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Med blikket rettet mod

den gode uddannelse
I de senere år har den vestlige verden for alvor

En af de måder, vi på Københavns Universitet

fået øje på, hvordan lande som Kina og Indien

har valgt at arbejde med uddannelseskvaliteten

satser målrettet og succesfuldt på uddannelse.

på, er gennem projekt Den gode uddannelse,

Over hele Europa har det fået manges øjne til

som har været en kreativ idé- og energibooster

at hvile på vores uddannelser. Har vi de rig-

til universitetets uddannelser. Her har undervi-

tige uddannelser? Underviser vi på den bedste

sere og studerende – med inddragelse af blandt

måde, vi kan? Har uddannelserne det rette ind-

andre repræsentanter for erhvervslivet – været

hold til studerende, som står over for at skulle

sammen om at udvikle og gennemføre ideer til

ud på et globalt arbejdsmarked med benhård

at forbedre universitetets uddannelser.

konkurrence?
Med det profilmagasin, som du nu sidder med i
Også i Danmark er interessen fra politikere og

hånden, har vi samlet foreløbige erfaringer og

offentligheden for kvaliteten af universitetets

gode eksempler fra projektet. Vi vil gerne vise

uddannelser i disse år markant. Det er både

de mange øjne, der er rettet mod vores uddan-

naturligt og fornuftigt. Dygtige kandidater er

nelser, hvordan vi her på Københavns Universi-

forudsætningen for, at vi kan blive ved med at

tet konkret arbejder med at gøre vores uddan-

have et rigt samfund, der hele tiden udvikler

nelser endnu bedre. Erfaringerne er foreløbige

sig, og som skaber nye produkter, arbejdsmeto-

for projektet, og tanken bag det kommer til at

der og viden. Det kræver, at vi udbyder ud-

fortsætte længe endnu. Forbedring af uddan-

dannelser af højeste kvalitet med interessante

nelse er nemlig noget, vi aldrig bliver færdige

undervisningsformer, fremragende forsknings-

med. Vi håber, at dette magasin kan være til in-

baseret undervisning, god forbindelse mellem

spiration for alle, der er optaget af, hvordan vi

studie og jobmarked og et inspirerende studie-

gør vores uddannelser endnu bedre i fremtiden.

miljø, som kan tiltrække talentfulde studerende
– gerne fra hele verden.

God læselyst!

På Københavns Universitet er uddannelse højt
på dagsordenen. Forbedring af alle universitetets uddannelser med alt fra flere timer,
topmoderne fysiske forhold og bedre internationale studiemuligheder er en central del af
universitetets strategi. Det vigtigste element
i strategien er dog kvaliteten af vores uddannelser.
Ralf Hemmingsen

Hanne Harmsen

Rektor

Vicedirektør
for uddannelse
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Studenterkonsulenter gør det nemt

at være grøn

Nyt tværfagligt kursus på Københavns Universitet ”ansætter” studerende som
konsulenter for offentlige og private virksomheder, der dermed får adgang til ny
viden og gratis hjælp til at blive mere klimavenlige og samtidig spare penge.

Der findes mange løsninger, der kan reducere verdens klimaforandringer og
bare venter på at blive implementeret. Men klimaet lider under en manglende videndeling
fra videnssektor til virksomheder. Det nyskabende kursus Climate Solutions medvirker til at
omsætte viden til praksis, når dets studerende arbejder som konsulenter for virksomheder, der
ønsker at reducere deres drivhusgasudledning.
- Vores kursus giver de studerende hands on-erfaring som konsulenter og medvirker samtidig til det overordnede formål med at reducere emissioner og på længere sigt klimaforandringer, siger kursusudvikler og -leder Christian Bugge Henriksen, som er lektor ved Institut for
Plante- og Miljøvidenskab.
Kurset startede i 2011 som et pilotprojekt under Den gode uddannelse og udbydes nu fast
til studerende fra hele Københavns Universitet. I to en halv måned fungerer de som klimakonsulenter for små og mellemstore virksomheder som eksempelvis det økologiske landbrug
Grantoftegård, en børneinstitution på Frederiksberg, det nordsjællandske mejeri Øllingegaard
og en Rema 1000-forretning i Kastrup.
De studerende, hvoraf hovedparten kommer fra natur- og biovidenskabelige studieretninger, arbejder med hver deres virksomhed i tværfaglige konsulentteams, som også inkluderer
studerende fra Sociologi, Antropologi og Jura. Nedbringelse af drivhusgasudledning involverer nemlig meget mere end teknologier og er ikke mindst afhængig af lovgivning og menneskelig adfærd.
På med konsulenthatten
Kurset er derfor – foruden de enkelte projekter og ugentlig vejledning – centreret om en
række workshops om fornybar energi, lovgivningsmæssige barrierer, organisationsteori samt
det at drive konsulentvirksomhed. Workshopperne ledes af førende eksperter fra universitetet
og industrien.
- Undervisningen skal gøre de studerende i stand til at tilegne sig den viden, der skal til for
at løse opgaven. Som virkelighedens konsulenter behøver de ikke at være eksperter, inden de
går i gang, siger Christian Bugge Henriksen, som forsøger at gøre forløbet så virkelighedsnært
som muligt. De studerende skal derfor indledningsvis skabe sig en identitet og opfinde navn
og slogan for deres konsulentfirma.
- For mange studerende er det et kæmpe skift pludselig at skulle leve sig ind i rollen som
konsulent. Men det, at de introduceres til den verden, mens de er på universitetet, gør, at de
ikke er lige så fremmedgjorte over for rollen, når de skal til at søge arbejde, mener kursuslederen.
Det er Frederik Møller Laugesen bevis på. Han har netop startet sit eget firma, Laugesen
Environmental Economic Consulting (LEEC), der blandt andet tilbyder ydelser, han har lært
at bruge gennem Climate Solutions. LEEC kan med energirigtige løsninger hjælpe virk-

