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Denne aktivitet er forskningsbaseret undervisning, hvor et hold studerende ved brug af forskningsmetoder 
hen over semestret producerede ny viden til kandidatniveaufaget Webmedieret kommunikation og 
interaktion. De studerende fik til opgave 2 og 2 at udføre forskningsinterview med personer i deres 
netværk, der arbejder med webmedieret kommunikation. Disse forskningsinterviews rapporterede de 
studerende i casebeskrivelser, dels mundtligt i timerne, dels skriftligt på en elæringsplatform. Endvidere 
reflekterede de studerende over deres metodologiske valg i en portfolioopgave. Intentionen med de 
skriftlige casebeskrivelser er over tid at opbygge en pool af helt up-to-date casebeskrivelser, der kan 
anvendes i fremtidige undervisnings – og forskningssammenhænge. 
 
Aktiviteten er et svar på flere problemer af både generel universitetsuddannelsesmæssig og specifik faglig 
art: 

• Hvordan kan man organisere undervisning, så de studerende lærer som aktive bidragydere i et 
forskningsfællesskab med henblik på, at de 

o Producerer ny viden? 
o Lærer forskningsmetoder i praksis? 
o Erhverver forståelse af sammenhængene mellem undervisning og forskning på 

universitetet? 
o Reelt bliver og også ser sig selv som deltagere i universitetets praksis? 

• Hvordan kan man knytte relevante faglige forbindelser mellem universitetets praksis og andre 
livssammenhænge – for de studerende og for faget? 

• Hvordan kan man sikre et opdateret casemateriale inden for et område som webmedieret 
kommunikation, der udvikler sig meget hurtigt? 

 
Succeskriterierne for aktiviteten var i forlængelse heraf, at  

• de studerende oplevede at få indblik i en række fagligt relevante cases samt at få praktisk kendskab 
til forskningsmetode 

• de oplevede at være deltagere i en form for forskningsfællesskab 

• der reelt blev produceret brugbare casebeskrivelser mundtligt og skriftligt. 
 
Gennem aktiviteten har vi opnået erfaringer, der peger på, hvordan udbyttet for flere studerende kan 
sikres. 
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