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Indledning 
Idealet for undervisning på universitet er forskningsbaseret undervisning. Sådan hedder det 

sig i hvert fald ofte når man læser diverse udlægninger af Universitetslovens krav om 

forskningsbaseret uddannelse (Universitetsloven, 2003). Forskningsbaseret undervisning 

bliver udlagt og praktiseret i mange forskellige udformninger (Schmidt-Nielsen, 2001; 

Jensen, 2001). Per Fibæk Lauersen (1996) har fire udlægninger af den forskningsbaseret 

undervisning, som lettere omskrevet kan opstilles i fire punkter: 

 

1. Undervisningens indhold består af forskningsresultater.  
2. Undervisningen er tilknyttet et bestemt forskningsmiljø. 
3. Underviseren er aktiv forsker i det fagområde, han underviser i, og sørger for at lade 

forskningen befrugte sin undervisning. 
4. De studerende lærer at arbejde forskningsmæssigt gennem samarbejde med praktiserende 

forskere. 
 

Når jeg ser tilbage på de fag jeg har undervist i på statskundskab de sidste 6 år, synes 

undervisningen at være koncentreret om det man kan kalde redskabsfag, dels i anvendt 

videregående statistik og dels i almen og sammenlignende statskundskab udover nogle få 

afstikkere til andre fagområder.  

 Faget anvendt videregående statistik - et overbygningsfag på scient.pol.-

uddannelsen - kan ud fra de fire punkter om forskningsbaseret undervisning kun forsvares 

med at jeg som aktiv forsker anvender statistik i min forskning, men at hævde at jeg forsker i 

statistik eller at jeg formidler egne forskningsresultater i forbindelse med undervisningen sker 

sjældent. Faget anvendt videregående statistik er undervisning bygget op om en mængde 

cases, hvor de studerende efter at være blevet præsenteret for den statistiske teknik selv skal 

forsøge sig med teknikken på et udleveret casemateriale. Casematerialet er bygget op som en 

virkelighedsnær situation indeholdende et kvantitativt datamateriale som de studerende skal 

analysere og formidle. Ifølge studenterevalueringer har de studerende haft et højt fagligt 

udbytte af faget, men forskningsbaseret undervisning er det ikke. 

 Faget almen og sammenlignende statskundskab er et grundfag på scient.pol.- 

bacheloruddannelsen. Faget er stærkt pensumbundet til en grundlæggende litteratur om magt, 

demokrati, valg og kommunikation mv. Selvfølgelig kan jeg finde mit forskningsområde i 

dette brede fag, men da undervisningen sker på andet semester er muligheden for at formidle 

egne forskningsresultater begrænset til lærerige eksempler for de studerende.  



 Alt i alt når jeg ser tilbage på min undervisning, har den i meget begrænset 

omfang været givtig for min forskning. Ud fra et forskningsperspektiv har det snarere været 

en tidskrævende hæmsko, som har tvunget min tid og kræfter væk for forskningen. Det må 

være muligt at gøre det anderledes! Det må være muligt at skabe en synergi mellem min 

forskning og min undervisning hvor de begge bidrager positivt til hinanden. Det er 

problemformuleringen som jeg vil forfølge i denne artikel. I spørgsmålsform kan 

problemformuleringen omstilles som nedenfor:  

 

• Hvordan kan man tilrettelægge undervisningen så undervisningsforløbet giver et direkte og 

relevant bidrag til ens igangværende forskning? 

 

Artiklen har udover indledningen tre afsnit. I næste afsnit diskuteres muligheden for at flytte 

idealet fra forskningsbaseret undervisning til undervisningsbaseret forskning. Dernæst 

skitseres det kursusforløb – Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv –, som jeg vil 

forsøge at gennemføre i efteråret 2006 som undervisningsbaseret forskning. Afslutningsvis i 

konklusionen trækkes nogle generelle pointer op i forhold til undervisningsbaseret forskning 

og enkelte videre perspektiver diskuteres. 

