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Forsknings-undervisningsfigur 

 

a. Studerende præsenteres for forskningsbaseret viden – herunder nyeste forskning 

b. Studerende præsenteres for underviserens eget forskningsfelt  

c. Studerende lærer forskningsmetoder og arbejder med forskningslignende processer  

d. Studerende bidrager t il  forskning ved at bl ive præsenteret for underviserens igangværende ar-

bejde inden for eget forskningsfelt og give feedback og stil le overraskende spørgsmål  

e. Studerende bidrager t il  forskning ved at løse definerede og velafgrænsede opgaver typisk af 

metodisk karakter, fx dataindsamling, transskription eller basisanalyse  

f. Studerende bidrager t il  forskning gennem deltagelse i det daglige arbejde  og ved selvstændigt 

at løse specificerede opgaver 

g. Studerende er medforskere – arbejder sammen med underviser om et fælles projekt og løser 

her selvstændigt definerede opgaver 

h. Studerende udfører selvstændig forskning  under vejledning af underviser 

 

Find eksempler på forsknings-undervisningsintegration på:  

fbu.ku.dk/inspirationskatalog/ 

https://fbu.ku.dk/inspirationskatalog/
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Forskningsundervisningsfiguren skal på en enkel måde il lustrere, hvad der forstås ved forsknings-

basering og ved forskningsintegration. Alle uddannelser er forskningsbaserede = de n rødbrune 

bund. Derudover skal al le studerende sikres et niveau af forskningsintegration = de n grønne top.  

 

Den grønne top beskriver forskell ige måder, hvorpå de studerende kan inddrages i og bidrage ti l 

undervisernes forskning. Graden af selvstændighed øges, jo længere man bevæger sig mod højre 

på den grønne top.  

 

Typen af forskningsintegration tilpasses den enkelte uddanne lses faglighed og de studerendes 

niveau. Alle uddannelser skal indeholde forskningsintegration, men alle t yper skal ikke være re-

præsenteret på alle uddannelser, l igesom der heller ikke er krav om, at  de anvendte forskningsin-

tegrationstyper skal følge progressionen i graden af selvstændighed. Man kan altså inkludere de 

forskningsintegrationstyper , der passer t il  det enkelte kursus. 
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