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Bestyrelsen drøfter på mødet status for og perspektiver på arbejdet med ud-
møntning af strategiens kapitel 2 om uddannelse med tættere kobling til 
forskning og praksis. Kapitlets ambitioner på uddannelsesområdet løftes 
dels med fakulteternes egne indsatser og dels gennem de tværgående stra-
tegi 2023-projekter. Særligt to 2023-projekter er relevante her:    

 Forskningsintegrerende undervisningsformer - og  
 Fælles mål for KU's digitalisering af uddannelserne  
 
I det følgende beskrives formålene med de to strategi 2023-projekter.  
 

Forskningsintegrerende undervisningsformer 

Strategi 2023-projektet om forskningsintegrerende undervisningsformer har 
til formål at sikre videreudvikling og synliggørelse af forskningsintegration i 
undervisningen på KU.  

Projektet har tre delformål:  

 Øge studerendes og dimittenders evne til at anvende og generere viden 
 Øge undervisernes samtænkning af forskning og undervisning 
 Styrke KU’s profil som udbyder af forskningsintegrerede uddannelser 

 
Alle studerende skal have mulighed for kontakt med forskningen løbende 
under uddannelsen, og forskningsintegration skal være tydeligt til stede på 
alle uddannelser. Synlige forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter 
skal skabe bevidsthed hos de studerende om, hvad der er kendetegnet ved en 



 

SIDE 2 AF 3 forskningsbaseret uddannelse. Gennem forskningsintegration skal såvel stu-
derendes som dimittenders evne til at generere og anvende viden øges. De 
studerende skal tilegne sig bedre kompetencer i at arbejde forskningsbase-
ret, fx i forbindelse med bachelorprojekter og specialer, og skal som dimit-
tender være bevidst om egne kompetencer i forhold til de krav, som de bli-
ver mødt med på arbejdsmarkedet.  
 
Underviserne skal kunne se potentialet ved at inddrage studerende i forsk-
ningsprojektet og gøre studerende til (med)skabere af viden. Underviserne 
skal derfor have mulighed for at videreudvikle egen undervisning via ekspe-
rimenter med forskningsintegration. Studieledere og studienævn skal under-
støttes i at tydeliggøre forskningsintegration i uddannelserne.  
 
KU skal have en stærk profil som udbyder af forskningsintegrerende uddan-
nelser. Forskningsintegration skal gøre KU’s dimittender bedre for derigen-
nem at kunne tiltrække flere studerende 
 
Fælles mål for KU's digitalisering af uddannelserne 

Formålet med projektet om Fælles mål for KU's digitalisering af uddannel-
serne er at styrke kvaliteten af KU’s uddannelser og undervisning, så de 
matcher fremtidens stadigt mere digitaliserede arbejdsmarked og forsk-
ningsområder. Pga. projektets størrelse håndteres det som et program.  

Programmet har fire delformål:  

 At styrke de studerendes digitale dannelse under hensyn til deres domæ-
nespecifikke faglighed 

 At uddanne studerende der er bedst til at tænke digitalt indenfor deres 
kernefaglige område 

 At styrke de studerendes læringsudbytte ved at udnytte digitale værktøjer 
didaktisk  

 At styrke brugen af digitale læringsværktøjer på hele KU 
 

Den digitale udvikling kræver, at fremtidens kandidater har en solid tekno-
logiforståelse og digitale kompetencer med i bagagen. Kandidaterne skal 
være klædt på til den konstante digitale udvikling. For at sikre dette er det 
nødvendigt, at uddannelserne på KU har et relevant digitalt kernefagligt ind-
hold, samtidig med at det på tværs af uddannelserne sikres, at de studerende 
tilegner sig en grundlæggende teknologisk og digital forståelse og dannelse.  

Udover konkret undervisning i digitale kompetencer inden for det faglige 
område skal de studerendes læringsudbytte understøttes gennem praktiske 



 

SIDE 3 AF 3 og gode digitale læringsværktøjer. Det skal være let for underviserne at an-
vende de digitale læringsværktøjer, og organiseringen omkring anskaffelse 
af digitale læringsværktøjer på tværs af KU skal styrkes.  

Endelig er det nødvendigt, at underviserne får de rette kernefaglige og di-
daktiske digitale kompetencer, så de kan understøtte og sikre de studerendes 
digitale kompetencetilegnelse.  

Projektet skal således sørge for et ensartet højt niveau af digitale kompeten-
cer og teknologiparathed for alle studerende og alle undervisere på KU ved 
at formulere fælles mål og principper for KU’s samlede indsats på det digi-
tale område. 

 

Praksisintegrerende undervisningsformer 

Endelig knytter der sig også et tredje strategi 2023-projekt til uddannelses-
kapitlet i strategien, nemlig Praksisintegrerende undervisningsformer. Pro-
jektet igangsættes dog først i 2020.   

Projektet er endnu ikke detailplanlagt, men formålet er at understøtte, at de 
studerende som en integreret del af deres uddannelse møder praksis og op-
når forståelse for innovation, kreativitet og værdiskabelse samt opnår kom-
petencer til at samarbejde om tværvidenskabelige problemstillinger. Det 
skal bl.a. ske gennem udbredelse af case, projektorienteret forløb, speciale 
med ekstern part og styrket kompetenceudvikling af underviserne.  