Fra forskningsbaseret undervisning til undervisningsbaseret forskning 
Undervisningsbaseret forskning er det begreb, som kan være med til at give svaret på 

problemstillingen. En undervisningsform, som i idealet netop er tiltænkt at kunne bidrage 

konstruktivt til forskerens igangværende forskning (Jensen, 2006). I udgangspunktet ser man 

altså bort fra de fire udlægninger af forskningsbaseret undervisning, der blev præsenteret i 

indledningen.  

 For at komme nærmere på fænomenet undervisningsbaseret forskning vendes 

det lidt på hovedet og man kan spørge: Hvad er det, forskeren (=underviseren) har brug for, 

som undervisningen kan bidrage med til et i gangværende forskningsprojekt? Det afhænger 

selvfølgelig af mange ting, men præcist hvor i processen forskningsprojektet er synes at spille 

en helt central rolle. Er man i ansøgningsfasen? Er det de første pilotforsøg som er næste 

skridt? Er datamaterialet indsamlet? Ligger der allerede udkast til kapitler og artikler? Eller er 

der allerede publiceret fra projektet? I hver af disse faser skal den undervisningsbaserede 

forskning gennemtænkes og samspillet i den konkrete undervisning vil udvikle sig forskelligt. 

 Hvis man tager udgangspunkt i et af mine igangværende forskningsprojekter 

finansieret af forskningsrådet ”Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv”. Er status 



(sommer 2006) at data er indsamlet og der foreligger to konferencepapers og to publicerede 

artikler på baggrund af projektet. Derudover er den en omfangsrig ansøgning, som har et kort 

litteratur review af forskningsfeltet og diverse foreløbige dataanalyser i noteform. Ideen med 

projektet, er at forsøge at skrive så mange internationale anonymt peer-reviewed artikler, som 

muligt. Dels i ansøgningen og dels løbende videreudviklet findes der pt. syv til ti hypoteser 

om hvordan meningsdannelsen foregår, som datamaterialet er designet til at analysere. Hver 

hypotese kan i udgangspunktet bære en artikel. Der at altså en masse arbejde tilbage i 

forskningsprojektet. I punktform ser arbejdsopgaver ud som følger: 

 

• Hver hypotese skal gennemgå et grundigt litteratur review.  
o Tidligere forskning på området skal læses og sammenfattes, relevante 

begrebsmæssige, analytiske og empiriske faktorer skal identificeres og hvad 
der forventes at blive udfaldet af analysen skal præciseres.  

• Tilpasning af hypotese.  
o Operationalisering af hypotese i forhold til datamateriale og litteratur review. 

• Datamateriale skal analyseres. 
o Konkret statistisk analyse af det foreliggende datamateriale ud fra hypotese. 

• Artikler skal skrives. 
 

Ud fra et forskningsmæssigt perspektiv er ideen med undervisningsbaseret forskning at få 

hjælp til at løse de arbejdsopgaver, som er relateret til projektet. Med andre ord får de 

studerende mulighed for at arbejde som forskningsassistenter med direkte indsigt i et 

igangværende forskningsprogram. Undervisning foregår som en form for ’Mesterlære’ hvor 

de studerende på den ene side får en masse vejledning og undervisning til at gennemføre 

analyserne, og på den anden side skal vise at de kan tænke og arbejde selvstændigt med 

problemstillingerne. Men hvordan kan man sikre sig at de studerende er med på den idé og 

kan man forvente at de magter opgaver og behandler den seriøst? Udgangspunktet for at 

besvare disse spørgsmål må være at se på hvad der får den enkelte studerende til at vælge et 

bestemt fag frem for andre. Umiddelbart kan man i listeform opstille følgende punkter: 



• Faglighed 
o At blive faglig og social kompetent til at bestride et ønsket fremtidigt job. 

• Undervisningsform 
o Motiveret og spænende underviser / undervisning. 
o Mulighed for selv at bestemme emnevalg. 

