder 

tale eller tekst må man derfor skelne mellem på den ene side iagttagerens, den lyttendes eller læserens 

forståelse eller begribelse af det gjorte, sagte eller skrevne og den handlendes opfattelse eller mening og 

hermed dennes intention med det gjorte, sagte eller skrevne. På den anden side de udtrykte handlingers, 

herunder anvendte ords foreliggende og allerede fastlagte betydninger og indbyrdes strukturer (Collin et al. 

1995). 

Hvert øjeblik fortolker vi fænomener af enhver art; Svært tilgængelige tekster, kunstværker, billeder, vores 

medmennesker, deres udsagn, meninger og handlinger. I langt de fleste situationer søger det enkelte 

menneske at forstå sine omgivelser, historie og medmennesker. Men evnen til at forstå er ikke noget, som 

kommer af sig selv. Forståelse er noget, der kan læres, trænes og udvikles. Men det betyder ikke, at 

forståelsesevnen er en færdighed, der kan formuleres som et sæt teoretiske regler. Jesper Gulddal og 

Martin Møller skriver i bogen HERMENEUTIK: EN ANTOLOGI OM FORSTÅELSE, at der i den nyere hermeneutik 

snarere er tradition for at tænke evnen til fortolkning som et udtryk for Aristoteles’ phronésiskundskab; 

evnen til at forholde sig til en sag eller en situation på den rigtige (kloge) måde. Hermeneutikken forsøger 

således at redegøre for evnen til ’rigtig’ (den kloge) forståelse og fortolkning (Gulddal & Møller 2005). 

Ordet hermeneutik stammer fra det græske hermeneutike, en konstruktion med baggrund i hermeneia; 

sproglig artikulation eller udtryk. Det var først, da den græske litteratur blev oversat til latin, at ordet blev 

gengivet med interpretatio; fortolkning. Senere oversatte man den anden vej igen, fra latin til græsk, så 

interpretatio nu blev til hermeneutik i den nyere betydning fortolkningskunst - og mere præcist den 

videnskab, der beskæftiger sig med fortolkning af tekster. Starten på den hermeneutiske tænkning kan 

således føres tilbage til antikken. Fra Platon stammer dialogen som en velegnet vej til erkendelse, og i den 

nyere hermeneutik overføres Platons dialogiske princip til forholdet mellem fortolkeren og den genstand, 

som fortolkes. Gulddal og Møller påpeger, at erkendelse ikke opnås i den enkeltes isolerede overvejelser, 

men i en fælles bestræbelse. Erkendelse er altid dialogisk - hvad enten dialogpartneren er et andet 

menneske fra vores daglige omgangskreds eller en vanskelig tekst fra en fjern fortid og en fremmed kultur. 



25 
 

Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt  

AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I 
Birgit Heimann Hansen   

December 2015 Side 25 

 

Fra Aristoteles stammer værket PERI HERMENEIAS, som er en teori om sproget, og som ligger til grund for 

enhver form for hermeneutik. Dette værk Om fortolkning behandler sprogets forhold til det, der udtrykkes i 

det, altså dets indhold. Sproget - skriftsproget såvel som det talte sprog - har med andre ord tegnkarakter 

og er udtryk for den særlige mening, som bor i det. Hermed formuleres tanken om, at sproglige tegn er 

bærere af en mening, som på den ene side er mere eller mindre skjult, men på den anden side kan hentes 

frem gennem fortolkningsarbejdet (ibid.).  

Den hermeneutiske cirkel 

Aristoteles peger i sin beskrivelse om sproget på to forhold, som i dag fremstår som bærende idéer inden 

for hermeneutikken. Det ene er Aristoteles’ opfattelse af, at helheden er vigtigere end delene (meningen 

beror på relationen til helheden og dens funktion deri), det andet er hans præcisering af, at ord er 

flertydige (begreberne er ikke entydige og bundne til en bestemt mening). Ifølge Aristoteles ændrer ordene 

eller begreberne betydning, når disse afbilleder nye sammenhænge og indgår i nye helheder. At definere 

bliver at præcisere i en vis sammenhæng (Ramírez 1998). Aristoteles kan således anskues som grundlægger 

af det, der inden for hermeneutikken har fået betegnelsen ’den hermeneutiske cirkel’.  

I klassisk hermeneutik (fra ca. år 1500-1800) betegner den hermeneutiske cirkel et forhold mellem en 

menings-helhed og en menings-del i en tekst. Hos Schleiermacher9 bliver den hermeneutiske cirkel identisk 

med forholdet mellem en del af en persons bevidstheds- eller handlingsliv og hans liv, sociale miljø eller 

historiske epoke taget som en helhed. Hos Heidegger10 og Gadamer fremstår den hermeneutiske cirkel som 

forholdet mellem den konkrete del-udlægning af noget og den forståelses-helhed (meningshorisont), som 

udlægningen befinder sig inden for (Politikens filosofi leksikon 2014). I sin aktuelle betydning gør den 

hermeneutiske cirkel spørgsmålet om mening til et spørgsmål om den sammenhæng, de enkelte elementer 

danner. En stor del af menneskets ordforråd kan antage vidt forskellige betydninger alt efter 

sammenhængen. Kun ud fra sammenhængen kan det enkelte ords betydning bestemmes. Omvendt er det 

modsatte også tilfældet. Forståelsen af helheden udspringer altid af en forståelse af enkeltdelene, hvorfor 

fortolkeren må være indstillet på at justere sin opfattelse af helhedsmeningen i lyset af de iagttagelser, der 

fremkommer undervejs. Fortolkningen kan således opfattes som en cirkulær - eller måske snarere 

spirallignende proces, der foregår frem og tilbage mellem enkeltiagttagelser og deres overordnede 

sammenhæng, med henblik på stadig dybere forståelse af meningen (Kvale & Brinkmann 2015. Gulddal & 

Møller 2005).  

Nyere hermeneutik 

På baggrund af troen på, at Bibelen og de klassiske, antikke tekster havde et særligt sandhedsindhold fik 

den klassiske hermeneutik, som i begyndelsen af 1600-tallet blev indført som betegnelse for den fra 

antikken udførte aktivitet tekstfortolkning, til opgave at angive metoderegler for den rette udlægning af 

litterære, religiøse og juridiske tekster (Føllesdal, Walløe & Ester 1995). Først i begyndelsen af det 19. 

århundrede etablerede hermeneutikken sig som en selvstændig disciplin, og med den tyske teolog og 

filosof Friedrich Schleiermacher blev hermeneutikkens område udvidet til også at omfatte andre tekster 

end de udvalgte klassiske tekster. Schleiermacher opfattes derfor som den traditionelle hermeneutiks 

’fader’. Schleiermacher udformede idéen om hermeneutikken som en generel forståelseslære, dvs. som en 

lære om forståelsen af sproglige udtryk (Politikens filosofi leksikon 2014).  

                                                           
9
 Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst (1768-1834) tysk filosof og teolog. 

10
 Heidegger, Martin (1889-1976) tysk filosof. 
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Schleiermacher skelner mellem en grammatisk fortolkning, der fortolker det sproglige udtryk i sig selv og en 

psykologisk fortolkning, der rekonstruerende søger at sætte sig ind i den oprindelige individualitet bag 

tekstens udtryk eller med andre ord, meningen bag det skrevne. Teksten opfattes ved sidstnævnte som 

udtryk for forfatterens psyke, liv og historiske epoke, og forståelsen af teksterne bliver sat lig en indlevelse i 

og genoplevelse af den bevidsthed, det liv og den historiske epoke, som teksterne er udtryk for. 

Schleiermacher relaterer sig her til Platons dialektik11, idet samtalen (med teksten) idealt set drejer sig om 

at nå den fælles sandhed. Hermeneutikken bliver til en almen kunstlære om, hvordan fortolkeren undgår 

misforståelser, når denne under læsningen søger at genopleve det liv, der ligger bag det skrevne (ibid.).  

Den menneskelige forståelseshorisont 

Hos Heidegger og senere Gadamer får begrebet hermeneutik en yderligere udvidet betydning, idet de 

påpeger, at al menneskelig viden bygger på forståelse, der udbygges (artikuleres) i en udlægning eller 

fortolkning af det, vi som mennesker ved noget om. Heidegger tager i sin tænkning udgangspunkt i en 

analyse af det ontologiske væren, som kendetegner mennesket som et spørgende og forstående væsen. 

Heidegger henviser i lighed med Husserl12 til, at enhver oplevelse eller handling finder sted inden for en 

forståelseshorisont, men han mener ikke som Husserl, at denne kan iagttages refleksivt. Mennesket kan 

ifølge Heidegger ikke adskilles fra den verden, det lever i og de værener, der omgiver mennesket. Dette kan 

illustreres ved at sammenligne et menneskes situation med en edderkop i sit net. Hvis det antages, at 

edderkoppen lever hele sit liv i nettet og ikke kan forlade det, kan den ikke på noget tidspunkt overskue 

nettet udefra. Den kan kun lære nettet at kende ved at gå på de forskellige tråde og derved danne sig et 

delvist overblik over det indefra. Det enkelte menneskes forståelseshorisont er som nettet. Mennesket 

lever altid i sin forståelseshorisont og kan aldrig betragte denne udefra som en tilskuer. Det er kun muligt at 

udforske sin forståelseshorisont fra det udgangspunkt, man som menneske står i (Føllesdal, Walløe & Elster 

1995. Politikens filosofi leksikon 2014).  

Gadamer ser sin filosofi som en forlængelse af Heideggers filosofiske hermeneutik. Ifølge Gadamer kan vi 

som mennesker kun fortolke os selv, vores omverden og de overleverede tekster fra fortiden, idet vores 

fortolkning bevæger sig inden for en fortolkningshorisont, der bestemmer, hvilke spørgsmål, vi kan stille, og 

hvilke grundbegreber og forudsætninger, vi gør os. I forståelsen af en fremmed tekst sker der en horisont-

sammensmeltning, idet vi i mødet med den fremmede teksts forståelseshorisont ændrer vores egen 

horisont. Al forståelse er ifølge Gadamer afhængig af disse horisont-sammensmeltninger (Politikens filosofi 

leksikon 2014). Grundtanken i Gadamers filosofiske hovedværk WAHRHEIT UND METHODE
13 er, at skal man 

forstå en anden person, dennes aktivitet eller et produkt af dennes aktivitet, må man forstå personens 

handling, som jo er et udtryk for, hvordan denne forstår sig på sig selv, sit liv og sin verden, ud fra de 

måder, hvorpå man forstår sig selv, sit eget liv og sin egen verden (Collin et al. 1995). 

Forskellen mellem den traditionelle hermeneutik og (især) Gadamers nyere filosofiske hermeneutik har sin 

basis i en forskellig opfattelse af, hvor frit vi som mennesker kan forholde os til vores egen og andres 

forståelseshorisonter forstået som den mængde af meninger og holdninger (bevidste og ubevidste), vi som 

                                                           
11

 Dialektikken: Den disciplin, der omhandler principperne for at føre en samtale for at nå den fælles sandhed. En påstand er sand, 

når den udgør et korrekt svar på et spørgsmål. Et spørgsmål på et mere overordnet plan kan kun blive besvaret gennem en række 

mere detaljerede spørgsmål og svar. Sandheden opstår herved gennem et helt system af spørgsmål og svar. Dialektikken omfatter 

at få øget klarhed gennem denne række af spørgsmål og svar (Ramírez 1998). 
12

 Husserl, Edmund (1859-1938) tysk filosof og grundlægger af fænomenologien. 
13

 På dansk SANDHED OG METODE. 
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mennesker har på et givet tidspunkt, og som vi ikke (altid) er opmærksomme på. De traditionelle 

hermeneutikere (eksempelvis Husserl) har almindeligvis været fortalere for, at det enkelte menneske til en 

vis grad kan frigøre sig fra sin egen og andre menneskers forståelseshorisont, ved at øge sin indsigt heri. 

Dette betyder, at vi, når vi som personer skal forstå en tekst eller en anden person (der måske tilhører en 

anden tid eller kultur), så vidt muligt skal afdække og frigøre os fra vores egen forståelseshorisont. Ved at 

se bort fra sine egne meninger og holdninger, og ved fordomsfrit at prøve at sætte sig ind i forfatterens/ 

den anden persons forståelseshorisont, bliver det ifølge den traditionelle hermeneutik muligt at forstå den 

oprindelige mening. Gadamer er uenig heri, idet han konkluderer, at den traditionelle hermeneutik herved 

opstiller et urealistisk ideal for forståelse, resulterende i et fejlagtigt billede af, hvad forståelse består i. 

Gadamer påpeger, at vi som mennesker må acceptere, at vi aldrig kan frigøre os fra vores egen 

forståelseshorisont. Det enkelte menneske kan via refleksion bevidstgøre en del af sin forståelseshorisont 

(forud-forståelse), men denne kan aldrig klarlægges helt (Gadamer 2013).    

Menneskelige for-domme  

I den traditionelle hermeneutik accepteres det, at der er forudsætninger, som er nødvendige for forståelse 

(f.eks. antagelsen af, at helhed og dele må passe sammen), og at der er forudsætninger eller fordomme, 

som kan blokere for forståelse (f.eks. ønsker om at fortolke en tekst, så den bekræfter ens egne meninger 

og holdninger). I den nyere filosofiske hermeneutik forkastes disse accepterede forudsætninger. Gadamer 

anvender derimod begrebet for-dom i betydningen noget, vi bringer med os i en forståelsesproces. For-

dommene udgør den menneskelige erfaringshorisont i den forstand, at vi som mennesker altid fortolker 

det, vi ikke kender eller forstår, ud fra det, vi kender. For-domme er forventninger, der nogle gange viser sig 

at passe, andre gange passer de ikke. Hvis ens for-domme ikke passer, må de ifølge Gadamer justeres. 

