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fire positioner
Adskillelse 
(forskning og undervisning tilhører forskellige rum)
Helhed 
(forskning og undervisning kan fungere sammen til 
begge deles fordel)
Investor 
(undervisning er en vej mod forskning)
Læring 
(forskning er en vej mod læring)



hvordan
forstår...
sektoren….?
du…?
dine kolleger…?
studerende…?

denne diskussion?
refleksion
ved bordet



review - to tendenser
Midler der er givet i forbindelse med et projekt til netop 
sådanne aktiviteter, der altså er et brud med 
hverdagspraksis og ikke med henblik på ny blivende 
praksis, men kun som en del af et projektforløb med 
en start og et sluttidspunkt (Davies 2011)

Særlige personer i academia arbejder med studerende - at 
det med andre ord er personbåret og ikke institutionelt 

eller kulturelt forankret (Franken 2012 eller Fielding (2001). 



fire anliggender:
Anliggende 1: Deltagelsesformer og roller 

Anliggende 2: Læringsudbytte

Anliggende 3: Progression

Anliggende 4: Rammer



Anliggende 1: Deltagelsesformer og roller

- Forskningsmodtager

- Forskningsassistent

- Medforsker

- Afsender

 

Forskningsmodtager, forskningsinformeret. 
Undervisningen omhandler enten selve indholdet og den nye viden, et konkret projekt har produceret eller 
angår metoderne i et konkret projekt eller på mere generelt plan. I denne rolle bliver den studerende 
umiddelbart vidensmodtager frem for medskaber af viden
2) Forskningsassistent. Her indgår den studerende typisk i afgrænset periode af et underviserinitieret og 
guidet forskningsprojekt og assisterer eksempelvis med dataindsamling, transskription af interview, 
indtastning af surveysvar, informationssøgning med videre. Oftest er deltagelsen co-curriculær, hvor de 
studerende enten opfordres til at tage rollen eller selv ansøger. 
3) Medforsker. Her indgår den studerende i et forpligtende arbejdsfællesskab med underviseren, ofte i en 
længere tidsperiode af et projekt eller gennem hele projektet g præger på forskellig vis projektet. Projektet er 
i langt størstedelen af tilfældene formuleret og initieret af underviseren. Medforskerrollen medfører 
deltagelse i flere af projektets faser, fra projektbeskrivelse, undersøgelsesdesign, dataindsamling, 
databearbejdning til analyse og formidling) 
4) Afsender. Typiske eksempler, der kunne kategoriseres herunder, er når de studerende, ofte i forbindelse 
med deres bachelorperiode, tilknyttes et underviserinitieret FoU projekt. Med sparring fra underviseren og 
afsæt i det underviserinitierede projekt og foreløbige analyser heri, formulerer den studerende et 
selvstændigt lille delprojekt, der afvikles i bachelorperioden med den studerende som hovedansvarlig. 



Anliggende 2: Læringsudbytte



Anliggende 2: Læringsudbytte



Anliggende 3: Progressionen

- Dynamiske roller, indtænkt på konkrete stadier i 
uddannelserne med blik for kontekst, kompetencer mv.



Anliggende 4:  Rammer 

- Ramme-eksplicitering: formål, tidsforbrug, krav, indhold, 
kontaktperson, motivation, interesser, kompetencer, 
forventningsafstemning

- Udviklingsbehov ift. evaluering og dokumentation



Balancen mellem høj forskningskvalitet i de enkelte FoU aktiviteter og i det enkelte 
FoU-projekt på den ene side  vs  høj grad af studenterdeltagelse på den anden side. 

En række undersøgelser peger på, at de studerende oplever højere grad af 
meningsfuldhed og læringsudbytte, jo mere dybdegående og jo længere tid, de 
deltager i forskningsprojekter.  Denne pointe inviterer umiddelbart til at de 
studerende ikke kun skal deltage i enkelte, kortere faser i et projekt, men 
deltage i diverse af projektets faser: fra konstruktion af undersøgelsesdesign, 
interviewguide, survey, transkribering, analyse- og formidlingsfase. Samtidig med 
forventninger og krav om aktiv studenterdeltagelse står FoU-medarbejderen i 
den grad overfor krav og forventninger om høj forskningskvalitet, 
generaliserbarhed, validitet

Hvordan kan FoU-medarbejdere navigere i  spændingsfeltet 
mellem disse forskelligartede krav og forventninger?
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