• Faglig interesse 
o Faglig nysgerrighed. 
o Mulighed at stifte bekendtskab med forskermiljøet. 

• Studiemiljø 
o ”Kliken” vælger faget. 

• Andet 
o Her kan jeg som studerende ”springe over hvor gæret er lavest”. 
o Mulighed for at blive hurtig færdig. 

 

Disse grundlæggende ikke udtømmende faktorer er med til at karakterisere hvorfor de 

studerende vælger et fag frem for et andet. At det så sjældent foregår på et fuldt informeret 

niveau, da rygtedannelsen omkring fag og undervisere løber hurtigt er en anden sag. Samtidig 

med at det omgivende samfund løbende stiller nye krav til undervisningen såvel som de 

studerende. Tillige gør begrænsningen fra holdstørrelse, fagudbud og studieordninger det 

svært for de studerende og undervisere at få alle sine mål opfyldt på en gang. Med dette 

forbehold kan man sætte listen med forskningsopgaver og de studerendes faktorer for valg at 

et fag op over for hinanden, og på den baggrund designe et undervisningsforløb, som i videst 

mulige omfang tilgodeser begge behov. Det svære i øvelsen er at finde balancen mellem de 

studerendes motivation, læringsbehov, evner og ønsker og forskerens (=underviseren) behov 

for at få konkret og direkte hjælp til forskningsprojektet (Jensen, 2006). 

 For at gøre afvejningerne så konkrete som muligt illustreres i næste afsnit den 

udvidede kursusbeskrivelse for overbygningskursus på scient.pol.-uddannelsen: 

Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv. Faget udbydes første gang i efteråret 2006 og 

kan vælges frit af de studerende i konkurrence med andre fag. Faget er tilrettelagt ud fra 

principperne om undervisningsbaseret forskning og holdstørrelsen er maksimalt på 20 

studerende.  

Undervisningsbaseret forskning – kursusbeskrivelse for ”meningsdannelse 
i et demokratisk perspektiv” 
Beskrivelsen er bygget op omkring fire elementer formål, undervisningsrammen, 

undervisningsformen, undervisningsplanen og bedømmelse. Disse fire elementer vil i det 

følgende blive præsenteret hvor elementer af den undervisningsbaseret forskning fremhæves 

og diskuteres.  



 

Formål 

Faget har til hensigt at øge deltagernes forståelse for politisk meningsdannelse. Hvordan 

skabes og ændres borgernes politiske meninger og kan man ændre dem bevist og hvordan? Er 

det udemokratisk eller er forsøget på at overbevise borgerne om at ens argumenter er de 

rigtige en nødvendig del af et levende demokrati? Det er nogle af de problemstilligner vi vil 

forsøge at besvare i seminaret.  

 I det igangværende forskningsprojekt – meningsdannelse i et demokratisk 

perspektiv er der blevet indsamlet et stort datamateriale – gennemført som en split-sample 

survey via telefoninterviews. Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark. Der ligger 

allerede nogle forskellige papers, som analyserer enkelte sider af datamaterialet. I seminaret 

skal de studerende arbejde med datamaterialet hvor de skal teste en selvvalgt hypotese om 

politisk meningsdannelse. Kurset arbejder altså på kanten af den eksisterende viden om 

meningsdannelse og vil forsøge at genere nye og alternative vinkler på hvordan 

meningsdannelsen sker. 

 Kurset er orienteret mod kommunikation og analysestillinger i den offentlige og 

private sektor hvor forståelse for hvordan borgerne påvirkes af mediernes og politikernes er 

budskaber centralt. Det kunne være stillinger i meningsmålingsbureau eller 

kommunikationsstillinger i central administrationen mv. Desuden vil faget være oplagt at 

drage nytte af i arbejdet med specialet og andre projektopgaver.   