Erkendelse er med andre ord en uendelig proces. Mennesket kan ikke akkumulere sine erfaringer og 

hermed blive klogere og klogere på sig selv, forståelse består i stedet for Gadamer i en gradvis justering af 

vores for-domme, så de er i overensstemmelse med det, vi søger at forstå. Den gradvise justering af 

forståelseshorisonten kalder Gadamer horisont-sammensmeltning. To mennesker (eller fortolker og en 

tekst) forstår hinanden, når de har fået deres horisonter til at smelte sammen, dvs. er blevet enige om (har 

opnået forståelse for) en sag. Forståelse er for Gadamer ikke et spørgsmål om at begribe den mening eller 

betydning, der udtrykkes i en tekst, men derimod at nå frem til enighed om sagen, dvs. finde ud af, hvad 

der er sandt eller falskt, rigtigt eller forkert, om det emne, teksten eller samtalen drejer sig om. Ifølge 

Gadamer kan forståelse, udlægning og anvendelse således ikke isoleres fra hinanden. Begrundelsen for, at 

forståelse og udlægning ikke kan skilles ad, er ifølge Gadamer, at adskillelsen forudsætter, at forfatterens 

og fortolkerens forståelseshorisonter kan opstilles overfor hinanden. Fortolkeren skal således kunne få svar 

på spørgsmålet om, hvad teksten betyder i henhold til forfatterens forståelseshorisont, og hvordan den kan 

udtrykkes inden for dennes egen horisont. Men da det som fortolker ikke er muligt at forlade sin egen 

horisont, er det ifølge Gadamer heller ikke muligt at træde ind i forfatterens horisont. Gadamers 

udgangspunkt bliver derimod antagelsen om, at fortolker og tekst deler horisont, og at forståelsen består i 

at overvinde de forskelle, der ikke umiddelbart falder på plads ved at horisonterne smelter sammen 

(Gadamer 2013).  

Mere bredt kan Gadamers anskuelsesmåde også anskues i forhold til forståelse af andres handlinger, idet 

en person kun kan forstå en andens persons handlinger, hvis de to personer har noget af deres forud-

forståelse eller forståelseshorisont til fælles. Når en person siger noget til en anden, så må den anden 

naturligvis, for at forstå det sagte, kunne forstå det sprog denne taler (både ordenes betydninger og det 
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pågældende sprogs grammatiske regler). Men det centrale i forståelsen af det sagte er altid en forståelse af 

en sag. En sag om hvilken begge har draget erfaringer, og til hvilken begge kan knytte en fælles 

problemstilling. Det sagte kan være et udsagn om verden, og da er sagen en bestemt forståelse af verden. 

Men det kan også være en appel (en opfordring, en anbefaling, et råd), og da bliver sagen af intentionel art 

og hermed en bestemt forståelse af værdierne (Collin et al. 1995).  

Forståelse af den menneskelige handling 

Når forståelsesprocessen opfattes som en tilpasning af ens egen forståelses-horisont til det, man søger at 

forstå, bliver hver enkelt persons horisont udgangspunkt for forskellige tilpasningsprocesser. Hver tidsalder 

og hver person har sine forventninger til en tekst, stiller forskellige typer spørgsmål til teksten og finder 

forskellige svar. En tekst, der ud fra forskellige horisonter udlægges om og om igen gennem forskellige 

århundreder, giver anledning til forskelligartede tilpasningsprocesser, udlægninger og anvendelser. 

Mængden af alle disse processer kalder Gadamer for tekstens virkningshistorie. Pointen er, at teksten i sig 

selv ikke kan isoleres fra sin virkningshistorie, eller med andre ord den tradition, den er forstået ind i. 

Enhver ny fortolkning finder derfor sted i en historisk kontekst, der omfatter de tidligere fortolkninger - 

hvilket præger fortolkerens for-forståelse af teksten (Gadamer 2013).  

En grundregel for denne nyere form for hermeneutisk tolkning af en tekst er ikke kun at forsøge at forstå, 

hvad forfatteren vil sige, men også at lægge mærke til, hvad denne siger, og om forfatteren i sin diskurs 

afslører et erfaringsindhold og en betydning, som denne ikke selv er bevidst om. For hermeneutikken er 

diskursen14 samtalens primære udgangspunkt. Sætninger og ord formes som led i en historisk diskurs, i 

hvilken hermeneutikken som videnskabstradition har til opgave at søge sin orientering ud fra aktuelt 

stillede spørgsmål. Selve diskursen forstås ud fra helheden; den historisk kulturelle og sociale sammenhæng 

samt den specielle situation, diskursen indgår i. Læseren kan og må finde egne tolkninger i relation til sit 

eget formål med tolkningen (Ramírez 1998).  

Med den i projektet hermeneutisk baserede undersøgelse søges ikke blot udmøntningen af men også 

meningen om studenterdeltagelse bagved de udsagn og handlinger, der undersøges. Spørgsmålet bliver 

ikke alene hvad siges der? eller hvad sker der?, men også hvad betyder det, der siges - eller det, der sker? 

(Gadamer 2013. Ramírez 1998). Netop det historiske og traditionsbundne ved den menneskelige erfaring 

og erkendelse er et af de vigtigste punkter i Gadamers filosofiske hermeneutik. Ifølge Gadamer er 

traditionen i vid udstrækning bestemmende for, hvem vi er, og hvordan vi opfatter os selv. Traditionen er 

alt det, vi som mennesker har tilegnet os, og vi som led i vores erfaringshorisont opfatter som noget 

selvfølgeligt. Når Gadamer vender tilbage til Aristoteles’ etik, er det for at lade denne kaste lys over 

hermeneutikken og forståelsen af den menneskelige handling og interaktion, idet han forbinder 

hermeneutikken med phronésis (moral knowledge) og den menneskelige erfaring (Dunne 1997). 

                                                           
14

 Diskurs (latin discursus. Af discurrere løbe frem og tilbage): Tale, samtale, overvejelse, ræsonnement. Diskursen kan ofte kun 
forstås i den kulturelle og sociale sammenhæng samt i den specielle situation, den indgår i.  
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Undersøgelsesgrundlag og projektdesign 

Projektets formål  
Projektet har til formål at udvikle et koncept for studenterdeltagelse i forskningsaktiviteter ved University 

College Lillebælt, baseret på en teoretisk referenceramme omhandlende RESEARCH-BASED LEARNING og en 

belysning af eksisterende erfaringer med og effekter af studenterdeltagelse i eksemplariske MOVE-

projekter i UCL. 

Projektes delformål omfatter: 

 At belyse hvordan projektdeltagelse kan understøtte og facilitere de studerendes læreprocesser 

 At belyse hvordan projektdeltagelse kan understøtte de studerendes parathed og kompetence til 

professionsudøvelse 

 At belyse sammenhænge mellem projektrelaterede læringsforløb og traditionel modulundervisning. 

Ud fra projektets formål foretages indledningsvis en undersøgelse af aktuel studenterdeltagelse i 

forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt via en eksemplarisk undersøgelse af 

aktuelle MOVE projekter15. 

Som led i UCLs mission, vision og strategier16, startede UCL i 2011 et målrettet arbejde med 

udviklingsprojekter og innovation, idet der med OPERATION MOVE blev lagt fokus på projektrealisering hen 

imod STRATEGI 202017. Med operation MOVE blev der udvalgt strategiske projekter, som via forankring i 

organisationen kunne bidrage til Strategi 2020 og hermed skabe sammenhæng i og på tværs af UCL. 

Operation MOVE bidrog til systematisering af organisationens projektmetoder og hermed tydeliggørelse af 

UCLs værktøjer og projektkompetencer. Med direkte sammenhæng til de strategiske mål, blev de af 

organisationen valgte MOVE-projekter18 samlet under seks forskellige programmer19: 

 Nye teknologier i praksis 

 Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde 

 Innovative og entreprenøreielle kompetencer 

 Fysiske rammer og byggeri 

 Kvalitet i administrative processer 

 Pilot på egen læring. 

For alle MOVE projekter udarbejdes en projektrapport med udfyldelse af forskellige projektpunkter, 

herunder punktet Fokus og målgrupper, hvor det skal præciseres, om der indgår studerende i projektets 

gennemførelse. Ved gennemgang af de på undersøgelsestidspunktet20 igangværende MOVE-projekter 

fremgik det, at der ud af 83 aktive MOVE-projekter indgik studerende i 42 projekter. Gennemlæsning af 

                                                           
15

 Jf. beskrivelse heraf I afsnit vedr. undersøgelsesdesign. 
16

 Jf. dokumentet DERFOR GENNEMFØRER VI OPERATION MOVE via http://esdhweb.ucl.dk/170555.MOVE-pr%C3%A6sentation-
ledere.pdf og STRATEGI 2020 via http://esdhweb.ucl.dk/200878.Strategi%202020.pdf (19.11.2015). 
17

 Jf. OPERATION MOVE via http://esdhweb.ucl.dk/216270.MOVE%20A4_katalog_f%C3%A6rdig%20til%20mit.ucl.pdf (19.11.2015). 
18

 Se evt. MOVE via http://mit.ucl.dk/min-afdeling/direktionen/move/ for oversigt over milepæle, projektejere, projektledere mm. 
Ligeledes tydeliggøres sammenhænge mellem MOVE-projekter, strategi og vision (19.11.2015). 
19

 Jf. VEJEN MOD 2020 via http://esdhweb.ucl.dk/208878.UCL%20strategi%202020%20procesm%C3%A5l.pdf og Programmer via 
http://mit.ucl.dk/min-afdeling/direktionen/move/programmer/ (19.11.2015). 
20

 August 2013. 

http://esdhweb.ucl.dk/170555.MOVE-pr%C3%A6sentation-ledere.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/170555.MOVE-pr%C3%A6sentation-ledere.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/200878.Strategi%202020.pdf
http://esdhweb.ucl.dk/216270.MOVE%20A4_katalog_f%C3%A6rdig%20til%20mit.ucl.pdf
http://mit.ucl.dk/min-afdeling/direktionen/move/
http://esdhweb.ucl.dk/208878.UCL%20strategi%202020%20procesm%C3%A5l.pdf
http://mit.ucl.dk/min-afdeling/direktionen/move/programmer/
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projektbeskrivelser og andet materiale samt forespørgsler til projektledere og -ansvarlige viste, at 

studenterdeltagelse ud fra et Research-based learning perspektiv21 indgik i 12 MOVE-projekter. Ved 

forespørgsel ønskede 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 

 

Samtidig med nævnte kortlægning af studenterdeltagelse i aktuelle MOVE-projekter udarbejdes i 

projektets startfase en erkendelsesteoretisk referenceramme for studenterdeltagelse som læringsmetode 

og pædagogisk aktivitet22. Via undersøgelse af national og international litteratur beskrives 

professionshøjskolernes vidensgrundlag, læring og professionskompetence, den i professionshøjskolerne 

anvendte studieaktivitetsmodel og Research-based learning som læringsmetode og pædagogisk aktivitet23. 

Litteratursøgning og -gennemgang foretages via UCLs E-ressourcer24. 

Projektets tidsramme 
Projektet RESEARCH-BASED LEARNING er gennemført over en 3-årig periode i et tæt samarbejde mellem 

styregruppe, projektleder og projektgruppe. 

Overordnet omfatter projektet 3 faser: 

 Planlægning 

 Gennemførelse 

 Analyse- og videndeling. 

 

I den afsluttende analyse- og videndelingsfase afholdes to store videndelingsmøder, hhv. udviklingsmøde 

for de studerende, som har bidraget til den empiriske undersøgelse og seminar for projektdeltagere (ikke 

studerende), ledere og øvrige samarbejdspartnere. Møderne har til formål at drøfte de empiriske 

undersøgelsesresultater samt fremkomme med forslag til potentielle udviklingstiltag. Sammen med 

projektets teoretiske grundlag og de empiriske undersøgelsesresultater danner de givne møderesultater 

grundlag for beskrivelse af KONCEPT FOR STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER VED 

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. 
 

                                                           
21

 Studerende har en aktiv og deltagende rolle i projektet. Jf. Hansen, B.H. (2013): Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt: Teoretisk referenceramme.Delrapport I. 
22

 Jf. fodnote 21. 
23

 Jf. fodnote 21. 
24

 Jf. UCL biblioteks E-ressourcer via https://bib.ucl.dk/da/page/e-ressourcer-a-aa (09.10.2015). 

https://bib.ucl.dk/da/page/e-ressourcer-a-aa
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Ansvarsfordeling og samarbejde mellem styregruppe, projektleder og 

projektgruppe 

Styregruppe 

Projektets styregruppe består af: 

 Vicedirektøren for Område for Tværgående uddannelsesudvikling. Projektet er tilknyttet Område for 

Tværgående Uddannelsesudvikling som en del af MOVE-programmet Pilot på egen læring 

 Projektejer og uddannelseschef for Sygeplejerskeuddannelsen Odense. Projektleder er ansat ved 

Sygeplejerskeuddannelsen. 

Via halvårlige statusopgørelser, delrapporter og møder med projektleder sikrer styregruppen, at projektet 

gennemføres i henhold til projektbeskrivelsen, at ændrede projekttiltag godkendes, og at projektets 

rammer og hermed tid og ressourcer vurderes, fastlægges og overholdes. Desuden orienteres styregruppen 

om og godkender udadrettede tiltag til videndeling, herunder artikler og mundtlige oplæg.  

Projektleder 

Projektleder er lektor, cand.cur og ph.d og ansat ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Projektleder 

har igennem mange år forsket i professionsuddannelselsernes form og indhold og har tidligere undersøgt 

problematikker og udviklingsmuligheder i relation til: 

 Læring og kompetenceudvikling 

 Rekruttering, fravær og frafald 

 Studenterinddragelse og -deltagelse. 

