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FORORD

På IBA ønsker vi at inspirere alle under-
visere til både at indtænke studerende 
som en ressource i forskningsprojek-
ter og til at tænke forskningsprojekter 
som en vej til at øge de studerendes 
læringsudbytte. 

Publikationen er ikke en detaljeret gen-
nemgang eller en formel rammesæt-
ning, men det er tænkt som en inspira-
tion til dig som underviser i forhold til 
at læse videre om emnet eller udvikle 
dine egne involveringsformer, som en  

del af dit undersøgelsesdesign. Du bliver 
både præsenteret for forskning på om-
rådet, der inspirerer til konkrete akti-
viteter og situationer, samt eksempler 
fra IBA’s egne FoU projekter.

Det er vores forventning, at publika-
tionen kan inspirere og synliggøre de 
mange muligheder, der er. Kun fanta-
sien sætter grænser.

God læselyst! 

I denne publikation bliver du præsenteret for forskellige forslag til,  
hvordan studerende på akademiet kan involveres aktivt i forsknings-
projekter – og hvordan forskning kan integreres mere i undervisningen
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INDDRAG DE STUDERENDE  
OG OPNÅ FORDELE 
Der er mange fordele ved at involvere studerende i forskning  
– både for dig som underviser og for de studerende 

Fordele som underviser 
For dig som underviser kan dét at delegere arbejdet, med eksem-
pelvis at indsamle data, bidrage til et større datasæt, end du ville 
kunne opnå alene. Du får også ”nye” øjne på projektet, og dermed 
får du en anden vinkel på indhold og form, inklusive en variant af 
kvalitetssikring af både proces og resultater.

Fordele som studerende 
De studerende får et unikt indblik i det praktiske arbejde bag forsk-
ning, som de ellers ikke ville kunne få. Derudover får de kompetencer, 
som kan anvendes i både undervisningen, deres egen opgaveskrivning 
samt i deres videre karriere, enten job- eller uddannelsesmæssigt. 

Dernæst vil det, afhængigt af opgaven, kunne skrives på deres CV 
(Damsholt & Sandberg 2018a: 24, Scheel & Skaaning 2015: 35). Overord-
net vil der for de studerende være et bidrag til både læringsudbytte 
og professionsdannelse henholdsvis professionsidentitet og indsigt 
i egen employability for den enkelte studerende.
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TO MODELLER  
FOR INDDRAGELSE 
AF STUDERENDE I 
FORSKNING 
I dette afsnit viser vi to gensidigt supplerende forskningsba-
serede modeller, der kategoriserer, hvordan du som under- 
viser kan indtænke de studerende i forskningen, forskningen 
i undervisningen og arbejdet med læringsudbytte

Eksempel 1:  
Idealtypiske udvekslingsformer 

Damsholt & Sandberg (2018a: 64–65) har identificeret fire klassiske relationer 
mellem studerende og underviseren i forskerrollen:

I. Underviseren præsenterer egen forskning for de studerende  
 samt eventuel feedback fra de studerende

II. Mesterlære – studerende med eget projekt vejledes

III. Studerende arbejder for underviseren (aflønnet)

IV. Medforsker-model – fælles projekt

På IBA vil vi gerne bruge alle muligheder for at understøtte undervisningen, 
men når vi taler om aktivt at involvere de studerende, medregnes kun relation- 
erne I og IV. 

98



I forhold til at styrke arbejdet med involvering af studerende på IBA, er det den 
aktive involvering af de studerende, der skal være i fokus. Dette kan eksempel-
vis være inddragelse af de studerende i en analyse af en konkret problemfor-
mulering og projektoplæg, der dækker både ”forskningsinformeret” og ”forsk-
ningsbaseret”. Det kan også være inddragelse af studerende til dataindsamling 
for eksempel i forbindelse med eksamensopgaver, der dækker både ”forsk-
ningsbaseret” og ”forskningsorienteret”. 

I nogle studier er de studerende selve genstanden for forskning. Det falder dog 
uden for definitionen af involvering på akademiet, selvom det kan være lærerigt 
for de studerende at være en del af et projekt som indirekte aktør.