 Flere hypoteser vil blive sat på grundig efterprøvning i seminaret, hvor modeller 

til at forstå borgernes meningsdannelse vil blive testet. Eksempler på hypoteser er: 

 

• Et velfungerende demokrati bygger på oplyste og informerede borgere. Hvis borgerne 
mangler den fornødne politiske viden, bliver deres kryds på stemmesedlen sat mere eller 
mindre tilfældigt. Dårligt oplyste vælgere mangler viden til at sammenkæde politikernes 
budskaber med deres egne grundlæggende politiske værdier, hvilket kan resultere i et 
kryds, som afviger fra det informerede kryds, der vil være tættere på vælgernes politiske 
overbevisning. De informerede vælgere vil altså stemme anderledes.  

• Følelser spiller en stor rolle i politisk meningsdannelse. Borgerne har en umiddelbar 
negativ eller positiv følelse til mange ting. Disse umiddelbare reaktioner er toneangivende 
i den politiske meningsdannelse, mens politisk viden er sekundær.  

• Ved hjælp af framing kan man manipulere borgerne til at mene hvad som helst. De har 
grundlæggende meget få rodfæstede politiske holdninger. 

 



Undervisningsramme 

Undervisningsrammen er den overordnede ramme for kursus, som forholder sig til de 

studerendes baggrund og niveau, direkte og indirekte krav til kursus fra omgivelserne og 

endelig den fagtradition som kurset er en del af. Figuren nedenfor illustrerer 

undervisningsrammen. 

 De studerende som vil tage faget er primært statskundskabsstuderende på 

kandidatoverbygningen. De vil have en bachelor i statskundskab hvor de har gennemgået 

basale statskundskabsfag indenfor for forvaltning, international politik og statskundskab samt 

redskabsfag som statistik og metode. På den baggrund har de studerende altså en relativ 

homogen baggrund og karakteristika. Alligevel ligger mange af de specifikke kvalifikationer 

såsom statistik, som er nødvendig for at kunne analysere data, langt væk for den enkelte 

studerende. Der vil derfor blive brugt mindst en undervisningsgang på at sikre en opfriskning 

i brugen af SPSS og statistisk analyse af datamaterialet. Denne opfriskning i statistisk 

analyser er netop et udtryk for den undervisningsbaserede forskning, hvor forskere er nødt til 

at sikre et tilstrækkelig fagligt niveau for at kunne drage nytte af de studerende. Samtidigt vil 

færdigheder i statisk analyse også være et godt kort for de studerende at have på hånden i en 

fremtidig jobsituation eller projektarbejde. 

 Omgivelsernes krav til nyuddannede kandidater kan også anvendes som 

motiverende faktorer for at de studerendes deltagelse i kurset. Omgivelsernes krav såsom: 

selvstændighed, teamplay, analytisksans og gode formidlingsegenskaber alt sammen på et 

solidt fundament af faglighed, er hvad man kan læse i diverse stillingsoplag. 

Selvstændigheden kommer til udtryk ved at den studerende selv kan vælge hvilke hypotese 

han eller hun vil arbejde med i faget. Teamplay kommer til ved at arbejdet kan foregå i 

grupper. Tillige kommer selvstændigheden frem i de studerendes arbejde med den enkelte 

hypotese. Formidlingsevnen kommer til udtryk i den skriftlige artikel, mundtlig præsentation 

af problemformulering og artikel og opponering mod medstuderendes artikeludkast. Den 

analytisksans komme især i arbejdet med skulle analysere hypoteserne. Fagligheden sikres 

gennem et pensum som er delvis obligatorisk og delvis selvvalg. Selvvalgte dele skal 

godkendes af underviseren. 