Projektleder  sikrer, at forskningsprojektet løses inden for den med styregruppen aftalte, tid, kvalitet og 

ressoucer. Projektleder planlægger, informerer og leder projekts faser og indhold samt udarbejder 

projektbeskrivelse, statusopgørelser og rapporter i projektet. Projektleder sikrer videndeling, fremdrift og 

resultater, samt at projektets empiriske undersøgelser gennemføres planmæssigt i samarbejde med 

projektgruppens medlemmer. 

Professionelle samtaler bygger på vigtigheden af at lytte til hinanden, at tænke højt og på tiltroen til 

spørgsmålets magt (Hermansen, Løw & Petersen 2012). Når kundskab betragtes som en kontekstafhængig 

og praxisrelateret kundskab, bliver den verbale kommunikation en sproglig handling, som involverer 

menneskelige intentioner, meningsindhold og bevidsthed (Wackerhausen 1997). I projektprocessen bliver 
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projektlederens evne til at motivere, lytte og fremme dialogen mhp. at synliggøre og afprøve forskellige 

synspunkter og forklaringsmodeller væsentlig, idet den aktionsbaserede udvikling baseres på teamets 

samskaben af mening og hermed dets evne til ud fra de enkeltes erfaringer og kundskab at finde nye 

muligheder gennem handling. Som projektleder er det væsentligt både sprogligt og forståelsesmæssigt at 

komme projektgruppens medlemmer ’i møde’. For at projektmedlemmerne oplever sig hørt og forstået, er 

det projektlederens opgave i samarbejdsprocessen at være opmærksom om egne bagvedliggende idéer, 

tanker og hensigter, og hvordan disse påvirker de spørgsmål og handlinger, der foretages (og ikke 

foretages).  

Projektgruppe 

Den for projektet nedsatte projektgruppe udgør et team og består af repræsentanter blandt interesserede 

studerende og undervisere i UCL samt samarbejdspartnere fra professionspraksis. Deltagerne 

repræsenterer flere af UCLs professioner, ligesom også undervisere fra pædagog- og radiografuddannelsen 

har ytret ønske om deltagelse. Af arbejdsrelaterede årsager blev sidstnævnte deltagelse ikke mulig, og  

projektgruppen kom til at bestå af flt. medlemmer: 

 2 studerende tilknyttet Administrationsbacheloruddannelsen 

 3 studerende tilknyttet Fysioterapeutuddannelsen 

 1 studerende tilknyttet Sygeplejerskeuddannelsen    

 3 undervisere tilknyttet Sygeplejerskeuddannelsen 

 3 sygeplejersker fra professionspraksis. 

Projektgruppen har i projektperioden deltaget i halvårlige projektgruppemøder, hvor projektets 

planlægning og udvikling samt tiltag, gennemførsel og resultater er blevet drøftet. Projektleder har indkaldt 

til alle møder samt udarbejdet dagsorden og referater fra disse. 

I samspil med projektleder har projektgruppens medlemmer desuden varetaget opgaver i forbindelse med 

feltobservationer og interview. Dette har dog primært været de i projektet deltagende studerende. De 

studerende har ud over deltagelse i projektgruppemøder: 

 Udført feltobservationer og afholdt individuelle interview i projektforløb om Demonstrationsskoleforsøg 

vedrørende IT i folkeskolen 

 Planlagt og udført feltobservationer samt individuelle og fokusgruppeinterview i forløb om sundhedsfremme og 

gamification i projektet Viden og Innovationspartnerskaber 

 Deltaget i individuelle interview i projektet Masterclass - Nationalt videncenter for udsatte børn og unge (NUBU) 

 Deltaget i fokusgruppeinterview i projektet UCL campus på Niels Bohrs Allé  

 Deltaget som facilitatorer ved Udviklingsmøde for deltagende studerende 

 Transskriberet individuelle og fokusgruppeinterview.  

 

Fælles ansvar og medindflydelse er kodeord i teamsamarbejdet. Katzenbach & Smith definerer et team som 

’Et lille antal mennesker med komplementære færdigheder, der har forpligtet sig til et fælles formål, 

præstationsmål og fremgangsmåde, som de holder hinanden fælles ansvarlige for’ (Katzenbach & Smith 

1993). Teamsamarbejde er nødvendigt, når den foreliggende situation er for kompleks til, at en person 

alene kan overskue og håndtere situationen, når kommunikation og samhørighed er afgørende for succes, 

når der ikke findes en klar løsning/svar, når ekspertisen er spredt hos flere forskellige 

personer/interessenter, og når disse personers/interessenters samlede viden og kundskab er nødvendig for 



33 
 

Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt  

AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I 
Birgit Heimann Hansen   

December 2015 Side 33 

 

at skabe succes. Det er primært projektleder, der forestår og er ansvarlig for projektets dataindsamling, -

analyser og outcome, men det hertil relaterede teamsamarbejde er både forpligtende og ansvarsfuldt, 

ligesom det også styrker videns- og præstationskapaciteten hos både deltagere og den bagvedliggende 

organisation. De skabte resultater bliver i projektet grounded i både kultur og organisation, og de 

tværgående drøftelser motiverer til samarbejde og forståelse på tværs af interesser, felter og funktioner.  

Der er i de studerendes deltagelse lagt vægt på læringsperspektivet, hvorfor alle opgaver er udført, 

perspektiveret og evalueret i samarbejde med projektleder. De studerende får efter endt deltagelse 

udleveret individuelle deltagerbeviser, hvori deres projektdeltagelse dokumenteres og beskrives.  

Projektdesign og -metode 

Som grundlag for projektets empiriske resultater anvendes de kvalitative metoder feltobservation og 

interview (samtale). Desuden afholdes dialogmøder med både deltagende studerende, undervisere, ledere, 

kliniske samarbejdspartnere og øvrige interessenter, hhv. Udviklingsmøde for deltagende studerende i 

projektet og Seminar for projektdeltagere, ledere og øvrige samarbejspartnere og interessenter. 

Der lægges i hele projektprocessen vægt på dialogen som redskab, hvorfor der i projektet tilstræbes en høj 

grad af deltageraktivitet og medindflydelse på de givne resultater. I den empiriske undersøgelse sendes alle 

interviewbaserede analyseresultater til godkendelse hos de berørte interviewpersoner og alle rapporter 

sendes til projekt- og styregruppe til drøftelse og kommentering.  

Feltobservation 

Videnskab sigter mod at beskrive og begribe sin genstand på en måde, som er mere dybdegående end den 

erfaringsbaserede erkendelse af det undersøgte genstands- eller virksomhedsområde, men svarene på det 

videnskabelige spørgsmål hvorfor tager forskellig form afhængigt af, hvilket videnskabsteoretisk grundlag 

spørgsmålet relateres til. Det er derfor væsentligt at være sig bevidst, hvorfra den anvendte begrebsramme 

hentes (Collin et al. 1995). Forskerens afsæt til virkeligheden afhænger af det videnskabsteoretiske 

grundlag og de(n) videnskabelige tænkemåde(r), som knytter sig til dette grundlag (Kjørup 1997). 

Spørgsmålet hvorfor kan både relateres til det at vide og det at forstå. Det videnskabelige hvorfor kan 

tolkes som et kausalt hvorfor. Men hvorfor kan også betyde for hvad. Man spørger således også om 

hvorfor, når man forsøger at forstå meningen med noget - hvorfor gjorde du sådan? Om naturen ved vi – 

menneskelige handlinger vil vi forstå. At beskrive og fortolke er to forskellige ting. Mennesker viser 

hændelser (som kan beskrives), men disse hændelser indebærer også en handling. Det er denne handling, 

som den udførte og i projektet beskrevne forskning med sit humanvidenskabelige tilgang ønsker at forstå.  

Det, som mennesker viser, har en ikke-synlig side, de tilgrundliggende intentioner. Disse intentioner kan 

ikke alene beskrives, de må også nødvendigvis tolkes. Når man tolker hændelsen i et handlingsperspektiv, 

forsøger man at forstå hvorfor (ingen årsag uden et motiv). Robin George Collingwood påpeger dette, når 

han i THE IDEA OF HISTORY skriver, at mens et naturfænomen kun viser en hændelse, viser en menneskelig 

situation ud over hændelsen også en skjult side, som indebærer handlinger. Collingwood skriver: ”An act is 

more than a mere unique individual; it is something having a universal character; and in the case of a 

reflective or deliberate act (an act which we not only do, but intend to do before doing it) this universal 

character is the plan or idea of the act which we conceive in our thought before doing the act itself, and the 

criterion by reference to which, why we have done it, we know that we have done what we meant to do” 

(Collingwood 1993:309). Man kan se, at nogen gør noget, men man må spørge sig selv om, hvorfor han 
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(eller hun) gør det, altså hvad personen vil med det, denne gør - dvs. hvilke intentioner, som ligger bag den 

udførte handling. Denne dobbelte betydning kan kun tolkes. Det videnskabsteoretiske grundlag betragtes 

derfor som det ståsted eller det udgangspunkt, som giver retning til den i projektet anvendte metode.  

Med fokus på de i projektet undersøgte menneskelige handlinger og betydninger anvendes feltobservation 

og interview (samtale) som metode. De anvendte metoder er af undersøgende og fortolkende karakter og 

kan henføres til den inden for den nyere hermeneutik karakteristiske åbenhed og gennem 

horisontsammensmeltning søgen efter mening. Forskningen relaterer sig til grounded theory, idet denne 

metodiske tilgang, når den anskues ud fra et handlingsperspektiv med fordel kan anvendes til at synliggøre 

og forstå studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved UCL. 

Hermeneutisk og handlingsteoretisk inspireret feltobservation 

Cato Wadel  (1991) beskriver i FELTARBEID I EGEN KULTUR følgende særtræk ved kvalitativt orienteret 

feltforskning:  

 I forskningen undersøges relationelle og procesrelaterede forklaringer på menneskelig adfærd 

 De i forskningen anvendte og udviklede teorier er hovedsagelig samhandlings-teorier 

 Det teoretiske perspektiv og hermed de i forskningen anvendte og udviklede relationelle begreber og 

begrebsapparater omfatter i høj grad samhandling mellem individer og grupper  

 Forskningen gives plads til metodeåbenhed afhængigt af, hvilke data og problemfelter forskningen frembyder 

undervejs. Den metode, som egner sig bedst til at fremskaffe data om samhandling, til at udvikle relationelle 

begreber og samhandlings-teorier og til at fremsætte relationelle og procesrelaterede forklaringer, er deltagende 

observation. 

Søren Kristiansen og Hanne Kathrine Krogstrup beskriver i lighed med Wadel den deltagende observation 

som en velegnet metode til beskrivelse og forståelse af den subjektive dimension i menneskers liv. Den 

deltagende observation gør det ifølge Kristiansen og Krogstrup muligt at få indsigt i, hvordan mennesker 

gennem social praksis konstruerer deres verdensbillede og tilskriver mening og betydning til hændelser, 

handlinger og personer (Kristiansen & Krogstrup 2012). For at få adgang til de meninger, som mennesker 

tilskriver forskellige sociale situationer, må forskeren tage del i disse personers sociale liv. Kristiansen og 

Krogstrup citerer i DELTAGENDE OBSERVATION: INTRODUKTION TIL EN SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Howard 

Becker (1958) med flg.: 

”Deltagerobservatøren indsamler data ved at tage del i dagliglivet i den gruppe eller organisation, han studerer. Han 

iagttager de mennesker, han studerer, for at se i hvilke situationer de sædvanligvis mødes, og hvordan de opfører sig i 

disse situationer. Han indgår i samtale med nogle eller alle deltagerne i disse situationer og finder ud af, hvordan de 

tolker de hændelser, han har observeret” (Kristiansen & Krogstrup 2012:100). 

Forholdet mellem forsker og felt aktualiserer spørgsmål som: 

 Hvordan påvirker forskeren gennem sin deltagelse kvaliteten af sine data? 

 Påvirker forskerens tilstedeværelse ikke de ytringer og handlinger, som mennesker producerer? 

 Hvordan påvirker relationerne til feltet forskerens evne til at se klart og distancere sig analytisk fra feltet?  

 

Spørgsmål som alle er relevante, men som har forskellig betydning afhængigt af forskerens rolle og 

feltrelation. I projektet anvendes den af Hammersley og Atkinson beskrevne forsker- eller deltagerrolle 

deltagende observatør (Hammersley & Atkinson 2007). Med denne rolle er det muligt at undersøge og 
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beskrive de opfattelser og handlinger, som ligger til grund for studenterdeltagelse i UCL, idet feltet 

beskrives gennem selektiv observation og teoretisk tolkning af det, der observeres (Hammersley & Atkinson 

2007. Kristiansen & Krogstrup 2012). Alle observationer foretages efter information af og aftale med de til 

projekterne knyttede projektledere. 

Hermeneutikken hævder, at det meningsfulde (mennesker og udtryk) er noget særegent, noget som er 

væsensforskelligt fra det fysiske, og at forståelsen af dette derfor heller ikke kan reduceres til iagttagelse af 

eller registrering af det fysisk foreliggende samt en efterfølgende årsagsforklaring. Forståelse af det 

meningsfulde består i fortolkning af mening (Colling et al. 1995). I projektet skelnes der i forskningen 

mellem proces og handling, idet menneskelige situationer kan betragtes som relationelle processer, hvori 

der indgår menneskelige intentioner. Menneskelige processer betinges således af de intentioner, som ligger 

til grund for de enkelte menneskers handlingsvalg og disse menneskers viden om, hvad (hvilke resultater) 

handlingen kan udløse og afstedkomme. Man kan derfor, som nævnt af Collingwood beskrive, hvad nogen 

gør, men man kan kun tolke, hvad personen mener (gennem det denne gør). På samme måde som man 

også tolker det, en person mener, gennem det denne siger. Handlinger (forstået som det, der siges og det, 

der gøres) betragtes i projektet som operationaliseringer af en bagvedliggende handlingskundskab, og ud 

fra et handlingsperspektiv undersøges studenterdeltagelse ikke som et studie-objekt, hvor forskeren 

indtager en neutral og udenforstående position. Den situationsbundne, empiriske forskning kræver tolkning 

og foretages derfor med udgangspunkt i egen (forskers) forforståelse og livshorisont (Collin et al. 1995. 

