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På udkig efter forskningsbasering:

Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Universitetet – er SDU - som siden 2006 har udviklet 8 delpolitikker for 

uddannelse

 Samlet signalerer uddannelsespolitikken SDUs mål for :

- den studerendes vej gennem den valgte uddannelse 

-de ”faglige” standarder universitet vil leve op til for uddannelsen

 I 2010 nedsatte direktionen en arbejdsgruppe der skulle give bud på 

hvorledes der kan ske en synliggørelse af at SDUs uddannelser er 

forskningsbaserede

 Arbejdsgruppen : 1-2 seniorforsker og studerende fra hvert af de 5 

fakulteter – og forsker fra Center for Universitetspædagogik 
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Udsigt mod : Den gode fortælling om forskningsbasering

 Forskningsbaseret uddannelse er universitetets adelsmærke

 Stærke og dynamiske forskningsmiljøer anerkendes af ledelse 

og ansatte som væsentlig forudsætning for forskningsbasering

 Forskningsbaseret undervisning fra bachelor til phd niveau

 Forskningsbasering sætter den studerende i stand til at 

- vurdere fagområdets videnskabelige standarder

- tage stilling til videnskabelige påstande og konklusioner

- sagkyndigt kunne håndtere viden i samfundet

- vedligeholde  og udvikle egen viden
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Udsigt mod: De formelle krav og rammer

 Universitetsloven(ene)

 Uddannelses-og eksamensbekendtgørelser

 Lov om akkrediteringsinstitutionen (2007) 

 Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og 

kvalitet (2009)

-Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø

 Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser(2009)

- viden : indenfor et eller flere fagområder have viden baseret på højeste, 

internationale forskning; 

- færdigheder: mestre videnskabelige metoder og formidle forskningsbaseret 

viden

- kompetencer: selvstændigt tage ansvar for egen  faglig udvikling
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Korte udsagn fra arbejdsgruppens medlemmer 

om forskningsbasering

 ”De fleste studerende går på Universitetet for at komme ud i den anden ende 

snarere end at blive hængende som forskere. Men en del af motivationen handler 

også om at få hængt det teoretiske stof op på nogle praktiske eller praktisk 

orienterede problemer, som forskere arbejder med.”

 ”Synliggørelse af forskning er uproblematisk ved etablering af nye uddannelser, men 

kan til gengæld opleves mere vanskelig inden for eksisterende (stagnerende...) 

uddannelser.”

 ”Særlige prøveformer kan understøtte den forskningsbaserede undervisning”

 ”Bemærkelsesværdigt , at uddannelsesøkonomi  endnu ikke mere synligt har været 

inddraget i uddannelsesplanlægning.”

 ”Fagligheder, viden ,metoder og begreber og forskelligheder heri 

videnskabsområderne  imellem synes ikke at være afgørende barrierer fakulteterne 

imellem i relation til en fælles forståelse af forskningsbasering”.
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Udsigt mod: Den truende virkelighed

 Idealet om forening af forskning og uddannelse modarbejdes af at 

universiteterne skal imødekomme uddannelse af langt større dele af 

befolkningen end op til ca 1960

 Forskning prioriteres højere end uddannelse af såvel ledelser som af den 

enkelte videnskabelige medarbejder

 Universitetsstrukturen bygger i stigende grad på vertikale , forskningsfagligt 

afgrænsede søjler  med  ”underviseren” som den der fra forskningsmiljøet 

bringer ”viden” til eet eller flere uddannelsesmiljøer

 Samfundet forventer at uddannelse er erhvervsforberedende  gennem 

tilegnelse af kompetencer der ikke kun baseres på forskningsbaseret viden 
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Udsigt mod: Historie, idealer og teorier

 Det middelalderlige lærdomsuniversitet: Uddanne til embeder-samle

generel viden

 1800 tallets ”Humboldtske” dannelsesuniversitet: Uddannelse  på basis af 

ny viden: Undervisere får pligt til at forske.

 1900 tallets  positiviske ( og især angelsaksiske) opfattelse af videnskaben 

som leverandør af grundlag for en senere erhvervsudøvelse: Fra 

grundvidenskab over anvendt videnskab til teknologi som grundlag for 

uddannelse.

 2000 tallet ? : Forholdet mellem viden og praksis – re-definere viden og 

uddannelse og deres relationer – redefinere universitetslærerrollen-

scholarship
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Higher Education Research & Development, 2003; 22:4-18

Teaching and Research: New relationships and their implications for 

inquiry-based teaching and learning in higher education 

Angela Brew

 The paper suggests that if the relationship between teaching and research is to be 

enhanced it is necessary to move towards a model based on the notion of 

academic communities of practice. 

 It is argued that there is a need to reconceptualise the role of higher education and 

to renegotiate relationships between teachers and students.

 In order to bring teaching and research together, a fuller understanding of how 

academics conceptualise research and scholarship is needed. 

 Research-enhanced teaching: Teaching is informed by staff research. This includes 

the integration of disciplinary research findings into courses and curricula at all 

levels such that students are both an audience for research and engaged in 

research activity.
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Udsagn fra arbejdsgruppen: 

Virkemidler gennem ledelse og organisation

 De overordnede og daglige ledelsesopgaver for uddannelse og forskning varetages 

med  en gensidig forståelse af og respekt for forskelligheden af mål og vilkår for 

forskning og uddannelse -det være sig på dekan-på institut-studieleder og 

forskningslederniveau niveau

 Uddannelses-ledelsen og de fagansvarlige - har forholdt sig til forskningsbasering og 

har konkret synliggjort hvorledes dette kommer til udtryk gennem uddannelsens 

planlægning, metoder og prøveformer

 Universitets ledelse er bevidst om at de adskilte kilder til finansiering af forskning 

og uddannelse potentielt kan modvirke forskningsbaseret uddannelse og 

undervisning. Budgetmodeller kan  understøtte  integrationen mellem f &u 
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Udsagn fra arbejdsgruppen :

Virkemidler i  lærings- og forskningsmiljøerne 

 Der etableres læringsmiljøer med fællesskab om at dele viden. Såvel mellem 

undervisere/forskere og studerende - som studerende imellem

 De studerende føler sig inviteret til at være aktive deltagere i undervisning og 

faglige  fællesskaber, forskningsmiljøer og programmer-med afsæt i den studerendes 

niveau i studiet

 De studerende får vejledning i at arbejde  forskningsmæssigt , at anvende teorier og 

metoder på nye problemstillinger og deltage i igangværende  forskningsprojekter

 Det faglige miljø har kontakt til fagfæller, der praktiserer faget uden for 

universitetet 

 Underviserne med centralt fagansvar er aktive forskere – andre undervisere 

anvender forskningsbaseret viden som del af deres funktioner i og udenfor 

universitetet

22.03.201111



Anbefalinger: Fra virkemidler til kvalitetsudvikling

 Virkemidlerne bør komme til udtryk i forsknings-og læringsmiljøerne og  gennem 

ledelse og organisation af uddannelse

 Det anbefales derfor  at indarbejde disse virkemidler  i  - flere  - af de 8 

SDU-delpolitikker som standarder  eller guidelines. 

 Arbejdsgruppens diskussioner om forskningsbasering er gennem notatet åbnet for 

en fortsat  diskussion og afklarende debat ved SDU :.

 Notatet kan derfor hensigtsmæssigt danne grundlag for at initiere en 

løbende dialog indenfor universitets funktionsområder –det være sig de 

enkelte forskningsenheder-studienævn og uddannelser –studenterfora  og 

ledelsesorganer. 
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