Kilde: Oversat fra Healey & Jenkins (2009: 7, figur 1.1)

Figur 1: Forskningsundervisnings-nexus  

Eksempel 2:  
Forskningsundervisnings-nexus 

Det kan være 
lærerigt for de 

studerende at være 
en del af et projekt 

som indirekte 
aktør

Forskningsorienteret
Lærer om og tilegner sig  
færdigheder og teknikker

Forskningsbaseret
Deltagelse i forskning eller 
forskningslignende processer

Forskningsinformeret
Deltagelse i forsknings- 
diskussioner

Forskningsledet
Lærer om fagets 
eksisterende forskning

Fokus på 
forskningens 

indhold

Fokus på 
forskningens 
processer

Studerende er aktive deltagere

Studerende er publikum

Figur 1 viser, at der er fire veje til nedslag, hvor undervisningen kan inddrage 
forskning ved hjælp af forskellige aktiviteter (Damsholt & Sandberg 2018b,  
Healey & Jenkins 2009).

I. Forskningsinformeret, eksempelvis holddiskussioner

II. Forskningsbaseret, eksempelvis projektarbejde med en  
 underviser/forsker 

III. Forskningsledet, eksempelvis forelæsninger

IV. Forskningsorienteret, eksempelvis at få vist metoder i et laboratorium  
 eller i metodeopgaver

Healey & Jenkins (2009, Jenkins & Healey 2009) gennemgår en lang række  
konkrete caseeksempler, som med fordel kan udforskes.
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INDDRAG DE  
STUDERENDE  
I KONKRETE  
OPGAVER 
I litteraturen er der forskellige forslag til, hvordan studerende 
kan involveres i forskningsprojekter. Tabel 1 lister en række 
af disse, men den er hverken udtømmende eller komplet. 
Der er blot tale om forslag, så hvis du kan se en fordel i at 
inddrage de studerende på en anden måde i forhold til din 
egen forskning, så er det bare at gøre det

Der findes ikke rigtigt og forkert, så længe det gøres  
efter devisen: 

Planlæg detaljeret

Gå systematisk og metodisk til værks

Dokumentér, så der er transparens i både arbejde og beslutninger

Bruger du studerendes egenproducerede input direkte til forskning, er det sær-
ligt vigtigt at have foruddefineret både instrukser og kvalitetskriterier for hvilke 
delresultater, der kan accepteres.
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Opgave Forslag til studerendes aktiviteter

Litteratursøgning  
og -analyse

• Finde relevant litteratur til projektet
• Afdække mindre områder af litteraturen
• Analysere og gennemgå nøglelitteratur på  

klassen eller i skriftlige opgaver
• Diskutere litteratur i grupper

Problemafdækning  
og analyse

• Inspirationsøvelser til at idégenerere sammen 
med studerende, se eksempel 
https://innovation.sites.ku.dk/metoder/

• Studerende kan som en diskussionsopgave ana-
lysere et problem, et foreløbigt forskningsspørgs-
mål eller en synopsis gennem målrettet analyse 
og feedback

Feedback og review
• De studerende ser oplæg eller læser tekster  

produceret af forskeren selv og giver feedback  
på dette direkte

• Feedback kan også gives på blandt andet  
programmer og apps 

Opgave Forslag til studerendes aktiviteter

Dataindsamling

• Gennemføre rammesatte interviews eller fokus-
grupper, enten som hovedfacilitator eller som 
anden person i lokalet

• Bidrage til at udarbejde interviewguide og  
analytiske displays i fællesskab

• Bidrage til at udarbejde indhold i spørgeskema-
undersøgelser – fra hypoteser til spørgsmål eller 
test af spørgsmål 

• Indtastning af svar fra spørgeskemaer

• Gennemførelse af eksperimenter – både  
samfundsvidenskabelige og tekniske

• Observationer – eksempelvis i felten eller ved del-
tagelse i blandt andet interview eller fokusgrupper

• Indsamling og analyse af sekundære data,  
eksempelvis rapporter og statistikker

Data og analyse
• Transskribering af interviews
• Kodning af data under og efter dataindsamling
• Analyse af data – som validitetsværktøj

Kilde: Egen tilvirkning ud fra litteraturlisten og input fra IBA Learning Lab

Tabel 1: Eksempler på opgaver, der kan inddrage  
studerende i forskning
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SITUATIONER,  
HVOR STUDERENDE 
KAN INVOLVERES  
I FORSKNING 
I tabel 2 er der en række aktiviteter og eksempler på 
undervisningssituationer, hvor der kan kobles mellem 
forskning og undervisning
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Aktivitet Forslag til situationer