Ramírez 1995, 1998 og 2000b).  

Det er den udforskende ’vej’ (er-faring = at fare igennem og lægge mærke til), som gør det muligt at finde 

vejen og til at forstå. Med erfaringen indgår i forskningen en dialektik mellem det, man som forsker 

tidligere har lært sig og det, som den nye situation tilføjer og sætter i spil med henblik på ny erkendelse. 

Når man forsker i menneskelige handlinger, må man lade den kontekstualiserede situation skabe sine egne 

spørgsmål, det vil sige lade situationen inspirere til at spørge og tolke. Forskning er en kunst, og som kunst 

kræver forskningen, at man som forsker evner at se og tage del i situationen. Tolkning kan ikke foretages 

uafhængigt af forskerens egen forforståelse, for at forstå hvad noget er uafhængigt af sig selv, er som at 

stille sig udenfor sig selv og udenfor verden. Der findes ikke nogen menneskelig kundskab, som ikke 

afhænger af det enkelte menneskets måde at forstå på (Ramírez 2000a). Denne kontekstuelle tolkning, 

hvor man som forsker forsøger at undersøge, hvad personen/personerne viser eller siger (bevidst eller 

ubevidst), og hvad situationen betyder, opnås kun gennem egen (forskers) deltagelse i situationen.  

Feltobservation  i egen kultur  

Når feltforskning og interview udføres i egen kultur indebærer det, at man som forsker studerer en del af 

sin egen virkelighed. Og at studere sin egen virkelighed bevirker, at noget vil være fælles eller kendt, 

hvorfor mange af de til kulturen hørende grundlæggende værdier og dele af den kulturelle kundskab kan 

fremstå uudtalt og ubevidst. Socialpsykologen Edgar H. Schein skriver i ORGANIZATIONAL CULTURE AND 

LEADERSHIP, at begrebet kultur omfatter de fælles grundlæggende antagelser og opfattelser, som opererer 

ubevidst i en gruppe/fællesskab, og som på en grundlæggende ’taget for givet’ måde definerer gruppens 

syn på sig selv og sine omgivelser (Schein 2004). Dette kulturelle fænomen peger på det ifølge Schein 

grundlæggende problem, at det kan være vanskeligt at synliggøre de til kulturen hørende forhold, da de 

netop ofte tages for givet.  
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Som feltforsker er det vigtigt at være sig denne barriere bevidst, når man gennem egen deltagelse i 

situationen søger at opnå forståelse for (og hermed mening) vedrørende de tegn eller 

handlingssammenhænge, som indgår i de situationer, man ønsker belyst. Skal man som forsker nærme sig 

en menneskelig situation og ikke kun forklare, hvordan den ser ud, og hvad der sker i situationen, må man 

anskue situationen i sin helhed, sætte sin egen livserfaring på spil og forsøge at forstå betydningen af det 

skete. Bengt Nerman, litteratur- og medieforsker skriver i OM ERFARENHETEN: EN STUDIE I SKAPANDETS 

VILLKOR: 

“Närmare besett är humanistisk forskning en fråga om att medvetet deltaga, det vill säga att på en gång ta del och se 

vad man gör ... Vad det gäller är inte at mäta något materiellt, utan att förstå och beskriva mänskliga handlingar och 

relationer, att uppfatta mening och innebörd. Men mening och innebörd är bestämda av mänskliga regler, av vad vi 

kaller konventioner, som vi delar” (Nerman 1982: 81).  

Kilden til den menneskelige forståelse og mening findes ifølge Nerman i kulturen, for kun gennem indsigt i 

den menneskelige kulturelle praksis bliver dét, som i sig selv er ubegribeligt, begribeligt. Derfor undersøges 

via observationer og interview (samtaler), hvad informanterne viser og/eller siger, herunder deres 

opfattelser og oplevelser (forstået som erfaringer, viden, selvforståelse, følelser, holdninger, motiver mv.). 

Herigennem tilstræbes i projektet en forståelse af den virkning, studenterdeltagelse via den kollaborative 

samhandling har på de studerendes motivation, læring og kompetenceudvikling.  

Samtalen som et retorisk redskab til indsigt og forståelse 

En væsentlig måde, hvorpå det sammen med observation gennem deltagelse i de konkrete 

handlingssammenhænge er muligt at opnå indsigt i den menneskelige kulturelle praksis (i projektet 

studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter), er gennem samtalen. Gennem samtalen er det 

for mennesket muligt at artikulere mening i ord. Som beskrevet af Aristoteles i POLITIKEN opstår det 

menneskelige med sprogevnen: ”Uppenbarligen är människan i mycket högre grad en samhällsvarelse än 

vilket bi eller annat flockdjur som helst. Enligt vår mening gör naturen nämligen ingenting utan orsak. 

Människan har ensam bland djuren fått talets gåva” (Aristoteles 2003:7 (1253a)). Steinar Kvale og Svend 

Brinkmann skriver herom i bogen INTERVIEW: DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW SOM HÅNDVÆRK: 

“Hvis man gerne vil vide, hvordan folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor så ikke tale med dem? Samtale er en 

grundlæggende form for menneskeligt samspil. Mennesker taler med hinanden; de interagerer, stiller spørgsmål og 

besvarer spørgsmål. Gennem samtaler lærer vi andre mennesker at kende og får noget at vide om deres oplevelser, 

følelser, holdninger og den verden, de lever i” (Kvale & Brinkmann 2015:17).  

 

Kvale & Brinkmann beskriver i lighed med Ramírez samtalen som en grundlæggende, menneskelig 

interaktionsform. Mennesker taler med hinanden - de stiller spørgsmål og besvarer spørgsmål. Gennem 

samtaler er det muligt at lære andre mennesker at kende. Få noget at vide om deres oplevelser, følelser og 

håb og om den verden, de lever i. Viden vokser frem og formidles, når mennesker taler med hinanden. 

Gennem menneskelige møder og samtaler udvikler de enkelte mennesker i fællesskab en forståelse af den 

omverden, de lever i, og som de forsøger at håndtere og forstå. Som Kvale siger med Merleau-Ponty i 

MESTERLÆRE: LÆRING SOM SOCIAL PRAKSIS: ”Mennesket er i verden, og det er i verden, det kender sig selv” 

(Kvale & Nielsen 2008:238). Hvis der ikke fandtes samtaler, ville det ikke være muligt at udvikle viden om 

den historiske og kulturelle virkelighed (Kvale & Brinkmann 2015).  
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Samtalen kan i sin enkelthed forstås som et ’fælles tredje’ - som Gadamer citerer digteren Hölderlin: ”Seit 

ein Gespräch wir sind”; vi er en samtale. Descartes’ berømte udsagn ’cogito ergo sum’; jeg tænker, altså er 

jeg, erstatter Gadamer med ’communico ergo sum’; jeg samtaler, altså er jeg. Samtale er ikke bare en 

kommunikationsform blandt andre. Det er gennem samtalen, vi bliver mennesker og finder sammen og 

skaber samfund (Politikens filosofi leksikon 2014. Nielsen 2003). Filosof Arno Victor Nielsen tydeliggør 

samtalens essens, idet han i artiklen SAMTALE SOM IDEAL - IKKE IDYL skriver:  

”Samtale er noget, de færreste kan. Mange mennesker lærer måske at kommunikere, men det er ikke sikkert, de har 

evnen til at samtale. Kommunikation handler jo bare om at udveksle tegn. Mennesker, der har prøvet at føre en 

ordentlig samtale, kan bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det er netop pointen, fordi man arbejder på et 

fælles projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det handler om at lege og udforske frem for at kæmpe for at få ret. 

Samtale handler om at forsøge at blive klogere ved hjælp af hinanden” (Nielsen 2003:6).  

Kvale & Brinkmann udtrykker også dette synspunkt, idet de i forskningssammenhæng anskuer viden som et 

kendskab til eller fortrolighed med noget, som skabes i social interaktion, og som både kan grundes på 

oplysninger, oplevelser og iagttagelser. Denne vidensforståelse tydeliggøres med den af Kvale & Brinkmann 

beskrevne rejsende-metafor, idet de anvender denne metafor til at beskrive viden som menneskets måde 

at forstå verden på. For at synliggøre forskellige forståelsesmåder i interviewforskningen beskriver Kvale & 

Brinkmann to metaforer for interviewerens rolle - henholdsvis som minearbejder og som rejsende. Ifølge 

minearbejder-metaforen forstås viden som skjult metal, og intervieweren kan betragtes som en 

minearbejder, der graver det værdifulde metal op. Ifølge denne opfattelse findes der i den interviewedes 

indre en viden, som venter på at blive afdækket. Intervieweren graver data- eller meningsklumper ud af 

den interviewedes oplevelser. Kendsgerninger og betydninger renses ved, at de omskrives fra mundtlig til 

skriftlig form. Men vidensklumperne forbliver konstante, selv om de ændrer form gennem den skriftlige 

omskrivning. De objektive kendsgerninger og de væsentlige betydninger fremdrages analytisk ved hjælp af 

forskellige teknikker og får derved deres endelige form.  

I den alternative rejsende-metafor fremstår intervieweren som en rejsende fortæller. Den rejsende 

udforsker landets mange områder som ukendt territorium eller ved hjælp af kort, mens han strejfer om på 

territoriet. Det kan også være, at den rejsende med vilje opsøger bestemte steder eller emner ved at følge 

en metode i ordets oprindelige græske betydning, en vej, der fører til målet. Intervieweren vandrer 

sammen med de lokale indbyggere. Stiller spørgsmål, der får interviewpersonerne til at fortælle deres egne 

historier om deres livsverden, og konverserer med dem i den oprindelige latinske betydning af ordet 

konversation; færdes sammen med. Det, den rejsende hører og ser, beskrives kvalitativt og rekonstrueres 

som historier, der kan fortælles til folk i interviewerens eget land og muligvis også til dem, intervieweren 

færdedes sammen med. De mulige betydninger i de oprindelige historier udfoldes gennem den rejsendes 

fortolkninger. Rejsen bliver et billede på erkendelse, hvormed den ikke alene vil kunne give anledning til en 

refleksionsproces, der fører intervieweren til nye former for forståelse, den vil også kunne føre til 

afdækning af værdier og sædvaner, som hidtil blev taget for givet i den rejsendes hjemland.  

De to metaforer repræsenterer forskellige begreber om vidensdannelse. Mens viden ifølge minearbejder-

metaforen kan betragtes som noget objektivt sandt og noget, som tages for givet, anskues viden ifølge 

rejsende-metaforen som menneskets måde at forstå verden på (Kvale & Brinkmann 2015). At vide og at 

forstå går begge ’indad’ og repræsenterer to former for indtryk. Man kan vide gennem at læse eller høre 

noget, eksempelvis en beskrivelse (teoretisk kundskab), men forståelse indebærer, at man fanger noget 
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andet, eksempelvis gennem erfaring fra en konkret situation eller gennem at høre et eksempel eller en 

beretning, som man genkender (eksemplet, beretningen og metaforen står alle for et billede, som leder til 

forståelse). Man får nogen til at forstå noget ved at vise, hvordan man gør (forbillede), ved at tage et 

konkret og godt eksempel eller beretning, eller ved at finde på en metafor, som passer. Tilliden har stor 

betydning i forhold til denne forståelse. Det teoretiske sprog bygger ofte på abstrakte, farveløse termer 

eller ’døde’ metaforer, som ikke fremkalder noget billede.  

I interviewforskningen kan samtalen beskrives som et middel til at opnå personlige udsagn om både 

personen(s) selv og dennes univers (Fog 1997). Interview kan i sin enkelthed betragtes som en samtale, der 

har en struktur og et formål, men også som en social meningsproduktion, hvor den interviewede udvikler 

sine meninger gennem sproglig interaktion med intervieweren. Når interview nærmer sig en samtale, hvor 

intervieweren og den interviewede skaber en tillidsfuld relation - og hvor spørgsmål og svar passes ind efter 

situationen og ikke omvendt - vokser forståelsen, og resultatet bliver værdifuldt. I interviewsituationen 

forhandler samtalepartnerne om, hvordan tingene er, og interviewet kan siges at have til formål at 

indhente beskrivelser af den interviewedes oplevede virkelighed med henblik på at fortolke betydningen af 

de beskrevne fænomener. Megen tolkning og forståelse af situationen foregår således i selve situationen. 

Hermeneutikken relaterer sig til interviewforskningen ved at belyse den forekomne dialog og ved at afklare 

den efterfølgende fortolkning af de producerede interviewtekster, som i lighed med selve situationen kan 

opfattes som en dialog eller samtale med teksten (Fog 1997. Kvale & Brinkmann 2015).  

Launsø, Olsen og Rieper beskriver i FORSKNING OM OG MED MENNESKER: FORSKNINGSTYPER OG 

FORSKNINGSMETODER I SAMFUNDSFORSKNING, at fortolkningsprocessen omfatter en dialektisk proces mellem 

at afdække (forklare) og at tilegne (forstå). I modsætning til de to begreber at vide og at forstå - som begge 

går ’indad’, kompletterer begreberne at forklare og at forstå hinanden ved henholdsvis at gå ’udad’ og 

’indad’. Hvor forklaring udfolder de enkelte udsagn og meninger, sammenfatter forståelsen kæden af 

delvise meninger i én syntese (Launsø, Olsen & Rieper 2015). Kvale & Brinkmann skriver, at der kan skelnes 

mellem tre led i forskerens analyse- og fortolkningsproces. Som første led i processen struktureres 

interviewmaterialet. Herefter sondrer forskeren mellem, hvad der er væsentligt og uvæsentligt i materialet. 

