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Af Morten Kallestrup, 
viceinstitutleder for 
uddannelse, Institut 
for Statskundskab, Det 
Samfundsvidenskabelige 
Fakultet, SDU 

Med store offent-
lige investerin-
ger i uddannelser 
følger et særligt 
ansvar for de danske universiteter. Fær-
diguddannede kandidater skal og kan 
løse opgaver på højt niveau, bringe den 
nyeste forskningsbaserede viden ud i 
samfundet og bidrage til kritisk stilling-
tagen og engagement. Alt sammen no-
get samfundet har brug for. Det har vi på 
universiteterne et medansvar for at sik-
re, og det arbejder vi hver dag på at lyk-
kes med. På SDU arbejder vi målrettet på 
at hæve kvaliteten og læringsudbyttet i 
uddannelserne, bl.a. ved at fastholde et 
højt udviklingsniveau for pædagogik, di-
daktik og e-læring. Der eksperimenteres 
med såvel uddannelsers form, indhold 
og den måde, hvorpå uddannelser udby-
des og afvikles, dels inden for de enkel-
te fag med f.eks. pædagogik, didaktik og 
digitale teknologier, dels i forhold til he-
le uddannelser, hvor udbud, struktur og 
gennemførelse løbende udfordres og lej-
lighedsvis gentænkes.

Praksisrelevans i undervisningen
På SDU’s samfundsvidenskabelige ud-
dannelser har vi vedvarende fokus på at 

sikre en god kobling mellem teori og 
praksis, og på at stimulere praksisrele-
vansen i undervisningen. 

Med et nyt initiativ får udvalgte for-
skere og undervisere nu mulighed for 
på egen krop at stifte bekendtskab med 
den verden, de færdiguddannede kan-
didater skal kunne begå sig i efter endt 
eksamen. 

Forskerne og underviserne får med 
andre ord lejlighed til i en periode at 
komme ud af ”elfenbenstårnet” og ind i 
private og offentlige virksomheder. Må-
let er, at de pågældende undervisere får 
blik for, hvilke kompetencer de færdi-
guddannede kandidater forventes at ha-
ve, og hvordan undervisningen på studi-
et kan gøres mere praksisrelevant. Helt 
konkret betyder initiativet, at undervise-
re fra SDU, f.eks. en lektor eller professor, 
i en periode tilknyttes en relevant virk-
somhed. Underviseren vil på egen krop 
stifte bekendtskab med, hvad det er for 
en jobmæssig virkelighed, der møder 
de studerende, og særligt hvilke kompe-
tencer og kvalifikationer aftagerne efter-
spørger.

 Indsatsen skal således understøtte vo-
res mål om, at flere undervisere får før-
stehåndsviden om, hvad det er for typer 
af job og jobopgaver, de studerende ud-
dannes til, således at vi i uddannelsen 
kan skabe den bedste kobling mellem 
den dybe forskningsbaserede faglighed 
på universitetet og den mere konkrete, 
praksisorienterede faglighed på kandida-

ternes arbejdsmarked. Virksomheden vil 
i perioden og efter nærmere aftale kunne 
trække på den universitetsansattes fagli-
ge kompetencer og lade vedkommende 
indgå i opgaver og projekter, hvor det gi-
ver mening for begge parter.

”Das duale Studium”
I Tyskland har man med succes udvik-
let og formaliseret et system, hvor stude-
rende kombinerer akademiske studier 
med praktik i virksomheder. Dette dob-
belte system for videregående uddannel-
se (”Das duale Studium”), der forbinder 
akademiske studier på højere læreanstal-
ter med praktik i virksomheder, er ifølge 
undersøgelser fra Helmut Schmidt Uni-
versität i Hamburg blevet stadigt vigti-
gere i de senere år, ikke kun i Tyskland, 
men også internationalt. 
Et stigende antal arbejdsgivere værdsæt-
ter modellen, fordi den ikke blot bidra-
ger til en bedre balance mellem videre-
gående uddannelse og arbejdsmarkedets 
behov, men også gør det lettere at an-
sætte og fastholde studerende som med-
arbejdere og ledere. Virksomhederne 
værdsætter også det høje niveau af prak-
tisk orientering inden for et videregåen-
de uddannelsesprogram, der integrerer 
erhvervsuddannelse som en afgøren-
de faktor i virksomhedernes fremtidige 
økonomiske vækst. Nogle af principper-
ne anvendes allerede i dag på SDU’s ef-
ter- og videreuddannelser, hvor ledere 
fra private og offentlige virksomheder 

undervises i den nyeste teoretiske og fag-
lige viden og sideløbende med undervis-
ningen bringer denne viden i spil i for-
hold til opgaver i deres daglige professio-
nelle virke.

Bedre universitetsuddannelser
Også fra politisk hold i Danmark er der 
opmærksomhed på vigtigheden af at sik-
re en god kobling mellem teori og prak-
sis i undervisningen. 

Regeringens Udvalg om bedre univer-
sitetsuddannelser udkom i foråret 2018 
med en række anbefalinger til, hvordan 
danske universitetsuddannelser kan bli-
ve bedre i fremtiden. Udvalget pege-
de bl.a. på, at universiteterne kan styrke 
koblingen mellem teori og praksis i ud-
dannelserne, og anvende arbejdsmar-
kedsrelevante undervisningsformer, 
f.eks. som integrerede forløb i under-
visningen, projekt- og casearbejde samt 
øget brug af projektorienterede forløb 
(dvs. praksisorienteret ophold ved en 
privat eller offentlig virksomhed). Det er 
noget de fleste universiteter har arbejdet 
med i flere år og er derfor ikke i sig selv 
en ny idé, men selvsagt noget vi løbende 
skal have fokus på. 

