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Målrettet BA-undervisning i 
ansvarlig forskningspraksis 
og god studiepraksis



Baggrund

• ”Bachelor- og kandidatuddannelser bør omfatte 
en introduktion til principperne for integritet i 
forskning og ansvarlig forskningspraksis” 
(DK-kodeks, afs. 1.1.iv)

• På SCIENCE er en sådan intro ofte del af FVT-
kurset.
• IFRO eller IND har/får kursusansvaret 

• Generisk FVT-målbeskrivelse: “Beskrive normer for god 
videnskabelig praksis – med særlig fokus på 
studierelevante problemstillinger.” 

• Placeringen er oplagt, da FVT-kurserne tillige 
giver en general intro til etik, metode og 
videnskaben som institution.
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Ansvarlig forskningspraksis og god studiepraksis

Væsentlige forskelle på BA-studerende og Ph.d.-studerende:

• BA-studerende er ikke forskere (for det meste).
• Deres praksis er (for det meste) ikke reguleret af KU’s regler om god 

videnskabelig praksis   

• Men derimod af KU’s ordensregler

• BA-studerende er forskere (i visse tilfælde)
• Deres praksis er (også) reguleret af KU’s regler om god videnskabelig praksis,   

• Men deres rolle i forskningsgruppen er ofte en anden end fx Ph.d.-
studerendes.

• BA-studerende ved generelt meget lidt om forskningspraksis
• Peer review?? 

• Konkurrence om forskningsmidler??
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Vigtigt at diskutere med BA-studerende

• Forskelle og ligheder i regler og 
principper for ansvarlig 
forskningspraksis og god 
studiepraksis.

• Hvis der faktisk er forskelle

• Hvornår er man også forsker og ikke 
”kun” studerende?

• Og hvorfor er forskellen vigtig?

• Hvilket ansvar har man som 
forskende BA-studerende?

• Videnskab som en menneskelig 
praksis i en bredere samfundsmæssig 
kontekst.

• Som vi jo netop gør på FVT-kurserne 

• BA-studerende er ikke forskere (for 
det meste).

• Deres praksis er (for det meste) ikke
reguleret af KU’s regler om god 
videnskabelig praksis   

• Men derimod af KU’s ordensregler

• BA-studerende er forskere (i visse 
tilfælde)

• Deres praksis er (også) reguleret af KU’s 
regler om god videnskabelig praksis.   

• Men deres rolle i forskningsgruppen er 
ofte en anden/mindre end fx Ph.d.-
studerendes.

• BA-studerende ved generelt meget 
lidt om forskningspraksis

• Peer review?? 

• Konkurrence om forskningsmidler??



Vigtigt at diskutere med BA-studerende

• Forskelle og ligheder i regler og 
principper for ansvarlig 
forskningspraksis og god 
studiepraksis.

• Hvis der faktisk er forskelle

• Hvornår er man også forsker og ikke 
”kun” studerende?

• Og hvorfor er forskellen vigtig?

• Hvilket ansvar har man som 
forskende BA-studerende?

• Videnskab som en menneskelig 
praksis i en bredere samfundsmæssig 
kontekst.

• Som vi jo netop gør på FVT-kurserne 

• Eksisterende undervisningsmateriale 
er typisk rettet mod professionelle 
forskere.

• Antager en vis forskningserfaring

• Centrale emner berøres slet ikke eller kun 
perifært.

• Stort fokus på problematikker, fx 
forfatterskaber, der kun har meget lidt 
relevans for BA-studerende.

Tilgængelig på 
https://ifro.ku.dk/publikationer/undervisningsudgivelser/

https://ifro.ku.dk/publikationer/undervisningsudgivelser/


Forskelle og ligheder i regler og principper

Af KU’s ordensregler §2:

”Stk. 2.

Overtræder den studerende disse principper, foreligger der eksamenssnyd. […]

Stk. 5. Til brud på god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed […]
hører bl.a.:

a) Plagiat […]

b) Forfalskning

c) Fabrikering”

• De officielle regler er de samme, men fortolkningen er i visse tilfælde forskellig.

• Fx fortolkningen af forfalskning og fabrikering

• Vigtigt, at de studerende forstår centrale begreber og variationerne i deres 
fortolkning.

• Vigtigt at forstå hvornår og hvorfor centrale begreber fortolkes forskelligt.

• Vigtigt, at vi som undervisere forstår, hvordan centrale begreber bliver misforstået
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Eksempler fra undervisning: Forfalskning

Summeøvelse med opfølgning i plenum:

• Handling: En person kasserer eller ændrer et datasæt 
(fra et forsøg eller en modelkørsel) fordi det ikke givet 
det “rigtige” resultat.

• Scenarie A: Personen er professionel forsker
Spørgsmål: 

1. Under hvilke omstændigheder kan det være etisk forsvarligt?

2. Under hvilke omstændigheder vil det være forfalskning? 

• Scenarie B: Personen er studerende
Spørgsmål:

3. Er der forskel på svarene til 1. og 2. i scenarie A og B? 
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Eksempler fra undervisning: Plagiering
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• Roig (1997) lod BA-studerende og 
professorer læse 10 parafraser af en 
tekst og markere, hvilke de mente var 
plagierede. 

• Studiet viste, at mange af de 
studerendes forståelse af plagiering 
adskilte sig markant fra professorernes 
(der generelt var enige).

• I undervisningsmaterialet findes en 
lignende øvelse.

• Med gråzoner by design.  



Hvad siger de studerende (på gl. KVL)?

Til eksamen:

• Der ønskes en diskussion af begrebet god videnskabelig praksis, samt 
en diskussion af mindst ét eksempel på de gråzoner, der kan opstå i 
spektret mellem god videnskabelig praksis og videnskabelig 
uredelighed.  

• Et spørgsmål de generelt gerne vil op i, men få klarer sig rigtig godt.

• OBS: Meget lille sample.

I evalueringerne: 

• De studerende finder generelt introduktionerne relevante og 
interessante.

• Umiddelbart relevant for deres egen praksis

• Forekommer dem mere konkret end andre dele af FVT-kurset.

• Undrer sig over at de ikke introduceres til reglerne allerede på første 
semester.

• Korte introduktioner er småt indført på visse uddannelser. 
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Fremtiden

• IFRO og IND er med i H2020 projektet INTEGRITY, der bl.a. 
skal udvikle ny effektiv undervisning i ansvarlig 
forskningspraksis og god studiepraksis for BA-studerende.

• Baseret på en omfattende kortlægning af studerendes 
forforståelser og oplevede dilemmaer.

• Bl.a. skal der udvikles en interaktiv 
e-læringsportal, der kan 
understøtte klasseundervisningen.
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Tak for opmærksomheden
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