Konsulentteam
på besøg hos
Øllingegaard Mejeri.
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somheder til at reducere deres produktionsomkostninger,
forbedre deres grønne profiler og derigennem øge værdien
af deres produkter.
- Som studerende på kurset arbejder man som rigtige
konsulentteams med rigtige kunder, hvilket er virkelig inspirerende og motiverende og gav mig lyst til at starte min
egen virksomhed, siger han.
Behov for bæredygtig forandring
Ifølge Christian Bugge Henriksen er det præcis de ikkekonstruerede cases, der placerer de studerendes arbejde i
den virkelige verden, der gør kurset specielt udbytterigt. De
studerende gør med deres konsulentvirksomhed en konkret
forskel og yder en mærkbar indsats, der får betydning både
for dem og for den virksomhed, de er ”ansat” af.
- Det her fag tilbyder ikke bare teoretiske øvelser, der
skal laves for at bestå eksamen, men udbyder et forløb, hvor
de studerendes arbejde bliver brugt, og deres akademiske
analyser og rapporter skal opfylde et reelt behov, siger
Christian Bugge Henriksen.
- Kurset åbnede mine øjne for, at jeg rent faktisk har
nogle kvaliteter, som folk er villige til at betale for. Det
har givet mig en selvtillid, jeg ikke har fået af nogen andre
kurser, supplerer Frederik Møller Laugesen, der nu er færdiguddannet miljøøkonom.

De virksomheder, der indtil videre har haft besøg af
Københavns Universitets studenterkonsulenter, er da også
blevet positivt overraskede over deres resultater og omfanget af mulige løsninger. I 2011 kunne en farmaceutisk
virksomhed spare 100.000 kr. per år ved at installere solceller. Virksomhederne, som i snit bruger 5-15 timer på at
tale med de studerende, har ingen forpligtelser til at ændre
adfærd, men heldigvis kan det som oftest hurtigt betale sig
at investere i bæredygtighed.

Som studerende på kurset arbejder man
som rigtige konsulentteams med rigtige
kunder, hvilket er virkelig inspirerende og
motiverende og gav mig lyst til at starte
min egen virksomhed.
Frederik Møller Laugesen, miljøøkonom

Climate Solutions
Climate Solutions er et engelsksproget, tværfagligt
kandidatkursus på Det Natur- og Biovidenskabelige
Fakultet, som i et projektorienteret forløb sætter studerende i kontakt med private og offentlige
virksomheder, der ønsker at reducere deres drivhusgasudledning. De studerende udarbejder forslag
til handlingsplaner og hjælper gennem kvalificeret
konsulentarbejde virksomhederne til at nå deres mål.
Læs mere: http://climate-solutions.dk
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Studerende skaber selv
højere studiekvalitet
Målet var at skabe et stærkt studie- og læringsmiljø på Europæisk Etnologi med mere faglighed for ganske få midler. Den
opgave påtog de studerende sig, og ved at undervise hinanden
i deres fritid har de styrket studiets faglige sammenhold og
markeret sig som en væsentlig og virkelysten ressource.

Studerende til semesterstartsworkshop
på Historie, som er det største
fag på SAXO-Instituttet.

Profil / Den gode uddannelse

Bæredygtig forankring
Det anderledes læringsmiljø bliver drevet af en
række facilitatorer, der er ansat som studentermedhjælpere af SAXO-Instituttet. Det sikrer en
bæredygtig forankring af projektet, der modsat
mange andre studenterinitiativer ikke alene
bæres frem af enkelte ildsjæle. Instituttet har
videreført konceptet, efter det på Europæisk
Etnologi i begyndelsen af 2012 blev afsluttet som
forsøgsprojekt under Den gode uddannelse.

Pernille Gøtz og Bjarke Rubow står bag “Det anderledes
læringsmiljø”.

- Vi er glade for vores uddannelse, men udfordringen
er, at vi har meget lidt undervisning, og at der ikke er andet
fællesskab end det, vi som studerende skaber. Vi vil derfor
selv gøre en indsats for at få et studie- og læringsmiljø,
hvor man ikke kun møder op 4-8 timer om ugen, men
også ellers er en del af studiet og føler tilknytning til sit
fag, forklarer Pernille Gøtz, der er kandidatstuderende på
Europæisk Etnologi på Københavns Universitet.
I 2011 tog hun sammen med medstuderende Bjarke
Rubow initiativ til projektet Det anderledes læringsmiljø,
som siden har dannet ramme om et væld af seminarer,
studieture og workshops – arrangeret af og for studerende.
Mens universitetet har imødekommet de studerendes
behov for mere undervisning med indførelse af et generelt minimumstimetal på 12 timer om ugen fra 2014, har
projektet spredt sig til hele SAXO-Instituttet og drives nu
af studerende på seks forskellige uddannelser.
Selv begrunder Pernille Gøtz og Bjarke Rubow succesen og efterspørgslen med, at arrangementerne fuldstændig er tilpasset de studerendes behov, og at projektet på
Europæisk Etnologi har fostret en tiltrængt tættere kontakt
til studiet, et større sammenhold og en stærkere faglig
identitet, som ledelsen også har haft interesse i at opbygge
og pleje.
Styrkelse af den faglige dialog
På instituttet har der været et fælles ønske om i højere grad
at inddrage de studerende i udvikling af uddannelserne,
og underviserne har dermed også haft en væsentlig rolle at
spille. De har været med til at diskutere studielivet ved arrangementer, de studerende i forvejen har haft en interesse
i at deltage i, så det ikke kun er de politisk aktive og særligt
engagerede, der er blevet hørt.
Det fysiske møde uden for klasselokalerne har ifølge
projektlederne aktiveret alle typer studerende og undervisere til at italesætte studiets udfordringer, men også den
fælles faglighed, hvilket har været inspirerende og motiverende for begge parter.