 



 
Fagtradition 

Omgivelser-
nes krav. 
F.eks. 
jobkrav og 
studieordning 

De 
studerendes 
baggrund og 

niveau 

 
Undervis-
ningen og 

dens forløb 

Undervisningsramme 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til fagtradition bygger faget på en lang tradition indenfor feltet ”Public Opinion”, 

som er relativt uopdyrket i dansk (og europæisk) sammenhæng, men som i amerikansk 

sammenhæng er en hybrid mellem politologi, social psykologi, politisk psykologi og 

kommunikations- og medieforskningen. De felter som faget bygger videre på er tidligere 

introducerede som valgforskning, kommunikationsforskning og redskabsfaget statistik på 

bacheloruddannelsen. Netop ved at fremhæve at der bygges videre på tidligere fag og en lang 

og veletablerede forskningstradition bliver det lettere for den studerende at se hvordan faget 

spiller sammen med andre kurser i uddannelsen og ikke mindst at give kursus en 

referenceramme. 

 

Undervisningsform 

Ved at anvende et gennemgående eksempel/case i undervisningen kan man løbende illustrere 

pointerne, bygge ovenpå de studerendes løbende tilegnede færdigheder og samtidigt undgå at 

skulle introducere hele eksemplers kontekst hver gang. Tillige giver eksemplet en bredere og 

fælles referenceramme for underviser og studerende. Det gennemgående eksempel i 

undervisningen vil være taget ud fra projektansøgningen – Når respondentens møde med 



intervieweren i en surveysituation. Hvorfor svares der som der gør?, hvad er det for en 

politisk mening der registreres og hvad bestemmer den? Undervisningen prøver altså at tage 

udgangspunkt i den hverdagsviden som de studerende har med sig fra for eksempel de 

situationer hvor de selv er blevet kontaktet af en interviewer og skulle give udtryk for deres 

politiske holdninger. Eksempler vil løbende blive udvidet til at inkludere de forskellige 

hypoteser om politisk meningsdannelse der arbejdes med og udvikles i kurset. 

 Der undervises i 3 timer ca. hver anden uge. Det giver underviseren tid til at 

beskæftige sig med andre ting end undervisning og giver samtidigt de studerende tid til at 

arbejde på deres ”artikel”. De sammenhængende tre timer giver også tid til at færdiggøre de 

studerendes oplæg på tilfredsstillende vis og den længere sammenhængende tid, i forhold til 

de traditionelle 2 timers moduler, giver også mulighed for at arbejde sig grundigere igennem 

litteraturen og analyserne i selve undervisningen. 

 I løbet at kurset vil de studerende få adgang til det indsamlede datamateriale, 

som er grundstammen af forskningsprojektet. Materialet er endnu ikke offentliggjort og vil 

ikke blive det før projektet og afsluttet og artiklerne fra projektet er offentliggjort dvs. tidligst 

2009. Materialet har meget aktualitets-, relevansværdi for en forståelse af den offentlige 

meningsdannelse. Dette er forhåbentlig en motiverende faktor for de studerende at arbejde 

med et sådan materiale som bevæger sig ind på uopdyrket land. Tillige er det nødvendig at 

forklare de studerende, at de ikke selv kan offentliggøre deres analyser af materialet. 

Samtidigt må jeg som forsker have mulighed for uden reference til deres ”artikler” 

(=seminaropaver) og analyser udviklet i undervisningsforløbet, at kunne arbejde videre med 

materialet. Formålet med kurset er at skabe en gruppe der kan hjælpe og bidrage med til 

forskerens (=underviserens) forskning på feltet. En måde at håndtere fortroligheden til 

datamaterialet og rettigheder til de tanker og analyser som kommer ud af forløber, er i en 

formel kontrakt. Der kan være tre hovedpunkter i en sådan kontrakt. 

 

- Datamaterialet må ikke videregives til andre og må kun anvendes i forbindelse med 
seminaropgaven i kurset. 

- Den studerende må ikke offentliggøre analyser som helt eller delvist bygger eller tager 
udgangspunkt i datamaterialet. 

- Underviseren har alle rettigheder til produkter, der kommer ud af 
undervisningsforløbet. 

- Hvis underviseren publicerer materiale, som bygger på idéer og analyser, som 
studerende har udviklet i forbindelse med seminaret vil de blive krediteret og 
anerkendt i form af en ”acknowledgement” eller lignende. 