Dette indebærer, at forskeren eliminerer overflødigt materiale som gentagelser, uvæsentlig snak mv. Hvad 

der er væsentligt og uvæsentligt afhænger af hensigten med forskningen. Som tredje og sidste led i 

processen, det som Kvale & Brinkmann kalder den egentlige analyse eller fortolkning, udvikles 

interviewenes meningsindhold. Her bringes interviewpersonernes egen forståelse frem i lyset, ligesom der 

fra forskerens side lægges nye perspektiver ned over fænomenerne. De interviewedes udsagn fortolkes på 

baggrund af interviewet som helhed eller ud fra en teoretisk teoriramme. Især dette sidste led i processen 

er ifølge Kvale og Brinkmann inspireret af den hermeneutiske tradition, idet forskeren her har et perspektiv 

på, hvad der undersøges. Interviewene fortolkes ud fra dette perspektiv, idet fortolkeren går ud over, hvad 

der siges direkte med henblik på at udarbejde betydningsstrukturer og -relationer, der ikke umiddelbart 

fremtræder i den givne tekst. Dette forudsætter en vis afstand til det, den interviewede har sagt, hvilket 

metodisk opnås ved i projektet at forbinde det sagte med en specifik begrebskontekst relateret til 

RESEARCH-BASED LEARNING (Kvale & Brinkmann 2015).  

Deltagende observation, situationsrelaterede samtaler og semistrukturerede25 interview (individuelle og 

fokusgrupper26) med studerende, projektdeltagere og andre interessenter danner sammen de anvendte 

                                                           
25

 Semi (latin): Halv. 
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undersøgelsesmåder, idet forskningen i sit udgangspunkt sætter fokus på de handlesituationer, hvor de 

studerende gennem kollaborativt samarbejde deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved UCL. 

Deltagernes meninger og handlingsudtryk afdækkes og sprogliggøres, ligesom også de til 

studenterdeltagelsen forekomne vilkår og forudsætninger afdækkes. De studerendes videns- og 

kompetenceudvikling betragtes ikke som en isoleret proces, men som indlejret i den sociale praksis og 

hermed det kollaborative samarbejde, de studerende indgår i. For at få denne sammenhæng belyst rettes 

fokus mod de kommunikationssammenhænge og de samhandlingssituationer, som i professionspraksis 

danner grundlaget for de studerendes handlinger. Det vil sige de sociale relationer, hvor igennem de 

studerende har mulighed for at stifte bekendtskab med og assimilere de fælles erfaringer eller betydninger, 

som indgår i den professionelle handlingspraksis. 

Udviklingsmøde for deltagende studerende i projektet 

Til udviklingsmødet inviteres projektgruppens studerende samt alle studerende, som har bidraget til den 

empiriske undersøgelse. Inden mødet udsendes dagsorden og oplæg til drøftelse til alle studerende som 

grundlag for drøftelse af de i den empiriske undersøgelse fremanalyserede hovedpunkter. Mødet afholdes 

ultimo april 2014 kl. 16.30-20.30 efter endt undervisning, og alle studerende honoreres for deres 

deltagelse. Projektgruppens studerende har til opgave at facilitere de planlagte gruppedrøftelser, som 

foregår i tre på forhånd og af projektleder sammensatte grupper. Ved gruppedannelsen har projektleder 

lagt vægt på, at der i alle grupper er så stor projektrepræsentation som muligt, og at deltagerne ved 

interviewundersøgelsen har bidraget med data omkring det givne område. Gruppedrøftelserne optages på 

lydfil og videregives til projektleder. 

Som grundlag for drøftelsen udleveres en række empiriske udsagn, som ønskes drøftet eller uddybet som 

supplement til analyse af det empiriske materiale. Alle grupper skal tage stilling til flg.: 

 Er udsagnene rigtige og hvorfor? 

 Hvilke udsagn er de vigtigste og hvorfor? 

 Er de skrevne udsagn dækkende for områderne, mangler der udsagn? 

Gruppe I: Studerendes motivation og videnudvikling 

Forventninger, ansvar, interesse og engagement: 

 Deltagelse er hårdt ’arbejde’, men motiverer og giver ’blod på tanden’ 

 Deltagelse er ’en øjenåbner’ og giver ansvar, interesse og engagement  

 Det er motiverende at opleve sig betydningsfuld og at have et ansvar 

 Klare forventninger, mening og lyst er en forudsætning for aktiv deltagelse 

 Meningsfuld læring kræver god introduktion og opfølgning 

 Man skal kende de aktiviteter, man indgå i, sit ansvar, og hvad resultaterne skal anvendes til 

 Man oplever praksis med ’andre øjne’ end i uddannelsespraktikken 

 Det er spændende og motiverende at ’se’ praksis fra et undersøgelsesperspektiv  

 Deltagelse giver indsigt i praktiske problemstillinger, men skal også være relevant og uddannelsesrelateret 

 Deltagelse må gerne give erfaring i kvantitative og kvalitative metoder  

 Indsamling af empiri via kvantitative og kvalitative metoder motiverer og giver god mening 

                                                                                                                                                                                                 
26

 Et mildt styret interview med normalt 6-8 deltagere, som koncentrerer sig om et bestemt, afgrænset område. Til forskel fra 
enkeltinterviewet, hvor intervieweren og interviewguiden er redskabet, er gruppen som sådan et centralt redskab i et fokusgruppe-
interview. Fokusgruppeinterviewets essens er produktion af opfattelser/meninger, som deltagerne afhængigt af den sociale 
sammenhæng producerer i en fælles, dynamisk proces (Rieper 1993). 
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 Positive tilkendegivelser, tillid og engagement fra ledelsen er vigtig 

 At blive medinddraget, ’lyttet til’ og opleve sig ligeværdig styrker lysten og motiverer til deltagelse 

 Når man bliver en vigtig ’brik i spillet’, påtager man sig gerne et ansvar 

 Deltagelse skal helst have basis i eget professionsfelt, men det er også spændende og gavnligt at samarbejde på 

tværs af uddannelser 

 Samarbejde ’på tværs’ kan styrke, perspektivere og kvalificere ens uddannelse og udvikling af viden 

 Har man én gang deltaget i udviklingsaktiviteter, inspireres man til også at søge deltagelse i andre 

aktiviteter/projekter. 

Forudsætninger, krav, viden- og kompetenceudvikling: 

 Man oplever sig værdsat, når man tilbydes deltagelse i projekter 

 Deltagelse kræver lyst, overskud og interesse 

 Studieassistenterne kan være ’bindeled’ mellem udbydere af projekter og de studerende i UCL  

 Tilbud om projektdeltagelse skal udbydes via projektportal, så alle har mulighed for at søge deltagelse 

 Som deltager opfordrer man gerne andre studerende til lignende deltagelse 

 Ikke alle studerende er opmærksomme på og har lyst og overskud til deltagelse 

 Videndeling og synlighed øger interessen for deltagelse 

 Ved deltagelse udvikler man viden og kompetencer, der kan bruges under og efter endt uddannelse 

 Man lærer at være nysgerrig og kritisk 

 Når man bliver inddraget i overvejelser omkring projektindhold og -metode, kan man ofte bidrage med 

projektovervejelser og udviklingsforslag 

 Man skal have indsigt og trænes i anvendelse af forskellige forskningsmetoder 

 Man får kendskab til professionssamarbejde og organisatoriske forhold og processer 

 Man skal være åben og kunne forholde sig positivt kritisk til egen læring 

 Deltagelse skal give mening, og kompleksiteten og kravene for deltagelse skal svare til éns forudsætninger 

 Deltagelse kan indebære usikre og ukendte faktorer, som udfordrer én og kræver, at man er modig 

 Man skal kunne ’sige fra’, hvis man oplever, at man bliver presset ud i aktiviteter, der virker overvældende og 

skræmmer én. 

Gruppe II: Didaktik og organisering med mulighed for videnprogression 

Uddannelsestilrettelæggelse, -differentiering, progression og logistik: 

 Der skal skabes og implementeres et ens og komplementært grundlag og fælles rammesætning for deltagelse i 

UCLs uddannelser 

 Deltagelse skal indgå som en planlagt del af det ordinære uddannelsesforløb og være med til at eksemplificere og 

støtte op om det ordinære undervisningsindhold 

 Deltagelse kræver angivelse af læringsmål, indhold og handleplaner som en integreret del af uddannelsesplanen 

 Der skal sikres progression med øget kompleksitet af de planlagte læringsaktiviteter 

 Deltagelse skal kunne forgå på forskellige niveauer, fra enkle, afgrænsede og velstrukturerede opgaver til 

bachelorprojekter med krav om selvstændighed og innovation 

 Deltagelse skal bidrage til oplevelse af sammenhæng med kobling af teoretisk og praktisk viden 

 Deltagelse skal være idégivende og motivere til innovativ tænkning 

 Aktivitetstilbud initieret af UCLs Studentervæksthus, eksempelvis i form af tværprofessionelle masterclassforløb 

med forskertilknytning kan styrke og fremme deltagelse 

 Professionsorientering, mening og konstruktiv feed back er vigtige faktorer ved deltagelse 

 Der skal være undervisning og træning i praktisk anvendelse af forskellige undersøgelsesmetoder i løbet af 

uddannelsen   
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 Forventningsafstemning med drøftelse af vidensniveau, ressourcer og interesseområder er vigtig ved aftale om 

deltagelse 

 Deltagelse skal være et tilbud ved siden af det ordinære uddannelsesforløb 

 Selvrefleksion, -kritik og en positiv tilgang til deltagelse blandt undervisere/projektmedarbejdere og kliniske 

samarbejdspartnere er en vigtig motivationsfaktor 

 Præmisser for mono- og tværprofessionel deltagelse skal være klare og tydelige 

 Det er spændende og interessant at samarbejde med studerende på andre uddannelser, både ved UCL og andre 

uddannelsesinstitutioner 

 Tværfagligt samarbejde med andre studerende udvider éns professionsviden og -identitet 

 Tværfagligt samarbejde med andre studerende udvider éns indsigt og forståelse for den tværprofessionelle 

indsats. 

Gruppe III: Videnproduktion, brugbarhed og professionsrettethed 

Videnproduktion, innovation, relevans og brugbarhed: 

 Deltagelse bidrager med alternativ tænkning, idéudvikling og ’et frisk pust’ til udviklingsarbejdet 

 Praksis efterspørger i stigende grad deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde 

 Praksis sætter stor pris på den gennem deltagelse producerede viden  

 Underviserrollen bør nytænkes og i større grad udgøre en mere faciliterende rolle 

 De gennem deltagelse fremkomne idéer og produkter skal anvendes, og der skal gives tydelig og konstruktiv 

feedback på både indsats og produkt 

 Den gennem deltagelse opnåede læring skal i højere grad tydeliggøres og italesættes ud fra fastsatte læringsmål 

og -planer, evt. vha portfolio 

 Det er motiverende at indgå i autentiske og meningsfyldte udviklingsmiljøer 

 Aflønning har/har ikke nogen betydning for deltagelse 

 Det er vigtigt at kunne henvise til deltagelse ved jobansøgning og i den kommende professionsudøvelse 

 Der skal udarbejdes retningslinjer for den gennem deltagelse producerede viden og offentliggørelse af 

projektresultater, herunder ytringsfrihed, ansvarlighed og etik. 

Mono- og tværprofessionelt samarbejde, roller og koordination: 

 Deltagelse foregår på en anden måde end ’praktik’ og kræver clearing og tydelige aftaler om rolle-, ansvars- og 

opgavefordeling 

 Deltagelse kan virke udfordrende for alle parter og kræver, at alle parter ’klædes på’ til samarbejdet 

 Som deltagere lærer man underviserne at kende på en anden måde, hvilket giver tryghed og mere aktiv 

deltagelse i den almindelige undervisning 

 Det er givtigt og spændende at samarbejde med studerende fra både egen og andre uddannelser i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter 

 Det er vigtigt, at samarbejdet med andre studerende giver mening i fht. senere professionsudøvelse 

 Det er givtigt gennem deltagelse at lære at tage del i det ’fælles’ ansvar i praksis 

 Deltagelse kan være hårdt, ansvarsfuldt og tidskrævende men også meget lærerigt og kompetenceudviklende. 

Facilitators rolle ved udviklingsmøde 

Som introduktion til facilitatorrollen sendes en skabelon til håndtering heraf en uge inden mødet, og 

projektgruppens studerende opfordres til kommentering og spørgsmål, hvis de oplever evt. uklarheder. 

Skabelonen indeholder flg. tekstområder:  

Introduktion:  
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Formålet med de dannede grupper er at skabe mulighed for videndeling og perspektivering af deltagernes 

erfaringer med studenterdeltagelse samt udvikling af idéer til det fremtidige koncept herfor.  

Drøftelserne foregår i grupper, der er sammensat af studerende fra forskellige projekter. Deltagerne har 

dels fælles interesse (studenterdeltagelse) og dels forskellig deltagelsesbaggrund (projekter).  

Facilitatorens rolle er at skabe struktur og ro omkring videndelingen. Nedenstående er en vejledende guide 

til, hvordan I som facilitatorer kan skabe dette.  

  

 Byd velkommen i gruppen, og repetér emnet (spørgsmål til drøftelse)  

 Fortæl, hvor lang tid gruppen har til rådighed  

 Fortæl også, at du er ansvarlig for, at alle kommer til orde og for, at der bliver tid til drøftelse af de angivne 

udsagn (deltagerne har fået tilsendt dagsorden og udsagn på forhånd)  

 Bed deltagerne om at tale én af gangen  

 Orienter om, at drøftelsen optages og indgår i projektets resultater i lighed med andre data (start optagelse). 

Repetér grundprincipper:  

 Gruppens drøftelse handler om videndeling, -udvikling og -perspektivering  

 Deltagerne opfordres derfor til at rejse spørgsmål  

 Og til at bidrage med erfaringer eller ideer  

 Det handler ikke om at blive enige, men om at lade sig inspirere, drøfte og perspektivere de skrevne udsagn. 