- Dialog mellem studerende og undervisere skal være
andet og mere end et evalueringsark, pointerer Bjarke
Rubow.
- Kommunikation med undervisere er vigtig for os
studerende, fordi den kan skabe større gensidig forståelse
og muliggør en mere konstruktiv, fælles udvikling af undervisningen.
Ved eksempelvis at tale med de studerende om pædagogik og didaktik har underviserne bedre muligheder for
at finde frem til årsager til højt frafald eller manglende deltagelse i undervisning – og kan samtidig forklare, hvorfor
universitetet ikke altid kan gøre tingene anderledes.
Større samhørighed
Instituttets undervisere, vejledere og fagkoordinatorer har
deltaget med oplæg ved udvalgte arrangementer, som har
været båret af frivillige studenterkræfter. Studerende har
selv taget initiativ til diverse seminarer, workshops om
oplægsteknik, specialefejringer, eksamensdage med meget
mere, mens Pernille Gøtz og Bjarke Rubow har ageret
administrative facilitatorer.
De to kan nu se tilbage på halvandet år med Det anderledes læringsmiljø på Europæisk Etnologi, og de er ikke
i tvivl om, at der er blevet skabt resultater, og at projektet
har medført mere engagerede studerende og en bedre uddannelse.
- Vi synes, vi har nået den brede studentermasse. Aktiviteterne har ikke været årgangsbestemte, og det har gjort,
at flere studerende i dag har kontakt til hinanden. Det er
vores indtryk, at det har skabt en større samhørighed på
studiet – og en højere studiekvalitet for den enkelte, siger
Pernille Gøtz.
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Uddannelse i fokus
Den gode uddannelse blev lanceret på Københavns Universitet i oktober
2010 for at overmale vante forestillinger om, hvad uddannelse på universitetet er og skal være. Projektet har sat fornyet fokus på, at uddannelse
som universitetets grundsten må og skal kvalitets- og videreudvikles.

Universiteternes rolle er i forandring. Nutidens videnssamfund byder
på nye udfordringer, som moderne uddannelsesinstitutioner verden over forsøger at imødekomme. Hvordan kan vi for eksempel opretholde vores internationale eliteambitioner, når vi
samtidig skal være et masseuniversitet? Hvordan går vi bort fra at uddanne folk til forskningsstillinger, der ikke eksisterer – uden at smide barnet ud med badevandet? Hvordan får
vi topforskeren til at blive topunderviser?
I 2010 igangsatte rektor Ralf Hemmingsen det tværfakultære udviklingsprojekt Den gode
uddannelse, hvis formål var at højne universitetets undervisningskvalitet og at finde bud på
mulige løsninger på tidens udfordringer. Ved at pulje universitetets kræfter har projektet
medvirket til at skabe endnu bedre uddannelser på Københavns Universitet.

Profil / Den gode uddannelse

Fase 1: involvering og idégenerering
Den gode uddannelse handler om at udvikle nye idéer med
udgangspunkt i erfaringer fra Københavns Universitets
studerende og medarbejdere og med afsæt i de ting, der allerede fungerer. Fra oktober til december 2010 tog universitetet ved tre forskellige udviklingscamps imod alle gode
forslag til nye tiltag på uddannelsesfronten. Her på siden
fremhæves udvalgte råd fra universitetets aftagerpaneler,
der ved en scenariebrunch i oktober 2010 blev inviteret til
at diskutere erhvervslivets krav til dimittender og fremtidens uddannelser.
Fase 2: igangsættelse af forsøgsprojekter
I februar 2011 blev 66 forsøgsprojekter sat i gang på hele
universitetet. Alle interesserede medarbejdere og studerende
kunne i december 2010 søge om at få del i den pulje på
10 millioner kroner, som var afsat til projektet. De bedste
idéer blev herefter udvalgt og gennemført som uddannelsesforsøgsprojekter. I alt kom der 162 projektforslag.
Fase 3: strategisk implementering
De mange gode idéer skal spredes og udbredes, så de bedste
forsøg kan vokse fra enkelttiltag til bredere implementering. I 2012 fik ti projekter økonomisk støtte til fortsat
udvikling. Den gode uddannelses succes har været enorm
og har på Københavns Universitet medført et øget fokus
på uddannelsesudvikling, hvilket også indgår som et helt
centralt element i universitetets strategi 2016.
Fremtidige uddannelsessatsninger
I 2013 investeres 80 millioner kroner i uddannelsesprojekter som del af Københavns Universitets 2016 Pulje, der
er etableret for at styrke den tværfakultære forskning og
uddannelsesinitiativer på universitetet i årene 2013-2017.
Sideløbende igangsættes en række strategiske udviklingsprojekter for 32 millioner kroner, der skal give pædagogisk
kompetenceudvikling af høj kvalitet til underviserne,
skabe stærkere incitamenter til at arbejde udviklingsorienteret med undervisning og bidrage til et større ”engaged
community” inden for uddannelse. 2016-puljen og den
universitetspædagogiske indsats skal understøtte universitetets overordnede strategiske målsætninger.

Riv murene ned og skab et åbent
universitet, som bliver det naturlige
centrum for vidensudviklingen.
Ulf Hjelmar, KORA

Sørg for at sikre kontakten mellem fag
og arbejdsmarked uden at give køb på
fagligheden, som er universitetets kerneområde og skal blive ved med at være det.
Hans Okkels Birk, Region Sjælland

Københavns Universitet skal gennem
alternative undervisningsformer lære
de studerende at omsætte deres faglighed
innovativt.
Marianne Rasmussen, Lederne

Bland uddannelse og praktiske forløb i
meget længere perspektiv. Glem Taylor
og Humboldt.
Søren Nøhr, Bates

Københavns Universitet skal åbne sig mere
op imod samfund og arbejdsmarked – det
er ikke tilstrækkeligt at være elitær.
Morten Andersen, Landbrug & Fødevarer

Det er ekstremt vigtigt, at universitetet
forstår, hvor erhvervslivet bevæger sig
hen videnskabeligt og teknologisk – af
hensyn til de studerendes forståelse af
deres fremtidige muligheder.
Klaus Bøgesø, Lundbeck
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Fremtidens feltarbejde
foregår online
Universitetet gør samfundet en bjørnetjeneste, hvis ikke det i højere grad
begynder at inddrage internettet i undervisningen. Det mener en gruppe
undervisere på Københavns Universitet, som med midler fra Den gode
uddannelse har udviklet et undervisningsmodul, der lader studerende
udarbejde eksamensopgaver på YouTube.

