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Studentassistenter søkes til timebasert oppdrag august-september 2022 
 
Som en del av en større kartlegging av innovasjon og entreprenørskap i utdanningene ved NTNU ansetter SFU 
Engage nå flere studentassistenter til timebaserte oppdrag knyttet til til dette. Les mer om hele prosjektet og 
arbeidsoppgavene på de neste sidene. 
 
Arbeidsoppgaver: 

- Finne kontaktinformasjon til emneansvarlige. 
- Ringe hver enkelt emneansvarlig for å intervjue han eller henne om deres undervisning. 
- Følge en strukturert intervjuguide for spørsmålsstillingen. 
- Notere ned svarene i et word-dokument og renskrive svarene etter telefonsamtalens slutt. 
- Overlevere arbeidet til Gunn-Berit Neergård, ansvarlig for prosjektet. 

 
Krav til søker: 

- Arbeidet må foregå i august og september, ettersom funnene skal sammenstilles og leveres i midten 
av oktober. 

- Studentassistenten må kunne bruke eget datautstyr og egen mobiltelefon i arbeidet. 
- Studentassistenten må signere en taushetserklæring. 

 
Vi kan tilby: 

- Lønn som studentassistent inntil 250 timer. 
- Et avgrenset og praktisk arbeid som gjør deg bedre kjent med NTNU. 
- Mulighet for å bidra til forskning. Det er ikke planlagt forskning på datamaterialet per dags dato, men 

dette kan bli aktuelt etter hvert som prosjektet utvikler seg. 
 
 
Søknad og søknadsfrist: 

- Kortfattet søknad sendes Gunn-Berit Neergård på e-post gunn-berit.neergard@ntnu.no innen 22. 
august 2022. 

- Søknaden må inneholde kontaktinformasjon, hvorfor man er interessert i å delta og hvor mye 
man er i stand til å jobbe perioden fra ansettelse og ut september.  
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Kartlegging av innovasjon og entreprenørskap i utdanninger ved NTNU 
 
Bakgrunn for kartleggingen 
NTNU skal frem mot desember 2022 kartlegge egne studier vedrørende innovasjon og entreprenørskap. 
Dette er knyttet til utviklingsavtalen mellom NTNU og Kunnskapsdepartmentet, i mål 4, som handler om 
hvordan innovasjon- og entreprenørskapskompetanse kan integreres i utdanningene. Kartleggingen gjelder 
både bachelor-, master og ph.d-utdanninger. Kartleggingen skal legge vekt på erfaringer fra eksisterende 
‘piloter’ som viser hvordan entreprenørskap og innovasjon kan integreres i utdanningene. 
 
Målsetting 
Målet med prosjektet er å utarbeide modeller for innovasjon og entreprenørskapskompetanse i alle 
utdanninger ved NTNU. 
 
Gjennomføring 
Kartleggingen følger fire ulike steg – Kartlegging 1, 2, 3 og 4. I tillegg vil det gjennomføres en modell-utvikling 
der vi visualiserer ulike modeller for å inkludere innovasjon og entreprenørskap i utdanning. 
Studentassistenter vil være en viktig ressurs i utviklingen av Kartlegging 2. 
 
Kartlegging 1 er en kvantitativ analyse av læringsutbyttebeskrivelser knyttet til innovasjon og 
entreprenørskap. Vi har undersøkt emneinnhold og emneutbytter ved alle emner ved NTNU. Dette har gitt 
oss en status på hvordan denne type kompetanse blir ivaretatt ved NTNU på forskjellige utdanningsnivåer. 
Denne kartleggingen er allerede gjennomført, og vil danne bakteppet for arbeidet til student-assistentene. 
 
Gjennom Kartlegging 1 ser vi i hvor stor utstrekning faglærere benytter ‘innovasjon’ og ‘entreprenørskap’ i 
sine emnebeskrivelser. Men i hvor stor grad samsvarer dette med undervisningen som tilbys studentene?  
 
I Kartlegging 2 ønsker vi å bygge videre på denne tematikken ved å intervjue faglærere fra alle studieemner 
ved NTNU som benytter seg av ordene ‘innovasjon’ og ‘entreprenørskap’ i sine emner. I denne kartleggingen 
vil vi få dyptgående kunnskap om hvordan innovasjon og entreprenørskap faktisk integreres i utdanninger 
ved NTNU. Kartlegging 2 er derfor en kvalitativ undersøkelse som baserer seg på intervju med alle faglærere 
som anvender innovasjon og entreprenørskap i sine emnebeskrivelser. Målet er å undersøke hvordan 
innovasjon og entreprenørskap integreres i utdanning, samt undersøke faglæreres kunnskap og behov i tiden 
fremover. 
 
Noen av spørsmålene vi ønsker svar på, er følgende: 
 Hvordan samsvarer emnebeskrivelsen med undervisningen? 
 Hvordan har de integrert innovasjon og entreprenørskap i sine emner? Er det for eksempel integrert 

som et faglig innhold eller et pedagogisk grep? Lærer studentene om innovasjon og entreprenørskap 
– eller lærer de gjennom innovasjon og entreprenørskap? 

 Hvilken kompetanse har de emneansvarlige om disse begrepene – og hvilken kompetanse ønsker de 
seg? 

 
Kartlegging 2 vil gi gode eksempler på hvordan ‘innovasjon’ og ‘entreprenørskap’ er integrert i utdanningene 
per dags dato, og avdekker faglæreres behov i tiden fremover. Estimert leveranse er 21. oktober 2022. Her 
skal vi identifisere emneansvarlige (undervisere) bak 274 emner som benytter ordet ‘innovasjon’ og 61 
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emner som benytter ordet ‘entreprenørskap’. Dette er funn fra Kartlegging 1. Det er høy sannsynlighet for at 
flere av disse emnene overlapper, og for at enkelte emneansvarlige står bak flere av disse emnene ettersom 
innovasjon/entreprenørskap er deres fagfelt. Det er dermed lite sannsynlig at det vil bli over 300 
oppringninger. 
 
Kartlegging 3 handler om begrepsavklaring og forståelse av ‘innovasjon’ og ‘entreprenørskap’. Hvordan blir 
begrepene brukt og forstått i ulike disipliner ved NTNU? Hvilke assosiasjoner skapes, og hvordan påvirker det 
undervisningen? Dette vil bli gjennomført som kvalitative intervju eller som en helhetlig case-studie av seks 
piloter. 
 
Kartlegging 4 tar for seg «utenomfaglige» student-initiativer, utforming av masteroppgaver og doktorgrader, 
samt andre forskningsaktiviteter bør vurderes i modell-utviklingen. Kartleggingen gjennomføres som 
kvalitative intervju med aktører som er involvert i phd-utdanningene ved NTNU, og i studentaktiv læring 
utenfor klasserommet.  

 
Ferdigstillelse av samlet rapport 
Kartlegging 1, 2, 3 og 4 har ulike leveranser, med mål om å kunne dele ny kunnskap etter hvert som 
prosjektet utvikler seg. Vi samler informasjonen fra kartleggingene til én rapport, som ferdigstilles til 1. 
desember 2022. Gjennom bruk av kvantitative og kvalitative metoder vil vi kunne vise et historisk 
oversiktsbilde av innovasjon og entreprenørskap i utdanningene ved NTNU, samt vise til levende eksempler 
av hvordan dette integreres. I rapporten som utarbeides vil vi skissere modeller for hvordan innovasjon og 
entreprenørskap integreres i utdanninger ved NTNU. 
 
Estimert leveranse av rapport for hele kartleggingen: 1. desember 2022. 
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