Start gerne med en kort præsentationsrunde:  

 Navn  

 Hvorfor er du her i dag? (kort præsentation af projektdeltagelse)  

 Som facilitator sørger du for, at runden bliver kort, så I kan komme til videre drøftelsen af udsagn  

 Og fortæl, at I fra nu af ikke bruger rækkefølge, men blot bidrager, når man kan.  

Spørgsmål: 

Startspørgsmål kan være:  

Vi skal drøfte de til området ’…’ beskrevne udsagn:  

 ”Hvad tænker I, når der står, at …?” (vælg det udsagn, du finder bedst som startudsagn)  

 ”Hvad tænker I andre?” (inddrag andre i gruppen og bed dem tage stilling til det sagte). 

Fortsæt: 

 ”Hvad mener du, når du siger …?” (spørg uddybende ind til det sagte) 

 ”Flere af jer nævner, at …, hvordan …, hvorfor … uddyb …” (få andre til at uddybe og perspektivere det sagte) 

 ”Kunne man tænke, at …?” (deltag selv i drøftelsen, sæt ting i spil, tænk ’ud’ og udvid drøftelsen)  

 ”Hvordan kan man …?” (tænk fremadrettet, udviklingsorienteret) 

 ”Prøv at give et konkret eksempel på … (vær konkret og handlingsorienteret). 

Find gerne selv på flere…  

Forsøg at få en ’proces’ til at køre, hvor deltagerne drøfter med hinanden, udvider og perspektiverer (for og 

imod). Du er ikke interviewer men facilitator af deltagernes proces! 

 

Drøftelsen:  

 Start selv ud eller spørg en deltager direkte, hvis ingen starter ud med at svare på dit indledende spørgsmål  

 Stol på din egen intuition af, hvornår du skal afbryde et emne for at efterspørge et nyt  
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 Inddrag andre deltagere, hvis snakken kun foregår mellem to personer 

 Lyt efter nye aspekter, der måske kun nævnes som en sidegren, men som kan få ny relevans til efterfølgende 

spørgsmål. 

Praktisk:  

 Hav en tennisbold eller lignende klar, som du kan tage i brug, hvis der er mange, der taler i munden på hinanden. 

”Den, der har bolden, taler” (ellers kan optagelsen ikke høres)  

 Hvis der bliver meget stille, så foreslå 3 minutters summemøde to og to, så alle kommer i gang med at tale  

 Hav et synligt ur liggende foran dig.  

Afrunding:  

 Forbered afrunding ca. 10 minutter før alle skal samles, og lav en ultrakort afslutningsrunde, hvor alle kort 

fremhæver de tre vigtigste ting fra drøftelsen  

 Slut af med at takke alle for deres bidrag til drøftelsen.  

Seminar for projektdeltagere, ledere og øvrige samarbejspartnere og interessenter 

Ultimo august 2014 afholdes seminar for projektdeltagere, ledere og øvrige samarbejdspartnere og 

interessenter (ikke studerende). Seminaret er af en dags varighed og har til formål at sikre videndeling og 

drøftelse af de i Delrapport I og II fremanalyserede resultater samt drøftelse af fremadrettede initiativer for 

studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved UCL. 

Som indledning til denne videndeling afholdes tre relaterede oplæg om hhv. uddannelsesinnovation 

(v/forsknings- og udviklingsdirektør), model for tværgående uddannelsesudvikling (v/vicedirektør for 

Tværgående Uddannelsesudvikling) og studentervæksthus (v/specialkonsulent ved Tværgående 

Uddannelsesudvikling).  Herefter introduceres til og afholdes gruppedrøftelser ud fra oplæg og udleveret 

materiale, idet alle deltagere inden seminaret har fået tilsendt dagens program og delrapport II. Seminaret 

afsluttes med audit og fælles drøftelse af og forslag til fremadrettede tiltag og muligheder for 

studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved UCL. 

Ved seminaret fremstår en bred repræsentation blandt både ledelse, undervisere, forskere og 

konsulenter/andre udviklingsmedarbejdere, ligesom også samarbejdspartnere fra professionspraksis er 

repræsenteret.  Ved gruppedrøftelserne inddeles deltagerne i fem på forhånd og af projektleder 

sammensatte grupper, idet der i disse indgår repræsentanter fra både ledelse, undervisere, 

forskere/konsulenter/andre udviklingsmedarbejdere og samarbejdspartnere fra professionspraksis. For 

hver gruppe har projektleder på forhånd udvalgt, aftalt og instrueret facilitatorer til processen. I lighed med 

Udviklingsmøde for deltagende studerende i projektet styrer og strukturerer de udvalgte facilitatorer 

gruppernes videndeling. Derudover videregiver de gruppernes konklusioner og udviklingsforslag på skrift og 

fremlægger disse i den efterfølgende høring/audit, som afslutter dagen. De udvalgte facilitatorer er også 

ansvarlige for, at videndelingen optages på lydfil som grundlag for projektleders fortsatte analyse og 

udarbejdelse af projektets endelige resultater (Jf. del II i Afsluttende rapport). 

Refleksionsspørgsmål for gruppernes videndeling: 

Hvordan skal studenterdeltagelse organiseres, struktureres og initieres?  

Hvilke muligheder fremstår? 

Hvilke problematikker fremstår, og hvordan kan disse overvindes? 
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 Drøft ud fra overordnede spørgsmål med hvem - hvad - hvordan - hvorfor? 

 Overvej studenterdeltagelse horisontalt og vertikalt? 

 Overvej studenterdeltagelse mono- og/eller tværprofessionelt? 

 Overvej muligheder og konsekvenser ved rollefordeling - hvem gør og har ansvar for hvad? 

 Overvej samarbejdsrelationer internt i UCL; grunduddannelser - Forskning & Innovation - Tværgående 

Uddannelsesudvikling - Øvrige UCL centre og områder 

 Overvej samarbejdsrelationer internt - eksternt;  UCL relationer med eksterne samarbejdspartnere. 

 

Eksempler på elementer, som kan inddrages i drøftelsen:  

Videnskredsløb, professionsudvikling, uddannelsesudvikling, kompetence, læringsrum, spor, fleksibilitet, 

ansvar, mono- og tværprofessionalitet, motivation, effekt, rammer, kultur, logistik, didaktik, 

forskningstilknytning, videnudvikling, videnproduktion, stiladsering, forpligtende deltagelse, niveauer for 

studenterdeltagelse, studieaktiviteter, innovation, progression, differentiering, talentforløb, ECTS, dynamik, 

underviserrolle, videndeling, dekobling, facilitering, kompetenceklynger, værdi, nysgerrighed mm. 

 

Audit: 

Ordet audit betyder direkte oversat revision eller høring og anvendes på seminaret som en faglig drøftelse, 

hvor de 5 facilitatorer efter gruppernes videndeling kommer til orde og præsenterer gruppernes resultater 

og hermed forskellige nuancer og aspekter af studenterdeltagelse. De 5 facilitatorer fremstår som 

samtalegruppernes ’talerør’, men alle har mulighed for at stille spørgsmål og supplere det sagte. Efter 

præsentation af gruppernes resultater drøftes ligheder og forskelle mhp. et fælles kvalificeret forslag til en 

fremtidig praksis for studenterdeltagelse i UCL. Det grundlæggende i metoden er at fastholde en 

undersøgende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige praksis for 

studenterdeltagelse. 

Alle indledende oplæg og audit optages på video som grundlag for projektleders videre arbejde med 

konceptudvikling og udarbejdelse af den endelige rapport.  

Projektets empiriske undersøgelse 
Som nævnt afsnittet PROJEKTETS FORMÅL indgik studenterdeltagelse ved projektstart og ud fra et Research-

based learning perspektiv27 i 12 af 83 aktive MOVE-projekter, hvoraf 11 accepterede deltagelse i projektet 

RESEARCH-BASED LEARNING: 

 Demonstrationsskoleforsøg vedrørende IT i folkeskolen 

 Entreprenørskab, Teknologi & Velfærdsinnovation (ETV) 

 Learning by Developing in Five Star Partnership (LbD) 

 LOMA – lokal mad 

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

 Projekt Trivselspiloter  

 Tegn på læring 

 UCL Campus på Niels Bohrs Allé 

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

 Udviklings- og innovationsværksted i pædagoguddannelsen 

                                                           
27

 Studerende har en aktiv og deltagende rolle i projektet. Jf. Hansen, B.H. (2013): Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt: Teoretisk referenceramme.Delrapport I. 
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 Viden og Innovationspartnerskaber (VIP).    

Præsentation af projekter 

I projektet indgår undersøgelse af studenterdeltagelse i nedennævnte projekter. For mere udførlig 

præsentation af projekterne henvises til DELRAPPORT II. 

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 landet28.  

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.  

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 29.                        

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

med udviklingsprojektet. Formålet med uddannelsesforløbet er: 

 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  

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

agere i de humanistiske, teknologiske og erhvervsøkonomiske felter.  

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.  

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 

                                                           
28

 Jf. http://laeremiddel.dk/projekter/igangvaerende-projekter/demonstrationsskoler/ (19.11.2015). 
29

 Jf. https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/23982836/Afrapportering_af_ETV_final.pdf og UC Viden 
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/studerendes-entreprenante-og-intraprenante-kompetencer--afrapportering-af-et-
moveprojekt(92bca479-b516-4c3c-bad8-e25a53ba55ef).html (19.11.2015). 

http://laeremiddel.dk/projekter/igangvaerende-projekter/demonstrationsskoler/
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/23982836/Afrapportering_af_ETV_final.pdf
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
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plejepersonale for at sikre relevansen af både problemstilling og anbefalinger. En underviser er tilknyttet 

arbejdsgruppen som projekt‐ og opgavevejleder30. 

 
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 (19.11.2015). 

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 innovation31.  

Et indsatsområde har været at få knyttet lærerstuderende til projektet, og studerende på 3. år har deltaget 

i observation og videointerview. 

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 (19.11.2015). 

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. 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 

                                                           
30

 Jf. https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/13538188/LbD_i_UCLilleb_lt.pdf (19.11.2015), http://www.ucl.dk/wp-

content/uploads/2012/04/Learning-by-development.pdf (19.11.2015), UC Viden på 

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/learning-by-developing(59cc4876-827b-42d3-8837-0ec46d6ce8cd).html 

(19.11.2015) og om de studerendes indsats i Nurse Life nr. 4. Februar 2013, s. 22-23.  
31

 Jf. http://ucl.dk/lokal-mad-og-lokal-laering/ og https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Sx5uoUD-DWI 

(19.11.2015). 

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://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
https://www.ucviden.dk/portal-ucl/files/13538188/LbD_i_UCLilleb_lt.pdf
http://www.ucl.dk/wp-content/uploads/2012/04/Learning-by-development.pdf
http://www.ucl.dk/wp-content/uploads/2012/04/Learning-by-development.pdf
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/learning-by-developing(59cc4876-827b-42d3-8837-0ec46d6ce8cd).html
http://ucl.dk/lokal-mad-og-lokal-laering/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Sx5uoUD-DWI


47 
 

Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt  

AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I 
Birgit Heimann Hansen   

December 2015 Side 47 

 

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 forskning32. 

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 liv33. 

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 

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 motivation34.  

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 campusbyggeri35. Af MATRIX FOR 

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

Bohrs Allé36.  

                                                           
32

 Jf. http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/Masterclass+december+2013 og 
http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/~/media/947ED040006246848DAF297D888251D8.ashx (19.11.2015). 
33

 Jf. UC Viden https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-trivselspiloter(1bcefc69-3a48-453b-af16-
9044e5f1b1e6).html og hjemmeside http://fc-fa.dk/index.php/component/content/article/56-frivillige/livspiloter/168-livspiloter 
(19.11.2015). 
34

 Jf. http://www.laeremiddel.dk/tegnpaalaering/ (19.11.2015). 
35

 VEJEN MOD UCL CAMPUS kan ses på https://ucl.dk/om-ucl/studiesteder/ucl-campus-odense/vejen-mod-campus-odense/ 
(19.11.2015), og UCLS CAMPUSSTRATEGI beskrives i dokumentet http://esdhweb.ucl.dk/78335.F%C3%A6rdig%20campusstrategi.pdf 
(19.11.2015). 
36

 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 (19.11.2015). 

http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/Masterclass+december+2013
http://nubu.dk/NUBU+Aktiviteter/Studenteraktiviteter/~/media/947ED040006246848DAF297D888251D8.ashx
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://www.laeremiddel.dk/tegnpaalaering/
https://ucl.dk/om-ucl/studiesteder/ucl-campus-odense/vejen-mod-campus-odense/
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. Jf. artiklen ET GODT STED AT VÆRE - ET GODT STED AT LÆRE i Nurse Life nr. 4. Februar 

2013:4-537. De studerende har også holdt oplæg om Aktive studerende på VELFÆRDENS INNOVATIONSDAG i 

Øksnehallerne 201238.  

CAMPUSPROJEKT 

Indretning af nye lokaler

        

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 studiemiljø39. 

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 

studerende40. 

Som eksempel på bachelorprojekt kan nævnes Det tværprofessionelle Bachelorprojekt MOVE I VIRKSOM 

DIALOG - REHABILITERING MED BORGERINDDRAGELSE I DET TVÆRPROFESSIONELLE SAMARBEJDE
41.  