Mens e-læring og distanceundervisning
vinder indpas på universiteter verden over, må undervisere
gentænke laboratorie- og feltarbejde for at aktivere de studerende og sikre, at vigtige praktiske elementer ikke bliver
opløst i cyberspace.
På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet mener en
gruppe undervisere tilknyttet kurset Restoration of European Ecosystems and Fresh Waters at have fundet en god
model for, hvordan det kan gøres ved aktivt at inddrage
internettets nye muligheder for interaktion og formidling.
En model, mere ordinære universitetskurser også kan drage
stor fordel af.
- På vores internationale sommerkursus afleverer de
studerende videorapporter i stedet for skrevne opgaver. Erfaringen viser, at det giver bedre indblik både i de involverede nationers forskellige forhold og i de studerendes evner
og faglige forståelse, siger kursusleder Bjarne Strobel.
Videoformatet gør det muligt, at underviserne med
egne øjne kan følge med i de studerendes individuelle
feltarbejder om lokale naturgenopretningsprojekter. De
studerende bruger digitalkameraer og mobiltelefoner med
videofunktion, som de allerede har, til fagligt at dokumentere og analysere deres lokalmiljøer til gavn for medstuderende og de omgivende samfund.

Se videoer fra projektet:
Sommerkurset Restoration of European
Ecosystems and Fresh Waters er et
samarbejde mellem syv europæiske
universiteter og ledes af lektor ved Københavns
Universitet Bjarne Strobel. Kurset har hvert år 30
studerende fra omkring 20 lande og består af to-tre
ugers intensiv distanceundervisning efterfulgt af to
ugers fælles feltkursus. I 2011 lagde de studerende
blandt andet vejen forbi Vejle og Omme Å.

Kontakt til samfundet
De studerende får online træning i at filme og producere
videoer, som bliver redigeret i YouTube Video Editor og
uploadet til den fælles undervisningsportal Absalon. Undervisningsmodulet og de udarbejdede videomanualer er
indtil videre blevet kopieret af og udbredt til universiteter i
Norge, Tyskland og Tjekkiet.
Videomediet har ifølge underviserne stort potentiale,
fordi det indeholder mange lag af information og i forhold
til skrevne opgaver kan nå meget langt ud. Underviserne
oplever således, at de studerende på sommerkurset møder
meget velforberedte op til det egentlige feltkursus, og at
fagligheden styrkes, fordi de modsat tidligere, hvor de skrev
rapporter, faktisk har sat sig ind i hinandens arbejde.
- Nutidens unge bruger computere meget i deres
hverdag. Ved at inddrage videomediet og internettet aktivt
kan man som underviser gøre sig håb om at få stjålet en del
af de studerendes fritid over i studiet ved at afhjælpe deres
tastaturabstinenser, mener lektor Bjarne Strobel.
- På vores kursus har det medført en større faglig
udveksling, fordi de studerende tager sig tid til at se og
diskutere materialet med hinanden, supplerer videnskabelig
assistent Alejandro Ceballos.
De studerende producerer med deres videoer undervisningsmateriale til hinanden, men også til samfundet. Fordi
kurset beskæftiger sig med konkrete cases om vandløb i
Europa, har blandt andre Vejle Kommune vist interesse for
at henvise til de studerendes videoer langs vandreruter ved
områdets åer med QR-koder. Kommunen får et fagligt,
men forståeligt produkt til bred folkelig oplysning, og de
studerende bliver stærkt motiverede af at vide, at deres
videoer bliver brugt.
Pop science med pondus
Også i andre sammenhænge har samfundet brug for, at
studerende uddannes til at kunne gebærde sig på den globale mediearena, hvilket vel at mærke ikke kun gælder for
e-læringskurser.

Profil / Den gode uddannelse

Studerende skal i dag
kunne andet og mere
end bare at skrive artikler.
Der vil stilles andre krav til
fremtidens akademikere,
så det må vi uddanne
dem til.
Michael Rytkønen, projektleder

- Videorapporter som dem, vi benytter, vil aldrig erstatte skriftlig fremstilling, men de er et stærkt supplement
i sammenhænge, hvor det visuelle spiller en rolle,” siger
projektleder ved fakultetets IT Learning Center, Michael
Rytkønen, som har været med til at designe kursets brug af
levende billeder.
- Studerende skal i dag kunne andet og mere end bare
at skrive artikler. Der vil stilles andre krav til fremtidens
akademikere, så det må vi uddanne dem til, siger han.
Den indstilling møder imidlertid ikke anerkendelse
blandt alle forskere. På Det Natur- og Biovidenskabelige

Fakultet satser man på brug af digitale medier i undervisningen, men mange mener alligevel, at det virker uvidenskabeligt, populistisk og underlødigt at bruge en YouTubevideo som grundlag for karaktergivning.
- Kolleger betvivler stærkt, at dette hører universitetet til, men de studerende er ligeglade. De elsker at lave
videoer og er overraskende dygtige til det, siger Bjarne
Strobel. Han er sikker på, at forelæsninger og artikler ikke
fremover vil kunne stå alene. Universitetet er nødt til at
åbne sine døre for de nye medier, der har potentiale til at
transformere stedets undervisning.
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Forskningsbaseret
undervisning
skal kunne mærkes
Selvom universitetsuddannelser i princippet alle er forskningsbaserede,
er forskning for mange studerende ikke for alvor nærværende i det
daglige studieliv. Det viser en undersøgelse foretaget af fire studerende på Københavns Universitet, som peger på, at bedre kommunikation
om emnet kan bidrage til øget engagement blandt studerende.