 



Umiddelbart kan det virke som en noget hård fremstilling, men samtidigt er de formuleret 

netop sådan for at undgå misforståelser. Derfor kan det også være hensigtsmæssigt at bede de 

studerende om at skrive hovedpunkterne i kontakten under. Dette er helt almindelig praksis i 

mere naturvidenskabelige inspireret forskningsmiljøer. I dette tilfælde får de studerende 

stillet et indsamlet og unikt opinionsdata til rådighed, men det kunne i princippet havde været 

hvilken som helst type af data. Det kunne være data som krævede en særlig fortrolighed, 

indsamlet over en længere årrække eller data, der på den ene eller anden måde har en unik 

karakter, som forskeren har investeret et stort arbejde og ressourcer i. Når forskere giver 

adgang til et sådant materiale er det nødvendigt med nogle klare retningslinier i forhold til de 

studerendes og forskerens rettigheder til vidensproduktionen i seminaret. Forhåbentlig er det 

bare en formsag og vil være lettere at formidle disse retningslinier mundtligt overfor de 

studerende end på skrift, men som samtidigt sikrer helt klare retningslinier. 

 I undervisningsbaseret forskning åbner forskeren sit værksted, sit maskinrum og 

han giver adgang til sit datamateriale, sine foreløbige ideer til hypoteser og artikler. For at 

skabe en produktiv atmosfære er han nødt til åbent at fortælle og diskutere med de studerende 

hvor han er i tvivl, kørt fast og hvad han har svært ved at forstå. Han ”blotter” sig altså 

intellektuelt. Dette er en nødvendig del af undervisningsbaseret forskning, hvis man ikke er 

villig til det som forsker og er bange for at ens autoritet kan få sig et knæk, skal man ikke 

indlade sig på undervisningsbaseret forskning. 

 Summa summarum er der behov for en høj grad af gensidig tillid mellem 

studerende og forskere (=underviser) når undervisningsbaseret forskning skal lykkes. 

 

Undervisningsplan 

Undervisningsplanen har et relativt traditionelt formål med generel litteratur i begyndelse og 

fokuseret litteratur mod slutningen, hvor de studerende selv arbejder med deres hypoteser.  

Undervisningsplanen er skematisk vist nedenfor: 

 



Undervisningsplan – Meningsdannelse i et demokratisk perspektiv 
Lektion/dato Titel Indhold Obligatorisk litteratur 
1 – 2 timer Introduktion Intro til: 

- Forskningsprojekt 
- Fagtradition 
- Undervisningsform, -plan og -
mål 
- Brug af hypoteser 

- Forskningsansøgning 
- kursusbeskrivelse mv. 
- Hellevik (1999) kapitel 3
 

2 – 3 timer Public opinion Studenterpræsentation af centrale 
originale tekster med opponent 
indlæg* 

Converse, 1964; Archen 
1975; Zaller, 1992 

3 – 3 timer Hypoteseudkast 
Intro SPSS 

- Hypoteserne præsenteres af 
KMH 
- Intro til spørgeskema 

Spørgeskema 
Snideman og Globb, 1996

4 – 3 timer Hypotesevalg 
Intro SPSS 

De studerende har valg 
arbejdshypotese* 

 

5 – 3 timer H1: Den offentlige 
mening er en illusion 

Grundig diskussion af valgte 
hypoteser 

Bishop, 2004 

6 – 3 timer H2: Politisk viden og 
din politiske mening ------------||------------ Zaller, 1992; Alvarez & 

Brehm, 2002 
7 – 3 timer H3: Framing kan flytte 

opinionen ------------||------------ Sniderman & Theriault, 
2004; Entman, 1993 

8 – 3 timer H4: Følelser og din 
politiske mening ------------||------------ 

Rosenberg & Hovland, 
1960 
 

9 – 5 timer  Præsentation af udkast til paper, 
med opponenter* 

Udkast til alle papers 

 Endelig artikel afleveres til bedømmelse (bestået / ikke bestået) 
I alt 28 timer    
* indikerer at det er obligatorisk for de studerende at deltage i disse undervisningsaktiviteter 
for at kunne indlevere deres artikel til endelig bedømmelse. Litteraturen er kun foreløbig.  
 