 

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 

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 

                                                           
37

 Jf. http://issuu.com/mediegruppen/docs/nurselife_01_2013_epaper (19.11.2015). 
38

 VELFÆRDENS INNOVATIONSDAG 2013 blev afholdt af Mandag Morgen i Øksnehallen, København. Deltagere var repræsentanter fra 
offentlige, private og frivillige organisationer, der alle arbejder med udvikling af fremtidens velfærd. 
39

 Jf. 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 (19.11.2015). 
40

 Jf. 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 (19.11.2015) og UDVIKLING AF REHABILITERINGS- OG UDDANNELSESPRAKSIS  via https://ucl.dk/forskning-og-
viden/projekter-og-resultater/udvikling-af-rehabiliterings-og-uddannelsespraksis/ (19.11.2015). 
41

 Jf. UC Viden https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/det-tvaerprofessionelle-bachelorprojekt-move-i-
virksom-dialog(d5ab935d-4b3b-4d38-bab4-1caa977e3f2a).html (19.11.2015). 

http://issuu.com/mediegruppen/docs/nurselife_01_2013_epaper
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://ucl.dk/forskning-og-viden/projekter-og-resultater/udvikling-af-rehabiliterings-og-uddannelsespraksis/
https://ucl.dk/forskning-og-viden/projekter-og-resultater/udvikling-af-rehabiliterings-og-uddannelsespraksis/
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 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 udfordringer42.  Beskrivelse heraf kan læses i rapporten UDVIKLINGS- OG 

INNOVATIONSVÆRKSTED og pjecen PROJEKTDATING
43.  

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 marked44. 

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. 

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 kommunerne45. 

Projektaktiviteter 

De kvalitative undersøgelsesresultater er baseret på nedenævnte projektaktiviteter. 

                                                           
42

 Se mere på http://ucl.dk/paedagogstuderende-kan-styrke-virksomheder-og-institutioner/ (19.11.2015). 
43

 Jf. rapporten UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSVÆRKSTED. Af Jensen, A.K., Jørgensen, S., Schulte, S. & Kallesøe H. (2012) og 
http://projektdating.ucl.dk/files/2013/05/projektdating-tom.pdf (19.11.2015). 
44

 Jf. UC Viden på https://www.ucviden.dk/portal-ucl/da/projects/projekt-viden-og-innovationspartnerskaber(48126b69-4052-

4ea6-a13f-8c9ae7e61ddd).html og http://www.projektvip.dk/ (19.11.2015). 
45

 Se mere på http://ucl.dk/ucl-udvikler-innovationskraften/ (19.11.2015). Forløbet om sundhedsfremme og gamification omfatter: 

* Workshop med fokus på sundhed og gamification. Eva Knutz fra Designskolen Kolding holder oplæg og giver eksempler på 

gamification. Bente Malig fra konsulentfirmaet Dualog arbejder med de studerende i forhold til sundhed, og hvad der motiverer til 

at leve sundt 

* Feltstudier/arbejde i offentlige institutioner - Forebyggelsescentret, SFO Vestre Skole/Åløkke   

* Workshop med udvikling af ideer og prototyper. Deltagere er studerende fra EAL/UCL, offentlig og privat virksomhed 

* Workshop med videreudvikling og pitch af ideer/prototyper/produkter. Deltagere er studerende fra EAL/UCL, privat virksomhed 

og personale og evt. brugere fra offentlige institutioner. 

http://ucl.dk/paedagogstuderende-kan-styrke-virksomheder-og-institutioner/
http://projektdating.ucl.dk/files/2013/05/projektdating-tom.pdf
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://www.projektvip.dk/
http://ucl.dk/ucl-udvikler-innovationskraften/
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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 

 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 
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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 chef 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 suppleres de kvalitative projektresultater med materiale fra projektrapporter, 

studenteropgaver, evalueringer og andet oplysningsmateriale samt lydoptagelser fra videndeling og 

drøftelser med ’egne’ projektdeltagere, udviklingsmøde med studerende46 og seminar47 vedr. 

studenterdeltagelse i UCL. 

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) 

                                                           
46

 Udviklingsmøde afholdt ultimo april 2014 med studerende, der har deltaget som informanter i projekt RESEARCH-BASED LEARNING 
og studerende i projektgruppen.  
47

 1-dags seminar vedrørende studenterdeltagelse ved UCL ultimo august 2014 med informanter i projekt RESEARCH-BASED LEARNING, 
projektdeltagere og andre relevante interessenter. 
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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 chef, 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). 

Analysemetode 
Som analysemetode anvendes tekstanalyse ud fra en hermeneutisk og grounded optik. Som 

analyseredskab anvendes NVivo 10, idet der foretages kodning og efterfølgende analyse af det 

transskriberede datamateriale fra feltobservationer og afholdte individuelle og fokusgruppeinterview. De 

empiriske analyseresultater danner grundlag for DELRAPPORT II (Hansen 2014), som inden publicering 

udsendes til alle deltagere med mulighed for korrigering. Herefter publiceres rapporten på UC Viden48. 

 

I analyseprocessens første del foretages en åben kodning. De transskriberede interview læses meget 

grundigt, og alle indfald, relationer og sammenhænge nedskrives. I sammenhæng med de skrevne 

observationsnoter tages der kontinuerligt stilling til, hvad den transskriberede tekst ’siger - altså hvilke 

meningssammenhænge, der fremstår med teksten. Den åbne kodning kan ses som et møde mellem empiri 

og teori, idet observationsnoter og informantformuleringer og -beskrivelser af handlingspraksis møder den 

for forskningen beskrevne teoretiske for-forståelse og teoretiske begreber relateret til RESEARCH-BASED 

LEARNING, men på en måde, så informanternes beskrivelser sætter dagsordenen.  

 

                                                           
48

 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. (19.11.2015). 

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
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Gennem konceptualiseret fortolkning og grounding af empiridata foretages gennem empirinær kodning en 

analytisk generering af begreber og mere abstrakte kategorier, som overskrider informanternes 

kontekstuelle ytringer. Som kvalitativ, procesorienteret analyse fastholdes i analyseforløbet en tæt 

forbindelse til det empiriske felts konkrete mangfoldighed - analysen groundes i empirien, og den kan med 

udgangspunkt i den konkrete sociale interaktions dobbelthed - dens på en gang situationsbundne og 

situationsoverskridende karakter - siges at være orienteret mod en ’tæt’ beskrivelse, thick description af 

den sociokulturelle interaktion (Hjarvard 1997).  

 

Den anvendte analysemetode kan i sit udgangspunkt og på flere områder relateres til grounded theory, idet 

der gennem empirinær og empirisk følsom, sensitiv kodning, konstante sammenligninger og teoretisk 

sampling med den teoretiske referenceramme som analytisk ledetråd genereres begrebsmæssige, 

konceptuelle sammenhænge, der matcher data. Hensigten med forskningen er dog ikke primært at 

generere ny teori inden for feltet, men i højere grad gennem en undersøgende og fortolkende tilgang at 

bidrage til belysning af og øget forståelse for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved 

UCL. 

Grounded theory 
Grounded theory blev som metode udviklet og beskrevet i 1960’erne af Barney G. Glaser og Anselm L. 

Strauss, daværende sociologer ved University of California, San Francisco. Siden publiceringen af Glaser & 

Strauss’s første bog THE DISCOVERY OF GROUNDED THEORY: STRATEGIES FOR QUALITATIVE RESEARCH i 1967 har 

forskere i stigende grad benyttet sig af denne metodiske tilgang, idet grounded theory i høj grad fremstår 

som en hensigtsmæssig metode til at få indsigt i og forstå ’empiriske verdener’ (Strauss & Corbin 1994). 

Grounded theory kan generelt betragtes som en metode, hvor man på induktiv vis genererer teori og det, 

som specielt kendetegner grounded theory, er den specielle relation mellem dataindsamling og 

teorigenerering, som metoden konstituerer eller organiserer sig ved (Charmaz  2003. Hartman 2004). 

Glaser og Strauss skriver i THE DISCOVERY OF GROUNDED THEORY: STRATEGIES FOR QUALITATIVE RESEARCH: 

“Generating a theory from data means that most hypotheses and concepts not only come from the data, 

but are systematically worked out in relation to the data during the course of the research. Generating a 

theory involves a process of research” (Glaser & Strauss 1967:6). Kathy Charmaz49 skriver i GROUNDED 

THEORY: OBJECTIVIST AND CONSTRUCTIVIST METHODS: 

 

“Essentially, grounded theory methods consists of systematic inductive guidelines for collecting and analysing data to 

build middle-range theoretical frameworks that explain the collected data. Throughout the research process, grounded 

theorists develop analytic interpretations of their data to focus further data collection, which they use in turn to inform 

an refine their developing theoretical analyses. Since Glaser and Strauss developed grounded theory methods, 

qualitative researchers have claimed the use of these methods to legitimate their research” (Charmaz 2003:249-250). 

Grounded theory kan i sit udgangspunkt relateres til den positivistiske position med dens ’positive’ 

kendsgerninger, objektivitet og ’ydre’ virkelighedsideal, men Glaser & Strauss fremhæver selv i THE 

DISCOVERY OF GROUNDED THEORY: STRATEGIES FOR QUALITATIVE RESEARCH deres position som fænomenologisk:  

                                                           
49

 Charmaz, Kathy: Professor ved Institut for Sociologi og Faculty Writing Coordinator ved Sonoma State University. Charmaz’ 
forsker bl.a. i sociologisk teori og kvalitative undersøgelsesmetoder. 
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”For many colleagues, our position will be at best a hypothesis, to be tested in the years to come; while for many 

others it is proven fact, and for still others an article of faith. However colleagues may respond, our position is not 

logical; it is phenomenological. We could not suggest a process of generating theory if we did not believe that people 

who might use it would arrive at results that potentially may be judged as successful. Futhermore, we believe that 

grounded theory will be more successful than theories logically deduced for a priori assumptions” (Glaser & Strauss 

1967:6). 

På grund af sin generelle karakter kan grounded theory knyttes an til forskellige positioner, og i artiklen 

GROUNDED THEORY METHODOLOGY skriver Strauss & Corbin, hvordan forskellige opfattelser og tilgange har 

haft betydning for forskeres brug af grounded theory: ”Researchers utilizing grounded theory have 

undoubtedly been much influenced by contemporary intellectual trends and movements, including 

ethnomethodology, feminism, political economy and varieties of postmodernism” (Strauss & Corbin 

1994:276).  

Analyseprocessen kan med Strauss & Corbin opdeles i tre fortløbende processer; den åbnende proces, den 

aksiale proces og den fokuserende proces. Strauss og Corbin beskriver, hvordan processen starter med en 

åbnende kodningsproces, hvor kategorisampling foretages. Forskeren befinder sig på dette 

undersøgelsesstadium i det empiriske forskningsfelt, og empirinære data fremkommet gennem 

feltobservation og -interview lægges til grund for de dannede kategorier. Gennem åben kodning kodes data 

linie for linie, og det er her vigtigt, at forskeren forstår den mening, som kommer til udtryk via data, ligesom 

det også er væsentligt, at forskeren formår at eksplicitere og begrebsliggøre de fremkomne betydninger i 

sit materiale. Den åbnende kodningsproces afsluttes, når forskeren har kodet store dele af sit empiriske 

materiale. Det bliver hermed muligt at fortsætte den aksiale del af processen, hvor relationerne mellem de 

enkelte kategorier og den hertil knyttede empiri undersøges og efterprøves med yderligere empiri. 

Analysen i den aksiale proces består således i fortsat kodningsbearbejdning, nu med fokus på empirisk 

grundet sammenligning og fortolkning af empiridata med henblik på fremkomst af mere overordnede 

kodningskategorier og forskellige typer af bl.a. kontekstuelle og interaktionsbaserede relationer. Den 

aksiale kodningsproces efterfølges af en fokuseret kodning, hvor forskeren relaterer de fremanalyserede 

kategorier til hinanden og centrerer disse om færre, centrale og stabile hovedkategorier. Analysen foregår 

her på et mere abstrakt plan, og formålet med denne del af processen er at skabe en endelig teori og teste 

dens gyldighed. Den fremkomne teori er ’mættet’ og tilstrækkelig empirisk forankret, når der ikke 

fremkommer flere nye eller relevante data i forhold til den med udgangspunkt i hovedkategorierne 

genererede teori (Strauss & Corbin 1991. Hartman 2004. Charmaz 2003). 

Grounded theory i et hermeneutisk og handlingsteoretisk perspektiv 

Grounded theory som metode udfolder sig på forskellig måde afhængigt af den enkelte forskers 

videnskabelige tilgang og perspektiv. Metoden er dog primært induktiv og omfatter en speciel form for 

analyseteknik, hvormed forskere kan undersøge fænomener og mønstre i empiriske datamaterialer med 

det formål at udlede mere generelle udsagn om det fænomen, der undersøges. Styrken ved grounded 

theory ligger i dets redskaber til forståelse af empiriske verdener, og analyseteknikken kan med fordel 

udvikles, så den omfatter en mere fleksibel og heuristisk form. I projektet komplementerer 

hermeneutikken grounded theory ved at fremhæve og tilføre dens fokus på mening og betydning. Mens 

retorikken skaber en større forståelse af sprogets betydning og med det retoriske eksempel tilføjer 

grounded theory et analyse- og argumentationsredskab, som kan bidrage til en større refleksivitet omkring 

udformningen og beskrivelsen af den empiriske forskning. Både hermeneutikken og retorikken 
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understøtter det anvendte handlingsperspektiv, idet forskningsarbejdet fremstår som en 

meningsdannende og forståelsesrelateret konstruktion.  

I et handlingsperspektiv kan man alternativt til metode tale om heuristik (af græsk heuriskein; opdage)50, 

det vil sige kunsten at finde ’den rette vej’, og i henhold til Kathy Charmaz’s fleksible og heuristiske tilgang 

til grounded theory retter den anvendte metodestrategi sig mod en hermeneutisk og handlingsteoretisk 

rettet opfattelse af grounded theory med fokus på handling, betydning og symbolsk interaktionisme 

(Charmaz 2003). I den udførte og beskrevne forskning fokuseres således på mening og betydning i sociale 

sammenhænge - eller sagt med James Potter i AN ANALYSIS OF THINKING AND RESEARCH ABOUT QUALITATIVE 

METHODS:  

”…  meaning in social settings, that is, how individuals are able to assume other people’s perspectives to learn about 

the meanings behind the use of symbols in human interactions. In short, it is concerned primarily with meaning as a 

product of human interactions and how that meaning influences behavior in social situations. It is assumed that people 

do not act randomly; instead, behavior is influenced by the meanings humans ascribe to objects and situations when 

they are in interactions with others” (Potter 1996:57). 