Danske universiteter er ved lov forpligtet til udelukkende at udbyde uddannelser, som er baseret på forskning. Men det er ikke alle, der når at opdage forskningens tilstedeværelse i løbet af de tre første studieår. Sådan lyder konklusionen på fire
sociologistuderendes undersøgelse af samfundsvidenskabelige bachelorstuderendes
opfattelser af forskningsbaseret undervisning.
- De studerende har ganske enkelt en anden opfattelse af forskningsbaseret undervisning end kursusudbyderne, hvis tilbud i mange tilfælde ikke harmonerer med de
studerendes forventninger, forklarer Maria Foss Christensen, som har brugt en del af
sin uddannelse på at forske i emnet.
- Der bør derfor bruges lidt krudt på at forklare de studerende, hvordan deres
undervisning lever op til kravene.
Undersøgelsen bygger på interviews med studerende på Økonomi, Sociologi og
Antropologi og blev til som kvalitativt metodeprojekt. De fire sociologistuderende har
efterfølgende offentliggjort deres eksamensrapporter og fremlagt deres faglige fund og
personlige overvejelser for fakultetsledelsen.

Profil / Den gode uddannelse

Første undersøgelse af sin slags
Undersøgelsen af studerendes opfattelser af forskningsbaseret undervisning er den første af sin slags i
Danmark. Den baserer sig på interviews med en lille
population af studerende på Økonomi, Sociologi og Antropologi ved Københavns Universitet og blev foretaget
af fire kandidatstuderende i foråret 2012. Pædagogisk
konsulent Rikke von Müllen og lektor Charlotte Baarts
var projektledere og undervisere på kurset. De håber, at
projektet vil danne afsæt for videre forskning i emnet
og udvikling på området.

Afgørende italesættelse
Ifølge Maria Foss Christensen er der en tendens til at
tænke forskning som noget, der skal være anvendeligt og
løse problemer. Og en sådan forskning møder man ikke
altid som studerende. Derfor er mange af undersøgelsens
informanter enige om ikke at have stiftet noget særligt
bekendtskab med forskningsbaseret undervisning i løbet af
deres bacheloruddannelse.
Hvordan studerende kategoriserer og italesætter deres
undervisning, kan umiddelbart virke uvæsentligt. Men
forståelsen er vigtig, fordi man herigennem kan skabe et
tættere bånd til forskere og undervisere og en større forståelse for universitetets stilling i samfundet. Og det giver
motivation at tale om forskning og få ekspliciteret, hvori
den i det daglige studieliv består.
- Hvis man som universitet gerne vil have aktive og
engagerede studerende, er der rigtig meget at hente ved at
undersøge og diskutere de studerendes opfattelser af god
undervisning, mener Maria Foss Christensen.
Hvis de studerende får et indblik i, hvordan hvert
eneste studieelement indgår i et forskningsbaseret uddannelsesforløb, kan det være med til at give uddannelsen
mening, og den kan pludselig blive mere og andet end blot
en besværlig vej til et job på den anden side af murene. For
det er netop forskningsbaseringen, der gør en universitetsuddannelse speciel.
At tænke som en akademiker
- Vores studerende skal uddannes til et langt og udviklende
arbejdsliv som akademikere i et hyperkomplekst informationssamfund, og de kompetencer, der opnås gennem
en forskningsnær uddannelse, er afgørende for at kunne
tilvejebringe, håndtere og tage kritisk stilling til viden, siger
pædagogisk konsulent Rikke von Müllen, som arbejder
i Pædagogisk Center Samfundsvidenskab og har været
initiativtager til projektet.

Forskningsbaseret
undervisning skal få
de studerende til at
tænke som forskere.
Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent

For hende er forskningsbaseret undervisning kendetegnet ved at stimulere studerende til at blive gode til at
tænke konstruktivt, kritisk og akademisk. Det kan gøres
på mange måder – fælles for dem er, at undervisningen skal
rykke ved noget i studerendes handle- og tankemønstre.
- Forskningsbaseret undervisning skal få de studerende
til at tænke som forskere, fastslår Rikke von Müllen.
Studiet har imidlertid vist, at universitetsuddannelsers forskningsbasering ikke kan tages for givet. Så længe
politikere, studerende og undervisere ikke er enige om begrebets betydning og indhold, må man holde op med blot
at antage, at det eksisterer, og begynde at tale om emnet,
lyder rådet fra studenterforskerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
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iPods sender
fysikstuderende

til tops

Fire fysikstuderende rykkede for en dag ud
af laboratorierne og ind i Tivoli, hvor de med
turpas om håndleddene foretog videnskabelige
målinger på rutsjebanerne med deres iPods. Et
forsøgsprojekt på Niels Bohr Institutet tester
nye undervisningsformer, der lader studerende
lege sig til læring.

Inden i din smartphone sidder en lille chip, der
gør, at du kan spille mange af dine spil, og at skærmbilledet
drejer med telefonen, når du vender den om. Chippen er et
såkaldt accelerometer, og det anvendes i fysikverdenen til
meget mere end bare at styre telefonfunktioner.
Blandt andet kan det – i en gruppe studerendes hænder
– bruges til at måle Tivolis rutsjebaners acceleration. Som
noget nyt bliver de studerende på kurset Eksperimentel
Fysik nemlig udstyret med iPod Touch-apparater til brug i
fysikundervisningen på Københavns Universitet.
- Vi fik bare stukket de her iPods i hænderne og fik besked på at lave, hvad
vi måtte have lyst til ud fra de
muligheder, de gav os. Vi har
kunnet tage vores iPods med
ud i naturen, ud i felten, og
lave helt andre ting end normalt.
Så begynder man efterhånden
at tænke ligesom en eksperimentalfysiker, siger studerende Ida
Ringgaard.
De studerende på holdet har
deres iPods med sig hele tiden.
Det skal være med til at åbne deres
øjne for, hvor allestedsnærværende
fysikken er. Og ikke mindst har det