Mange studerende vælger allerede i 
dag at kombinere deres teoretisk orien-
terede studier med ophold i virksom-
heder og organisationer uden for uni-
versitetet. Studerende benytter sig i vid 
udstrækning af muligheden for praktik-
lignende ophold. På nogle uddannelser, 
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eksempelvis journalistikuddan-
nelsen, er praktikforløb et obliga-

torisk element i uddannelsen og dermed et 
krav for at få bachelorgraden. På SDU’s er-
hvervsøkonomiske uddannelser såvel som 
jurauddannelsen er der gode erfaringer 
med at koble praksis og teori i undervisnin-
gen.

Tæt samatbejde
At udvalgte undervisere nu får mulighed for 
et integreret forløb i samarbejde med en 
privat eller offentlig virksomhed sigter og-
så i lidt bredere perspektiv på at skabe stær-
kere bånd mellem universitetet og de virk-
somheder og organisationer, som aftager 

kronik

kandidaterne. Stærkere bånd kan komme 
studerende til gavn både direkte og indirek-
te, fordi de kan åbne døre til det første job 
og samtidig hjælpe universitetet med at ka-
librere uddannelsesindholdet til aftagernes 
aktuelle behov. 

Kultivering af relationer mellem undervi-
serne og omverdenen kan også præge forsk-
ningen og dermed på længere sigt indhol-
det i de forskningsbaserede uddannelser. 
Det nye initiativ står ikke alene, men skal 
ses i sammenhæng med en række andre 
igangværende aktiviteter. I forvejen samar-
bejder SDU med bl.a. Odense Kommune og 
private virksomheder om at nedbryde bar-
rierer for ansættelse af akademisk arbejds-
kraft, særlig med henblik på at små- og 
mellemstore virksomheder får øjnene op 
for potentialet ved akademisk uddannede 
medarbejdere. 

Der arbejdes også tæt sammen med stats-
lige styrelser og andre myndigheder i regio-
nen med henblik på at matche efterspørgs-
len på højtuddannet arbejdskraft. Og på 
forskningssiden har der i mange år været 
tæt samarbejde mellem universitet og pri-
vate og offentlige virksomheder, som bl.a. 
har resulteret i nye, succesfulde iværksætter-
virksomheder. 

For nogles vedkommende med en eks-
plosiv vækstrate ganske få havde forudset 
på forhånd. Med det nye initiativ tager vi nu 
yderligere skridt til øget samarbejde mel-
lem universitet og erhvervsliv. Denne gang 
på uddannelsessiden.
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LIFA A/S Landinspektører har ansat Anders
Møller Jørgensen som ny afdelingsleder på
hovedkontoret i Odense til at udvikle aktivi-
teterne i virksomhedens hastigt voksende
GIS·IT-afdeling.
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Steen Kajberg er ansat som ny afdelingsleder i
Håndværkergården A/S - Vejle afd.
Steen kommer fra en lignende stilling ved
Taarpgaard i Fredericia, hvor han har været
leder i ca. 10 år.
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Brian Ottar Olsen er blevet ansat som vice president
of technology hos Blue Ocean Robotics i Odense.
Brian kommer fra hørebranchen, hvor han arbej-
dede 12 år som underdirektør for systemudvikling
og projektkontor i GN Hearing, en af de største
leverandører af høreapparater.
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Nina Bonderup Dohn er blevet udnævnt til ny
professor i læring og it ved Institut for Design
og Kommunikation på SDU, hvor hun allerede
er leder af forskningsprogrammet Didaktik,
Design og Digitalisering og af Det Frie Forsk-
ningsråd-projektet Designing for Situated
Knowledge in a World of Change.
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LIFA A/S Landinspektører har ansat Johnny
Pedersen som ny CAD-Konsulent. Johnny har
en mangeårige erfaring inden for CAD og BIM og
bliver en stor gevinst for LIFA’s CAD-team.
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54-årige Axel Cosmus Pyndt Diederichsen er i
de næste fem år ansat som klinisk professor i
hjertesygdomme, Cardiac Imaging, ved Klinisk
Institut, Syddansk Universitet, med tilhørende
overlægestilling på Hjertemedicinsk Afdeling,
Odense Universitetshospital.

Bl
ue

Oc
ea

n
Ro

bo
tic

s

Martin Pedersen er blevet ansat som en del
af produktudviklingsteamet hol Blue Ocean
Robotics i Odense som projektleder, hvor hans
fokus vil være rettet mod styring af udvik-
lingsprojektor i RoBi-X partnerskaber.
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Kris B. Kristensen er august 2018 indtrådt som
Headhunter og Partner ved TARGET Headhunting.
Med mangeårig erfaring som Projektleder og IT
- Chef forstår Kris Kristensen værdien af, at have
de rigtige ressourcer og mennesker ombord til at
løfte opgaven
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Dorte Ejg Jarbøl er blevet ansat som profes-
sor i almen medicin ved Syddansk Universitet
(SDU). Professoratet ligger hos Forsknings-
enheden for Almen Praksis ved Institut for
Sundhedstjenesteforskning, SDU. Dorte
kommer fra en stilling som lektor ved SDU.
Her har hun gennemmange år undervist de
medicinstuderende og kiropraktorstuderende.
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Andersen Partners Advokatfirma udvider med endnu
en erfaren kinesisk advokat, Rachel Cao, til sit
specialteam, der hermed bliver den største Chinese
Desk i danske og internationale advokatfirmaer i
Danmark. Rachel Cao kommer senest fra et job som
leder af Bech Bruuns kinesiske afdeling i København.