I et hermeneutisk og handlingsteoretisk perspektiv tager forskeren del i og studerer menneskelige 

relationer i deres naturlige rammer og omgivelser, idet forskeren gennem dialog og fortolkning søger at 

beskrive og forstå den menneskelige virkelighed og de heri forekomne handlinger, relationer og processer. 

Verden fremstår ikke som en sand og objektivt bestemmelig verden. Derimod opleves og opfattes verden 

på forskellig vis af den enkelte, og den ’fælles’ verden virkeliggøres gennem sprog (ord og tegn) og 

handling. Det enkelte menneske udvikler sin forståelse og sit syn på verden gennem dialektiske relationer 

til andre mennesker og gennem de handlinger, overvejelser og følelser, som indgår i og kommer til udtryk i 

disse relationer. I forskningen gives ’stemme’ til informanterne, og med opmærksomheden rettet mod 

detaljer og enkeltheder undersøger forskeren informanternes mange og forskellige opfattelser af 

virkeligheden. Det handler således ikke om at ’fange’ eller opbringe virkeligheden men derimod at 

tydeliggøre mangfoldigheden og give et så nuanceret billede af denne som muligt. 

Skabelsen af viden fremstår gennem interaktion med og i samspillet mellem forsker og informanter og 

under forudsætning er den hertil hørende tidsmæssige, kulturelle og strukturelle kontekst. Forskeren er 

bevidst om, hvad denne tilskriver sine informanter, og hvordan, hvornår og hvorfor informanternes 

forklaringer anvendes til at beskrive virkeligheden. Forskningsresultaterne udgør ikke informanternes 

virkelighed. Derimod udgør disse en gengivelse, en fortolkning blandt mange fortolkninger, af en ’delt’ 

virkelighed. Forskeren er således mere en del af det udforskede felt end adskilt fra det. Hvad forskeren 

hører og ser, former det, han/hun definerer, analyserer og forstår. Den sociale virkelighed eksisterer ikke 

uafhængigt af den menneskelige handling, og med interesse og udgangspunkt i undersøgelsen af den for 

feltet tilgrundliggende topik har informanternes meninger og handlinger større prioritet end forskerens 

analytiske interesse og metodologiske teknologi. Forskningen antager således en heuristisk form, idet 

denne i sin metodesøgende form er forbundet med retorik og et af de til denne hørende vigtige 

kundskabsområder; topologien. Topologi eller tóposlære er den del af retorikken, der undersøger 

                                                           
50

 At søge og udvikle hensigtsmæssig kundskab i stedet for blot at følge givne kundskaber er det, som adskiller heuristik fra 
metodologi. Metodologien kendetegnes ved handlingsregler, heuristikken giver forslag til områder, man bør tænke på, eller om 
hvordan man kan tænke, når man søger efter en hensigtsmæssig handlingsmåde. Heuristik er metodesøgende, metodologi er en 
kodificering af allerede etablerede metoder. Heuristik er forbundet med kreativitet, og som metode er denne knyttet til retorikken, 
idet retorikken anviser topologien som et vigtigt kundskabsområde.  
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kreativitetens ’steder’; tópoi, de almene synspunkter eller common sense antagelser, der muliggør 

diskursens ’skabende’, dens inventio eller heúresis.  

Med fokus på handling, mening og betydning og ved at anerkende den interaktive beskaffenhed i både 

dataindsamling  og -analyse bidrager forskningen som led i den kvalitative forskningstradition til 

synliggørelse af den menneskelige erfaring, idet der gennem ’fælles’ forståelse (horisontsammensmeltning) 

opnås indsigt i de studerendes intentionelle handlinger og kollaborative deltagelse i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter ved UCL.  

Det retoriske eksempel  

Som argumentationsredskab anvendes i beskrivelsen af de ’groundede’ resultater det retoriske eksempel. 

Brugen af det retoriske eksempel underbygger den handlingsteoretiske fremgangsmåde i grounded theory, 

og i dets udtryk tydeliggøres det, at forskningens resultater ikke beror på objektive produkter, men på en i 

et handlingsperspektiv tilgrundliggende social konstruktion. Retoriske eksempler beror på lighed eller 

sammenligninger og kan bruges kata lógon eller para lógon, dvs. til at underbygge enten et vanligt eller et 

uvanligt standpunkt. Eksemplets formål er primært at understøtte en mere almen påstand gennem en eller 

enkelte konkrete, repræsentative og velvalgte enkelthændelser. Der kan skelnes mellem historiske eller 

faktiske og opdigtede, fiktive eksempler, og især de historiske eller faktiske eksempler er nyttige, når man 

rådslår om og drøfter fremtiden. Det retoriske eksempel kan beskrives som retorikkens induktion. Hvor 

induktionen (epagoge) almindeligvis baserer sig på en kvantitativt konstitueret garanti, konstituerer 

eksemplet sig kvalitativt, og forskellen mellem induktion og eksempel kan således betragtes som et 

spørgsmål om metode. Induktion er at gå fra det enkelte til det almene, og den retoriske form for induktion 

er brugen af eksempler (på græsk paradeigma; noget som vises ved siden af’ - eller som er sat op som 

mønster eller forbillede). Ved at forstå eksemplet på baggrund af et topologisk mønskter anvendes det 

retoriske eksempel i projektet som et argumentativt og illustrativt virkemiddel i fht. forståelse og 

beskrivelse af de empiriske forskningsresultater (Andersen 2004. Hellspong 2010). Med de i Delrapport II 

præsenterede citater og analyseresultater gives således et detaljeret og helhedsrelateret billede af de 

empiriske analyseresultater, ligesom det også tilstræbes at eksplicitere en almengyldig forståelse, som 

anvendes i diskussionen og beskrivelsen af projektets resultater. 

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 
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 Undervisere, projektledere og projektdeltagere 

 Ledere og konsulenter ved UCL 

 Ledere og medarbejdere i professionspraksis 

 Forskere. 

 

    DIAGRAM OVER KODNINGSKATEGORIER 

Citater, som danner grundlag for de præsenterede analyseresultater, præsenteres i sin helhed i DELRAPPORT 

II (Hansen 2014). I AFSLUTTENDE RAPPORT - DEL II præsenteres de empiriske analyseresultater med udvalgte 

citater. 

Troværdighed, pålidelighed og overførbarhed af undersøgelsens resultater 

Forskningsrelateret kvalitet kræver, at andre forskere/læsere sikres mulighed for kritisk vurdering af de 

givne projektresultater, hvorfor afgørende metodologiske refleksioner og valg - herunder præmisser 

(forudsætninger, betingelser) og processer - må udtrykkes; ekspliciteres som led i den metodiske 

verificering. Ligesom kvantitative analyser fordrer eksplicitte analysestrategiske ledetråde, er det også et 

almindeligt krav blandt kvalitative metodeforskere, at kvalitativ forskningskvalitet indebærer 

gennemsigtige, begrundede og faktisk implementerede kriterier for kontrol eller validering af 

analyseresultaternes kvalitet. Som konceptuelt grundlag kan der gøres krav på gyldighed; validitet og 

pålidelighed; reliabilitet, idet verifikation indebærer en kontinuerlig kontrol af analyseresultaternes 

troværdighed, rimelighed og tilforladelighed. Skønt der ikke findes nogle generelle kriterier for 

validitetsvurdering, kræver verificering, at de metodiske valg, man foretager, tydeliggøres og begrundes. 

Begrundede videnskabsteoretiske refleksioner kan også bidrage til at præcisere og samtidig fremme 

forståelsen af analyseresultaternes beskaffenhed. Det betyder, at der i relation til den givne verificering må 

stilles krav om et overordnet konsistenskriterium; at der fremstår en indre sammenhæng mellem formål 

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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eller forskningsspørgsmål, videnskabsteoretiske refleksioner, projektdesign og analyser. En høj grad af 

transperens; gennemsigtighed indebærer, at andre kan ’kigge forskeren over skulderen’ og følge 

processens enkelte trin fra tematisering og valg af design via frembringelse eller tilvirkning af empiri til 

analyseresultater (herunder analysestrategi).  

Kun gennem metodologisk tydeliggørelse og eksplicitering kan andre forskere/læsere af rapporter og 

afhandlinger fungere som medbedømmere af projektresultaternes troværdighed. En velargumenteret 

gennemsigtighed er en nødvendighed, men ikke en tilstrækkelig betingelse for, at en given projektrapport 

er vellykket. Hvorvidt kvalitativ forskning er interessant afhænger også af, om forskningen med dens 

analyseresultater kan bidrage til ny - nogle forskere vil også sige anvendelig - erkendelse om sociale 

fænomener. Anvendeligheden består i, at analyseresultaterne informerer om ny erkendelse, som man kan 

have tiltro til, og som måske kan hjælpe mennesker til at opnå ønskede resultater. Ved at sammenholde de 

i projektet forekomne analyseresultater med anden forskning øges perspektiveringsmuligheden i projektet 

og hermed også muligheden for at bidrage til ny erkendelse. Sagt med John Creswell i QUALITATIVE INQUIRY 

AND RESEARCH DESIGN: ”The study must have ‘value’ … in informing practice” (Creswell 1998:195). 

Som led i den metodiske verificering og som en nødvendig betingelse for kvalitativ kvalitet er der i projektet 

tilstræbt en høj grad af synlighed eller gennemsigtighed, og med udgangspunkt i spørgsmålene 

hvad/hvilket fokus undersøges?, hvorfor ønskes dette undersøgt (hensigten med forskningen) og 

undersøger den valgte metode det, den har til formål at undersøge (hvordan udformes forskningen, 

projektdesign)?, er det tilstræbt at have en høj grad af metodologisk konsistens. Med projektet er det 

hensigten at få belyst studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter samt udvikle et koncept 

herfor mhp. fremtidig implementering i UCL. Projektets teoretiske referenceramme giver som overordnet, 

klassificerende begrebsramme indsigt i organisering og systematisering af RESEARCH-BASED LEARNING. Da 

svarene på det videnskabelige spørgsmål hvorfor tager forskellig form afhængigt af, hvilket 

videnskabsteoretisk grundlag spørgsmålet relateres til, præciseres det i projektet, at den videnskabelige 

tænkemåde og den anvendte begrebsramme relateres til hermeneutik, retorik og handlingsteori, ligesom 

de udførte dataopgørelser og -analyse også beskrives og begrundes. 

I projektet er troværdige og pålidelige resultater opnået gennem metodetriangulering og metodisk 

konsistens, herunder et tæt samarbejde og dialog med de for projektet knyttede interessenter samt 

datatjek og informantfeedback. Overførbarhed af projektets resultater er opnået gennem stor 

gennemsigtighed og nuancering af projektets resultater. Disse har grundet projektets design og 

resultaternes troværdighed og pålidelighed en eksemplarisk værdi, som kan overføres til andre 

uddannelser. 

Formidling og implementering 
Videndeling af projektets resultater er væsentlig for den efterfølgende implementering af RBL-konceptet i 

UCLs uddannelser, og i projektperioden er der lagt stor vægt på synlighed gennem intern og ekstern 

formidling af og videndeling omkring studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ligeledes er 

der med den empiriske undersøgelse, udviklingseftermiddag for studerende og seminar for 

projektdeltagere, ledere og øvrige samarbejdspartnere og interessenter skabt en høj grad af 

interessentdeltagelse som grundlag for fortsat konceptudvikling og innovation i UCL. 
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Af videndelingsaktiviteter kan ud over nævnte tilføjes flg.: 

 DELRAPPORT I: Omfatter den for projektet beskrevne teoretiske referenceramme for studenterdeltagelse i 

forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt (Hansen 2013) 

 DELRAPPORT II: Beskriver resultatet af projektets empiriske undersøgelse, som omfatter 11 udvalgte MOVE-

projekter (Hansen 2014) 

 AFSLUTTENDE RAPPORT DEL I OG II:  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 (Hansen 2015a og 2015b) 

 Artikel VIDEN I PROFESSIONSUDDANNELSERNE: UDVIKLING AF KOMPETENCE TIL PROFESSIONEL HANDLING: Udgivet i 

publikationen EVIDENS I PÆDAGOGENS PRAKSIS: EN INTRODUKTION. Red. Torben Næsby (Næsby 2015) 

 Oplæg RESEARCH-BASED LEARNING: STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER: Præsentation og 

drøftelse af studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Temadag REVISION AF 

SUNDHEDSPROFESSIONSUDDANNELSERNE I UCL november 2015 

 Oplæg RESEARCH-BASED LEARNING: STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER ved Pædagogisk 

Forum med emnet Forskning & Udvikling; Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle maj 2015 

 Oplæg RESEARCH-BASED LEARNING: STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER ved Pædagogisk 

Forum; Sygeplejerskeuddannelsen i Odense december 2014 

 Deltagelse i forskningskonferencen HVORDAN STYRKER VI SAMSPILLET MELLEM FORSKNING OG UCL? Forskning & 

Udvikling november 2015 

 Undervisning VIDEN I PROFESSIONSUDDANNELSER: UDVIKLING AF KOMPETENCE TIL PROFESSIONEL HANDLING for 

bachelorstuderende modul 14 november 2014 

 Oplæg RESEARCH-BASED LEARNING: STUDENTERDELTAGELSE I FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER: Præsentation og 

drøftelse af studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Erhvervsakademiet Lillebælt oktober 

2014. 

Videre er planlagt implementering af RESEARCH-BASED LEARNING ved University College Lillebælt. 
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