udvidet det traditionelle laboratoriums rammer, så hele
verden nu potentielt bliver genstand for interesse.
Bedre branding af fysikken
- Vi kan lave videnskab ud af hverdagsting og ved brug
af hele verden omkring os. iPod’ens størrelse giver større
bevægelsesfrihed, og man skal ikke være koblet op til en
masse elektronik for at udføre forsøg. Det inspirerer til at
være lidt mere kreativ og skubber samtidig fysikken tættere
på virkeligheden, siger studerende Karin Ipsen. Ligesom
sine tre gruppemedlemmer ser hun mange gevinster ved
brugen af iPods.
- Tiltag som dette kan være med til at sælge fysik og anden naturvidenskab bedre, for det kan jo normalt være ret
tørt at lære stoffet, supplerer medstuderende Allan Finnich,
som efter besøget i Tivoli med succes har testet iPod’en
som læringsværktøj for gymnasieelever.
Den øgede attraktionsværdi er en væsentlig faktor.
Dataindsamling i forlystelsesparker og kreative tiltag som
brug af iPods som laboratorieredskaber får fysikken til at
virke alt andet end tør og kedelig. Hvilket den netop ikke
behøver at være med nutidens elektroniske hjælpemidler.
- Det her viser bare, hvor langt vi er kommet teknologimæssigt. Sådan noget her, der er tilgængeligt for alle, kan
man faktisk bruge til at udføre fysiske eksperimenter, siger
Allan Finnich og løfter sin iPod, så den glimter i solen.

Profil / Den gode uddannelse

spørgsmål om

studenterinvolvering
Hvis studerende går på Facebook under en forelæsning, er den måske for kedelig. Professor i Fysik Ian Bearden brænder for god undervisning, og det skal
være sjovt at lære noget. Han mener derfor, at det er vigtigt at aktivere de
studerende, og at en iPod sagtens kan fungere som laboratorieredskab.

1
2
3
4

Hvordan hører iPods hjemme på universitetet?
En iPod er et mekaniklaboratorium, man kan have med i lommen. Man kan inden for naturvidenskaben
gøre ting med den, man ellers ikke ville kunne have gjort, og samtidig har man gennem internetforbindelsen
adgang til hele verdens viden. Bare det at styre iPods og iPads med berøring skaber interaktion og en tættere
kobling til det, man laver. Det er vigtigt at aktivere de studerende, for akademikere må være selvstændige og
have en undersøgende tilgang til verden.
Hvor går grænsen mellem leg og læring?
Det handler om, hvorvidt man ved det, man gør, kan lære noget om verden. Når jeg sætter mine studerende
til at spille Angry Birds på deres iPads, går det i starten ikke op for dem, at de ved at spille laver en serie
videnskabelige forsøg for at finde frem til spillets regler og i sidste ende, hvordan man kan vinde spillet.
Fysik handler netop om at finde frem til universets ”regler”; at undres over verden og forholde sig aktivt til
den. Man må bevare en legende og eksperimenterende tilgang til sit fag, for ellers rykker videnskaben sig
ikke. Og læring er dybt frustrerende, fordi man bliver konfronteret med sin egen uvidenhed, så man må som
underviser finde en måde at gøre det nemmere at lære på – og ikke mindst give de studerende lyst til selv at
gå i gang.
Hvad får du som underviser ud af at aktivere de studerende?
Jeg får studerende, der lærer noget. Studerende skal lære at modtage information gennem forelæsninger, men
særligt i starten er det for mange ikke særlig effektivt. Involverer man de studerende, er man sikker på, at de
tilegner sig stoffet – eller at man i modsat fald opdager det og kan gøre noget ved det. Jeg håber og tror, det
giver kandidater, der har lært en masse, og som indser, at det har de opnået gennem deres eget engagement
og arbejde. Pensum kan ikke indeholde alting, og vi kan ikke lære de studerende alt, så det er vigtigt, at vi
sætter dem i stand til selv at tilegne sig viden.
Hvordan ser du fremtidens undervisningsformer?
It og asynkron e-læring vil fylde mere, men vi må holde fast i universitetet som garant for fysisk interaktion
og faglig diskussion. Universitetet beskæftiger en gruppe mennesker, der alle arbejder på det samme, nemlig
at skabe en bedre og dybere forståelse af verden. Gennem samarbejde og udveksling kommer vi længere, end
hvis vi sad alene med vores bøger eller som tilskuere til en online forelæsning. Aktiv læring er så vigtig, fordi
man først rigtig forstår noget, når man kan forklare og formidle sin viden.

Ian Bearden har under “Den
gode uddannelse” testet iPods
og iPads som læringsredskaber
på Niels Bohr Institutet.
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Studerende stiller
videnskabelige
stridsemner til skue
Når medierne bliver videnskabens kampplads, og forskere forhandler om fakta
i det offentlige rum, kan det som borger være svært at gennemskue, hvem der
vinder, og hvis råd man skal tage for gode varer. Universitetsstuderende hjælper
med at skabe overblik og laver hjemmesider, der kortlægger kontroverserne.

Universitetet har en central placering i
det moderne samfund, og videnskab tillægges stadig større
betydning og indflydelse og er for alvor blevet en del af den
politiske hverdag. Men hvor videnskabsmænd i gamle dage
var autoriteter, er dagens eksperter ofte uenige.
- I dag ser vi, at essentielle samfundsmæssige spørgsmål
bygger på kontroversiel og kompliceret viden, som endnu
ikke er stabiliseret. Kurset KOVIKO sætter studerende i
stand til at navigere i de oprørte, videnskabelige vande,
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KOVIKO
er akronym for Kortlægning af Videnskabelige
Kontroverser. Kurset, der udbydes som valgfag,
er en del af et virtuelt fagfællesskab og indgår i
det verdensomspændende kortlægningsnetværk
MACOSPOL, der er centreret om Sciences Po i
Paris og bl.a. inkluderer Københavns Universitet
og amerikanske MIT.
Læs mere: http://ku.dk/koviko