Hovedopgaver og  
andre projekter

• Underviseren er vejleder på projekter og opgaver, 
som viser potentiale til videre forskning, enten af 
underviseren selv, sammen med den studerende 
eller for andre studerende

• Undervisere vejleder studiegrupper, som eksem-
pelvis vil skrive hovedopgave inden for det rele-
vante forskningsfelt

• Underviser kan foruddefinere konkrete forsk-
ningsrelaterede opgaver, der skal løses, og som 
de studerende kan vælge som emne for blandt 
andet hovedopgaver eller metodeforløb

• Der kan indlægges praktiske øvelser i at afprøve 
metoder, som de studerende er blevet gjort be-
kendt med fra forskningsartikler. Eksempelvis 
bruges data fra litteratur eller forskningsprojekter 
i analyseøvelser

• De studerende skal være bevidste om, at forsk-
ningslitteraturen bringer den sidste nye viden 
frem, og gennem praktiske øvelser vil de kunne 
gøres fortrolige med den – med stilladsering fra 
underviseren

Gruppearbejde

• Der skal arbejdes henimod, at de studerende får 
et mindset med akademiske (forskningsorientere-
de) kompetencer, så de eksempelvis selv kan søge 
litteratur på en systematisk måde og vedligeholde 
deres egen viden - også efter endt uddannelse

• Der kan arbejdes med ”Journal Clubs”, hvor de 
studerende mødes og fremlægger/diskuterer 
forskningsartikler – eventuelt initieret/stilladseret 
af en underviser

Aktivitet Forslag til situationer

Klasseundervisning

• For at introducere forskningsartikler i klasseund-
ervisningen kan det give mening, at underviseren 
starter med artikler på dansk (hvor muligt) og se-
nere fortsætter med engelsksprogede artikler

• Artikler introduceres tidligt på studiet med en for-
ventning om, at der forventes mere af de stude-
rende, jo længere de kommer på studiet. Pointen 
er, at de studerende skal kende til forskning som 
disciplin, og at de skal blive interesserede i det

• Forskningsartikler er svære at læse, men de stu-
derende vil typisk bruge dem, der supplerer tema-
erne i undervisningen – igen kræves stilladsering 
fra underviseren

Eksamen

• Litteraturanalyser 
• Trendanalyser
• Dataindsamling

Feedback/sparring

• Undervisere kan drøfte deres data og forsknings-
felt med de studerende, så der kommer andre 
vinkler på materialet. Herved kommer de stude-
rende til at kvalificere forskningen

• De studerende kan eventuelt bruges til at validere 
underviserens data, hvilket samtidig vil styrke und- 
erviserens evne til at begrunde og formidle sine 
valg og resultater

Tabel 2: Eksempler på situationer, hvor studerende  
kan involveres i forskning  

Kilde: Egen tilvirkning ud fra litteraturlisten og input fra IBA Learning Lab
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EKSEMPLER PÅ  
INDDRAGELSE  
AF STUDERENDE  
I FORSKNING
Her får du tre eksempler på, hvordan dine  
kollegaer på IBA har inddraget studerende i konkrete 
forskningsprojekter

På et valgfagshold i ”Digital markedsføring” på markedsføringsøkonomuddan-
nelsen, i forbindelse med undervisning i organisk spredning på Instagram, fik 
27 studerende hver fem dage, hvor de skulle tjekke opslag på et bestemt Insta-
gram Community, som postede opslag to gange om dagen. Dermed skulle de 
hver især tjekke ti billeder. 

Den første studerende på holdet startede den 23. oktober og tjekkede opslag 
fem dage bagudrettet (ti billeder). Den næste studerende tjekkede fra den 18. 
oktober og fem dage bagudrettet (ti billeder) osv. På denne måde blev der skabt 
et datasæt på 270 profiler på Instagram - et datasæt, som underviseren ikke 
selv kunne have produceret i dette omfang, uden at andre dele af projektet var 
blevet beskåret. 