Selve undervisningen vil først have en præsentation af kurset, hvor såvel forskningsprojektet 

som undervisningsformen introduceres. Dette er i høj grad et forsøg at tilpasse underviser og 

de studerendes forventninger til kurset og hinanden. Allerede gangen efter er de studerende 

på banen med præsentation fra den generelle litteratur om meningsdannelsen. Der er helt 

bevidst at lade de studerende præsentere litteraturen frem for at lade underviseren gøre dette. 

Det vil kunne skabe ejerskab til problemstillingen og forhåbentligt virke 

deltagelsesaktiverende for de studerende. 

 

Bedømmelse 

For at bidrage til en konstruktiv faglig debat på et højt niveau kan det være en god idé, at 

kræve at de studerende deltager med vigtige elementer i undervisningen og generelt kræve at 

de bidrager aktivt til undervisningen. Dette kan formaliseres ved at deres aktivitetsniveau skal 

godkendes for at kunne aflevere deres seminar (=artikel) til bedømmelse. 



Det produkt de studerende skal have bedømt er en integreret del af 

forskningsprocessen – en artikel som i princippet kan bidrage til en senere publicering. Det 

betyder, at du som underviser indirekte skal bedømme dit eget forskningsprogram. Dette 

minder på den ende side om et speciale-vejledningsforløb, hvor man som underviser både har 

rollen som vejleder og senere som bedømmer, men det adskiller sig på den anden side ved, at 

ens eget projekt delvist bliver bedømt. Der kan måske være en fare i objektiviteten i sådan en 

proces.. Det kunne afhjælpes ved at bede kollegaerne om at fungere som uformelle censorer. 

Problemet er dog mindre væsentligt i dette tilfælde hvor de studerende får består / ikke 

bestået. Her kunne det være en idé at anvende forskningskollegaer som uformelle censorer på 

en eventuel opgave, som man som underviser vurderer som ikke bestået. 

Konklusion og perspektivering 
Artiklen har forsøgt at skitsere nogle ideer og diskussioner for muligheden for at bedrive 

undervisningsbaseret forskning. En undervisnings- og forskningsform som forsøger at 

kombinere forskning og undervisning. En form hvor de studerende hjælper forskeren og hvor 

forskeren stiller et spændende og grænseoverskrivende datamateriale til rådighed for de 

studerende.  

 Der er flere centrale punkter når undervisningsbaseret forskning skal lykkes: 

 

• Forskningsprocessen: Hvor i forskningsprocessen er projektet giver forskellige og 
muligheder og begrænsninger. 

• Forventningsafstemning mellem de studerendes ønsker og behov til undervisningen og 
forskerens behov i forskningen. 

• Rettighederne til materialet og produktionen tilfalder forskeren. 
• Tillid er helt centrale i undervisningsbaseret forskning. Forskeren ”blotter” sig 

intellektuelt overfor de studerende. Han fortæller hvor han er i tvivl og hvor han er kørt 
fast. Dette er nødvendigt for at få en produktiv atmosfære. 

 

Undervisningsbaseret forskning er oplagt på overbygningen hvor de studerende vælger 

kurserne efter eget valg. På den måde kan stor del af forventningsafstemningen ske allerede 

ved de studerendes valg af kursus. Tillige har de studerende et bedre fagligt niveau til at 

kunne bidrage til forskningsprojektet. Undervisningsbaseret forskning kan være svært at 

tilpasse til redskabsfag, men det ligger nogle muligheder i det ved anvende 

forskningsprojektet som en gennemgående case. 
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