Tværfaglighedens styrke
KOVIKO sætter sine studerende i stand til at manøvrere
i de komplicerede problemstillinger, der ofte rammesætter videndannelse som samfundspræget proces, ved at lade
dem indgå i et forskningskollektiv af tværfaglige projektgrupper. Med digitale værktøjer analyserer de hver deres
videnskabelige kontrovers og laver på baggrund heraf en
hjemmeside, som afslutningsvis bliver præsenteret ved en
mundtlig eksamen.
For underviserne har ”socialiseringen af de studerende
til et nyt fagligt fællesskab”, hvor de på tværs af faggrænser samarbejder om undervisningsbaseret forskning, haft
afgørende betydning for resultaterne. Tværfaglige grupper
kan nå længst ind i problemernes kerner, for når naturvidenskabelige studerende samarbejder med studerende fra
samfundsvidenskab og humaniora, kan forskningen bedre
inddrage og formidle forskellige aktørers ståsteder i kontroverser, der ofte er teknologisk såvel som etisk funderede.
- Tværfagligheden skaber en øget bevidsthed om
kontroversernes kompleksitet, som kan tilgodeses og underbygges i stedet for at blive forsøgt simplificeret, siger Ayo
Wahlberg. Sammen med adjunkt Anders Blok fra Institut
for Sociologi og tidligere postdoc Martin Skrydstrup har
han udviklet kurset med midler fra Den gode uddannelse.

Googlegenerationen på prøve
Ifølge Sara Schirmer Rasmussen er KOVIKO samtidig
et demokratisk projekt, der med de studerendes projekter
skaber bedre grundlag for tidens politiske krav om borgerinddragelse. Hjemmesiderne gør videnskabelige tvister
tilgængelige, og de kan danne udgangspunkt for en mere
oplyst offentlig diskussion.
Det er muligt på grund af fagets fokus på digitalisering
og de nye værktøjer og metoder, de studerende undervises
i at bruge til indsamling, analyse og grafisk fremstilling af
data. Hjemmesiderne er offentlighedens indgangsportal til
de studerendes projekter, som ligeledes primært bygger på
internettet.
- Vi uddanner studerende til at navigere i og forholde
sig til nutidens informationsbombardement, som på
internettet er blevet intensiveret, siger Ayo Wahlberg, som
mener, at den såkaldte Google-generation har mange erfaringsmæssige fordele, men at de studerende alligevel har
meget at lære.
- Search is research, men kun når den foretages systematisk, fastslår han.
Det lærer de studerende at gøre gennem KOVIKO, for
det er ifølge kursuslederen vigtigt, at de forstår at benytte
nutidens største samlede vidensdatabase, internettet, og
at udnytte de muligheder, der er opstået med den digitale
tidsalder.

17

18

Profil / Den gode uddannelse

Spillekort til
vejledningsspillet
Drømmejobbet.

At spille sig til
drømmejobbet
Traditionelle brætspil er ikke kun gavnlige for børns læring, men har også en relevans på universitetet, hvor de kan involvere og engagere studerende til selv at
finde vejen til erkendelse og studie- og erhvervsmæssig sejr. To forsøgsprojekter på
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling tester spilmediets potentiale.

Forestil dig, at du er kommunikationschef i et lille
firma, som arbejder med import af kaffe og har valgt at
udvide fra udelukkende at have detailsalg til nu også at
satse på en gros. Du skal lave en mediestrategi, der sikrer
virksomheden det bedst mulige resultat, men er i tvivl om,
hvor og hvordan du skal gå i gang.
På masteruddannelsen Cross-Media Communication
på Københavns Universitet er de studerende gennem virkelighedsnære problemstillinger som ovenstående begyndt at
spille sig til indsigt i projektledelseskommunikation med et
brætspil, der med støtte fra Den gode uddannelse er udviklet
i samarbejde med tidligere studerende.
- At tilrettelægge projektledelseskommunikation er
meget procesorienteret. Vores spil simulerer en virkelig
situation og er et godt læringsværktøj, fordi vores studerende dermed har haft meget nemt ved at relatere det til
en arbejdsvirkelighed, siger lektor Kjetil Sandvik, som er
faglig koordinator på uddannelsen.
Kompetencer ind ad bagdøren
Uddannelsen er imidlertid ikke alene om at have fået
øjnene op for det traditionelle sociale medie og at inddrage
spil som pædagogisk værktøj i uvanlige rammer.
Som karrierevejleder på universitetet udfordres man af,
at mange studerende ”tænder af” på al snak om kompetencer. På Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
har studievejledningen derfor – sideløbende med Kjetil
Sandviks projekt – fundet på at skabe bræt- og kortspillet
Drømmejobbet, der på en sjov og social måde sætter fokus
på kompetenceafklaring.
- I udviklingsfasen var det vigtigste at skabe et rigtig
godt spil. Alt det med kompetencer listes ind ad bagdøren,

