
Undervis i innovation 
 

Dato 

11.12.2014 

Ref. 

rsa. sha 

Side 

1/3 

 

 

 

DANMARKS 
EVALUERINGSINSTITUT 

Østbanegade 55, 3. 
2100 København Ø 

T  35 55 01 01 E eva@eva.dk 
F  35 55 10 11 H www.eva.dk 

 

 

Datagrundlag og metode  

 
EVA har gennemført en undersøgelse af, hvordan innovationsundervisning gennemføres og 
tilrettelægges i tilknytning til udvalgte kurser på det videregående område. Undersøgelsens 
resultater afrapporteres i form af inspirationskataloget ”Undervis i innovation – inspiration 
fra underviser til underviser på de videregående uddannelser”, der har undervisere og ud-
dannelsesplanlæggere ved de videregående uddannelser som sin målgruppe.  
 
Undersøgelsen har hovedfokus på kurser, der har til formål at opøve innovative kompeten-
cer hos de studerende og samtidigt indgår i en ordinær, videregående uddannelse (dvs. 
kurser som enten er en obligatorisk del af en uddannelse eller udbydes med mulighed for 
meritering i en uddannelse). Et enkelt kursus, der ikke er ECTS-givende, er dog medtaget. 
 
I nærværende notat uddybes om inspirationskatalogets datagrundlag og om EVA’s metode 
og analyseproces. 
    
Inddragelse af ekspertgruppe 
EVA har løbende inddraget en ekspertgruppe, der bestod af 5 personer med særlig viden 
om innovationsundervisning og samfundets efterspørgsel efter innovationskompetencer. 
Ekspertgruppen har bistået EVA med viden om den gode innovationsundervisnings kende-
tegn, kvalificeret EVA’s udvælgelse af konkrete danske innovationskurser og givet input til 
EVA’s indhentning af internationale erfaringer. Ekspertgruppen havde følgende deltagere: 
 

 Specialkonsulent Merete Carlson, Københavns Universitet.  

 Uddannelsesleder Jesper Klintrup Nielsen, Aarhus Erhvervsakademi 
 Lektor Rikke Møller Johannesen, VIA University College 

 Studerende Jacob Søndergaard ved DTU/Stardust DTU 

 Chefkonsulent Jesper Allerup, Dansk Industri. 
 
Eksperterne er udvalgt med udgangspunkt i, at gruppen skulle rumme følgende perspekti-
ver: et forskerperspektiv, et underviserperspektiv, et uddannelsesplanlæggerperspektiv,  
et studenterperspektiv samt et aftager-/erhvervslivsperspektiv. 
 
Udvælgelse af danske innovationskurser 
Udvælgelsen af kurser til brug for udarbejdelsen af inspirationskataloget er sket i to trin: 
Som første trin kontaktede EVA ca. 25 ressourcepersoner med særligt kendskab til innova-
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tionsundervisning på det videregående område, som blev bedt om at komme med input til 
kurser, som efter deres vurdering kunne give inspiration til undervisere og studieledere, 
som gerne vil i gang med innovationsundervisning. EVA kontaktede relevante personer i 
centrale organisationer og netværk og bad dem om dels at komme med input til relevante 
kurser, dels at foreslå yderligere ressourcepersoner. Ressourcepersonerne er primært under-
visere, studieledere og studerende ved de videregående uddannelser.  
 
Som andet trin bad EVA ekspertgruppen, om - med udgangspunkt i ressourcepersonernes 
forslag – at foreslå et mere begrænset antal kurser, som EVA med fordel kunne gå mere i 
dybden med. Ekspertgruppen fik mulighed for at supplere listen med yderligere kurser, som 
efter deres vurdering ville være brugbar inspiration for katalogets målgruppe. Det skal un-
derstreges, at den endelige udvælgelse af kurser/ interviewpersoner til kataloget er foreta-
get af EVA på baggrund af input fra ekspertgruppen vedr. den gode innovationsundervis-
nings generelle kendetegn og en hensigt om at sikre institutionel, faglig og geografisk 
spredning.   
 
Telefoninterview med undervisere 
EVA har gennemført semistrukturerede telefoninterview med 18 undervisere og kursusan-
svarlige ved de videregående uddannelser. 
 
Hvert interview tog udgangspunkt i et på forhånd udvalgt kursus og havde fokus på føl-
gende temaer, som var formuleret i en interviewguide: Kursets formål, indhold og tilrette-
læggelse, prøver/eksamen, fagfaglighed/tværfaglighed samt kursets organisatorisk foran-
kring. Desuden blev underviserne spurgt om deres bedste råd til andre, der gerne vil i gang 
med innovationsundervisning. Interviewguiden var udarbejdet af EVA’s konsulenter med 
udgangspunkt i den indledende deskresearch og med efterfølgende input fra ekspertgrup-
pen. 
 
Samtlige interviews blev optaget og efterfølgende transskriberet. De transskriberede inter-
views har gennemgået en omfattende systematisk databehandling med udgangspunkt i 
den såkaldte ”Framework Approach1”.   
 
Datagrundlaget for inspirationskataloget er således de 18 interviews, samt et mindre antal 
cases omhandlende udenlandske uddannelsesinstitutioners erfaring med innovationsunder-
visning (se nedenfor). 
 
Databehandling og analyse 
Med udgangspunkt i metoden ”Framework Approach” til systematisk databehandling og 
analyse har EVA’s projektgruppe udarbejdet et framework, dvs. en Excel-oversigt over ka-
tegoriserede udsagn fra de afholdte interview. Første led i dette arbejde indebar, at der blev 
udvalgt to interviews som projektgruppen anså for værende typiske. Disse to interviews 
blev kodet efter en række hovedtemaer, som blev udvalgt med baggrund i den benyttede 
interviewguide, samt interviewernes oplevelser af gennemførslen af interviewene. Kodnin-
gen blev foretaget af hver enkel konsulent, og resultaterne af kodningen sammenholdt, for 
at sikre at der i projektgruppen var intern konsistens i forhold til, hvordan hovedtemaerne 

                                                   
1 Se fx kapitel 10 i ”Qualitative Research Practice” edited by Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C., M. 
& Ormston, R. 2014. Sage Publication – London.   
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blev operationaliseret. På baggrund af dette blev der dannet et egentligt framework. De re-
sterende interviews blev herefter kodet på baggrund af beslutningerne om kategoriseringer 
i den indledende fase, og alt kodet interviewmateriale blev indsat i frameworket. 
 
Det kodede materiale blev herefter analyseret systematisk et tema ad gangen med fokus på 
at identificere undertemaer inden for hvert hovedtema. Således er inspirationskatalogets 
pointer altså fremkommet i en samlet behandling af datamaterialet, hvorved EVA mener, 
der er en god sikkerhed for, at ingen væsentlige temaer er blevet overset eller over-
/underrepræsenteret.      
        
Indhentning af internationale erfaringer  
EVA har indhentet eksempler på innovationskurser o.l. ved udenlandske uddannelsesinstitu-
tioner. Eksemplerne er fundet via deskresearch og konsultation af EVA’s ekspertgruppe. 
Det skal understreges, at indhentningen af internationale erfaringer er et mindre element i 
EVA’s undersøgelse og ikke kan ses som en udtømmende afdækning af feltet.  
 
 
 
 
 
  