Underviser:  
Line Rohde Ottosen  

Observationer på Instagram i valgfag
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I tilblivelsen af forskningsprojektet ”Baby Boomer-generationens adoption af 
ny app-teknologi” blev en gruppe studerende involveret i rollen som ”forsk-
ningsassistenter”. 

Underviserne rekrutterede seks studerende fra uddannelsen; professions-
bachelor i international handel og afsætning, som var ivrige for at hjælpe 
med projektet. De studerende var især involverede i den kvalitative dataind-
samling, både i forbindelse med formulering og test af spørgeguide samt i 
selve dataindsamlingen, som foregik over en hel dag i Kolding Storcenter. 
Fire studerende fra gruppen deltog derefter i datakodningen. Ressourcen, de 
studerende bidrog med, var yderst værdifuld for projektet, og de studerende 
gav positive tilbagemeldinger og syntes, det var sjovt og lærerigt at deltage.

Læs mere om projektet her: 
https://www.eaviden.dk/project/baby-boomer-generationens-adoption-af-ny-app-teknologi/

Undervisere:  
Ivan Hassinggaard  
Jon Ording Haug

Spørgeguide og interviews – ”medforskere” 

I forbindelse med forskningsprojektet ”Milleniums som potteplanteforbrugere på 
Instagram” og et eksamensprojekt i faget ”Customer experience” på markedsfø-
ringsøkonomuddannelsen, blev et hold studerende inddelt i grupper af fire til fem. 

De studerende blev bedt om at gennemføre fokusgruppeinterviews med brugere 
af et bestemt Instagram Community. Cirka halvdelen af de producerede data var 
brugbare i forhold til underviserens eget projekt efter en gennemgang ud fra 
specifikke kvalitetskriterier. Det blev til 11 fokusgruppeinterviews, hvoraf ni blev 
transskriberet, og 147 siders materiale blev analyseret i selve forskningsprojektet.

Læs mere om projektet her:
https://www.eaviden.dk/project/milleniums-som-potteplanteforbrugere-pa-instagram/

Underviser:  
Line Rohde Ottosen 

Fokusgruppeinterviews med SoMe-brugere som eksamen 
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REKRUTTERING  
OG FORBEREDELSE  
AF STUDERENDE 
Studerende kan rekrutteres til forskningsprojekter  
på forskellige måder:

Mund-til-mund 
Studerende kan rekrutteres gennem kollegaer og ud-
dannelseschefer. Du kan forhøre, om de kender nogle 
dygtige studerende, som kan have en interesse i at af-
prøve kræfter med og få nye forsknings-/akademiske 
kompetencer. 

Aktiv rekruttering på hold 
Studerende kan også rekrutteres ved at præsentere 
forskningsprojektet og opgaverne, enten i undervis-
ningssessioner på dine eller andres hold eller i form af 
opslag, eksempelvis som posters, på SoMe og lignende 
(Scheel & Skaaning 2015: 34–35). Du kan også inspirere 
de studerende til at deltage i et forskningsprojekt gen-
nem oplæg, blandt andet som en del af en forelæsning 
eller workshop (Scheel & Skaaning 2015: 34–35). 

I forbindelse med  
rekrutteringen er forventnings- 
afstemningen, inden projektet 
påbegyndes og gennemføres, 
central. Der skal være en klar  
forståelse fra begge parter af, 

hvad der forventes af  
partnerskabet 

(Damsholt & Sandberg 2018a: 158–159). 
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TÆNK 
INNOVATIVT OM 
INVOLVERING 

Med publikationen har vi forsøgt at inspirere til at bruge fantasien og 
metodefriheden til at designe projekter, der både er praksisnære for 
akademiets aftagervirksomheder og for vores mange dygtige og nys-
gerrige studerende. 

Der er ingen enkeltstående kogebog, metode eller genvej til målet; in-
volvering af studerende i forskning, som en ægte ressource, kræver 
god planlægning og et kontinuert fokus på kvalitetssikring af indholdet. 
Til gengæld er der masser af plads til at tænke innovativt for dig, der vil 
lave vedkommende undervisning og forskningsarbejde.

God fornøjelse med at involvere de studerende i din forskning! 
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Udsyn med indsigt
Vi finder det værdifuldt at 

bringe hele verden helt 
nær for at udvikle originale 

idéer, skabe ny viden og 
høste solid erfaring

”
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