og derfor fungerer det rigtig godt, siger studie- og karrierevejleder Roar Kent, der sammen med forandringsbureauet
Workz har udviklet konceptet.
Spillet er blevet implementeret som en del af en større
vejledningspakke om studieplanlægning, der tilbydes
instituttets kandidatstuderende. Det skal hjælpe dem til
at træffe de rigtige valg i forhold til både uddannelse og
fritidsliv. For kompetencer kan komme mange steder fra,
og der er ingen direkte vej til drømmejobbet.
Mere end bare underholdning
Gennem spillet opnår de studerende netop den erkendelse.
Og det er ifølge Roar Kent og Kjetil Sandvik en af de helt
store fordele ved værktøjer som brætspil, der aktiverer
studerende og skaber interaktion. Her når deltagerne i fællesskab frem til pointerne og mærker dem på egne kroppe,
når de vinder eller taber spillet.
Samtidig får spillene ikke lov at stå alene, men er både
som vejlednings- og læringsredskaber del af en større sammenhæng. På Cross-Media Communication-uddannelsen
knyttes spillet op på organisations- og ledelsesteorier samt
de studerendes egne erhvervserfaringer. Skal spillet bruges
til undervisning, mener Kjetil Sandvik, at man skal være
påpasselig med ikke at gøre det alt for hyggeligt.
- Vi har gjort et nummer ud af at markere, at man
skal gå ind i spillet med alvor, og at spillet indgår som en
del af undervisningen på linje med forelæsninger. Hvis de
studerende tror, det er pauseunderholdning, taber man som
underviser det pædagogiske potentiale, pointerer Kjetil
Sandvik.
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Vores spil simulerer en virkelig situation og er et godt
læringsværktøj, fordi vores studerende dermed har haft
meget nemt ved at relatere det til en arbejdsvirkelighed.
Kjetil Sandvik, lektor
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Forsøgsprojekter under
Den gode uddannelse
I februar 2011 blev 66 innovative forsøgsprojekter sat i gang på Københavns Universitet for at
skabe endnu bedre uddannelser. Projekterne blev ledet af grupper af undervisere, studerende,
vejledere og administrative medarbejdere og blev som forsøg afsluttet i begyndelsen af 2012.
Mange har udviklet værktøjer og forløb, der stadig bruges og har skabt varig forandring.
Universitetet blev i 2012 på baggrund af Den gode uddannelse tildelt Undervisningsmiljøprisen.

Click It! v. Martin Kristian Raida Korte pædagogiske, appetitlige undervisningsvideoer v. Jon Loldrup Dialogisk
specialevejledning v. Hanne Nexø Jensen Validering og implementering af model for undervisningsportefølje v. Charlotte Ringsted Stærk læring, som mindsker frafald v. Svend Skriver Digital fremmedsprogsindlæring v.
Jørn Boisen Et forandringsskabende efteruddannelsesforløb v. Nete Nørgaard Kristensen Hands On! Praksis og
metode ind i undervisningen v. Helle Andersen Elektronisk undervisningsplatform til Almen patologi v. Flemming Fryd Johansen Tilvalgsprofil i Moderne Europastudier v. Gert Sørensen Undervisning i mikrobiologi i fremtidens laboratorium v. Niels O. G. Jørgensen Interaktive forelæsninger v. Lasse K. Bak Forelæsninger for aktive
og velforberedte studerende v. Anne Nørremølle Vejledermanual til studiegrupper v. Ditte Krabbe Elektroniske undervisningspakker til undervisningsfri perioder v. Marie H. Roesgaard Kompetenceafklaringsforløb
for engelsksproget undervisning v. Frederik V. Christiansen Statistik for alle v. Claus Thorn Ekstrøm Interaktivt
atlas til internetbaseret undervisning v. Jens Peter Christensen Forskningsdag v. Jonas Søgaard Grøn Tværfakultær og -universitær distanceundervisning v. Morten Warmind Mundtlig sproglæring v. Guy Geffen Pædagogisk/didaktisk kursusudvikling v. Inge Langberg Kjær CSGH Online Courses v. Flemming Konradsen Konference
for studieledere om Indre marked v. Gitte Duemose Kvalitetsstyring af læringsprocesser ved masseundervisning v. Mette Hartlev Akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog v. Charlotte Øhrstrøm Udfordringer i et multikulturelt undervisningsmiljø v. Asli Silahtaroglu Studiecafé: studerendes (ud)dannelse i
centrum v. Bente Stallknecht Københavns Universitet i Ivy League med iTunes U v. Martin Ehrensvärd Den gode
engelsk-sprogede uddannelse v. Arne Astrup Introduktion til udefrakommende kandidatstuderende v. Lesli
Hingstrup Larsen IT-baseret visualisering og simulering v. Jan H. Jensen Det anderledes læringsmiljø v. Pernille
Gøtz Fremtidens dynamiske undervisningsformer v. Chresteria Neutzsky-Wulff My Studies at Kunet v. Philipp
Lorenzen Brug af wiki-formatet til udvikling af en interaktiv lærebog v. Linda Udby Bachelorkonference v. Pil
Maria Saugmann Studielederforum KU (SLF-KU) v. Claus Bøttcher Jørgensen KU online v. Jacob Wienecke Kortlægning af Videnskabelige Kontroverser (KOVIKO) v. Martin Skrydstrup Klare kompetencer v. Roar Kent Climate
Solutions v. Christian Bugge Henriksen Undervisningskompetencer for ph.d.-studerende v. Sofie Kobayashi Studiekredsløbet v. Mads Damgaard Åbent hus på SCIENCE-kandidatuddannelser v. Gitte Henchel Madsen iPod
Touch som laboratorieredskab v. Ian Bearden Integration af informationskompetencer v. Finn Hauberg Mortensen Faglig og social opkvalificering af introforløb v. Jesper Bruun Spilbaseret undervisning i projektledelse
v. Poul Behrendt Studieunderstøttende og fagligt integrerede studiestartsaktiviteter v. Sara des Places Ultramobil computing som læringsredskab v. Ian Bearden Suitable for Business v. Olav Hesseldahl Experimental
Field Exercises in Distance Learning v. Bjarne W. Strobel BAsalt – grundlæggende uddannelsessamarbejde v.
Henrik Blicher Udlandsophold – leveret i pakke, lige til at bruge! v. Helle Rod Søgaard Studerendes opfattelser
af forskning og forskningsbaseret undervisning v. Rikke von Müllen Indblik i vejledningsrummet v. Anders
Granum Aagaard HIV/AIDS e-læringskursus v. Maiken Mansfeld Cross-media simulationsspil v. Kjetil Sandvik Arbejdsmigration i Europa v. Marie Sandberg Modeludvikling af kollegial supervision v. Sofie Kobayashi Forskning
fra første færd v. Catharina Raudvere Portefølje af ”101-kurser” v. Henrik Busch Pencasting i matematikundervisningen v. Søren Eilers TVÆRS-projektet v. Eva Wulff Helge Performative workshops v. Mette Obling Høeg
For mere info om projekterne, se http://uddannelsessatsning.ku.dk/.

