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Undersøgelsen er finansieret af VIAs strategiske midler. Rasmus Rosenkrands Holleufer har stået for den 

tekniske gennemførsel af surveyundersøgelsen og i analysefasen har André Højer i forbindelse med et 

praktikophold i VIA været behjælpelig. Tak for det. Endvidere har projektets følgegruppe, der 

repræsenterer VIAs hovedområder, ledelse, undervisere og forskere givet sparring på og inspireret både 

konstruktion af spørgeskema og dele af analysefasen - også mange tak for det. 
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Indledning og baggrund 
Diskussionen om forholdet mellem forskning og uddannelse er ikke ny, men det er nyt, at spændingsfeltet 

også er aktuelt i forhold til professionshøjskolernes strategier og drift. Igennem en årrække har det i 

Danmark været et varemærke for universiteternes uddannelser, at de er forskningsbaseret. Det er 

imidlertid ingen selvfølge, idet ideen om at kombinere forskning og uddannelse på samme institution først 

opstod med det humbolske universitet i begyndelsen af 1800-tallet, ligesom forskning og uddannelse stadig 

er relativt adskilt i visse lande som fx i Frankrig, og siden begyndelsen af 1990’erne har der især i den 

angelsaksiske verden været tendens til igen at adskille forskning og uddannelse. 

Da professionshøjskolerne blev oprettet i 2008 fremgik det af bekendtgørelsen, at uddannelsernes 

vidensgrundlag skulle være karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde 

med relevante forskningsinstitutioner. I dag skal professionshøjskolernes uddannelser bygge på forsknings- 

og udviklingsviden inden for de relevante fagområder. Forventningen om en nær sammenhæng mellem 

forskning og professionsuddannelserne kan ligeledes identificeres i samarbejdsaftaler med ministeriet, 

ligesom det fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser og lokale studieordninger for 

professionsbacheloruddannelserne, at de skal inddrage forskningslitteratur og forskningsresultater i 

uddannelserne. 

På den baggrund er det interessant at undersøge, hvordan det står til med at skabe sammenhæng mellem 

forskning og uddannelse i VIA og evt. identificere særlige udfordringer eller særligt hensigtsmæssige 

modeller. Nærværende rapport er første del af et studie om, hvordan der i VIA skabes synergi mellem 

institutionens forskningsaktiviteter og de studerendes uddannelse.  

Undersøgelsens design består af et litteraturstudie, kvalitative interviews og en survey-undersøgelse. 

Litteraturstudiet og interviewene har dannet grundlaget for udarbejdelsen af surveyen og vil desuden blive 

afrapporteret særskilt. Denne rapport redegør for de vigtigste fund i den interne survey om 

undervisere/forskeres og uddannelseslederes erfaringer med og oplevelser af sammenhængen mellem 

uddannelse og forskningsproduktionen i VIA University College.  

Nexus-modellen - struktur og spørgefelter 
Surveyundersøgelsen er struktureret på baggrund af en model over, hvordan sammenhængen mellem 

forskning og uddannelse i VIA kan forstås. Modellen er fremstillet grafisk i nedenstående model 1. Den er 

udviklet af forfatterne til denne rapport via analyser af forskningsartikler, som er udvalgt på baggrund af et 

systematisk litteraturreview. Alle artiklerne omhandler forskningsfeltet omkring den såkaldte ”research-

teaching nexus” (se fx Lopes m.fl. 2014). Videre frem i rapporten anvendes blot begrebet nexus, og det 

henviser til de forskellige former for forbindelser, der kan være mellem forsknings- og 

uddannelsesarenaerne. Det skal understreges, at modellen skal ses som en del af det samledes projekts 

udviklingsfelter eller produkter om man vil, idet projektet også tager sigte på at bidrage til den teoretiske 

optik på nexus. I projektet arbejder vi således løbende på gennem teoretiske og empiriske studier at 

videreudvikle denne model, som tager form af en tænketeknologi (Bjerg & Staunæs, 2013, 2014; Lykke, 

Markussen, & Olesen, 2008). Det vil sige en model, der bestræber sig på at udpege kategorier og 

spørgefelter i relation til genstandsfeltet, snarere end at give anvisende svar. Anvendelsen af denne model 

som afsæt for struktur og spørgefelter i surveyundersøgelsen skal derfor også ses i lyset af dette arbejde 

med at videreudvikle og raffinere modellen. Erfaringerne fra survey informerer med andre ord det videre 

modeludviklingsarbejde, og i et senere afsnit gør vi rede for nogle af disse overvejelser. 

Modeludviklingsarbejdet har som intention at bidrage til nuancering og præcisering af de optikker, 

begreber og fænomenforståelser, der bringes i anvendelse i arbejdet med at kvalificere nexus. I disse 
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bestræbelser er det en konstant udfordring, at finde og anlægge adækvate balancer mellem på den ene 

side at identificere nuancerne og på den anden side, at foretage relevante afgrænsninger af disse nuancer. 

Disse udfordringer afspejler sig også i mængden af de data, der fremstilles i det følgende. Netop ved at 

have som intention at åbne op for de mange nuancer i genstandsfeltet bliver mængden af mulige relevante 

data overvældende.  

 

 
Model 1. Nexus-modellen 

 

 

Nexus-modellen 

Modellen arbejder med to arenaer: Forskningsarenaen og uddannelsesarenaen i VIA samt ’aktiviteter’, der 

forbinder disse to arenaer. Disse forbindende aktiviteter er kategoriseret i tre typer. For det første 

materielle forbindelser som kan defineres som ting eller genstande, der så at sige flyttes mellem arenaerne 

og på denne måde skaber vidensflow. Et typisk eksempel vil være en artikel fremstillet i et F&U-program, 

som anvendes i undervisningen i en grund-, efter- eller videreuddannelse. Tilsvarende kan man fx forestille 

sig, at en bacheloropgave udarbejdet i uddannelsesarenaen inspirerer og anvendes i F&U-arenaen. En 

anden type forbindelse eller vidensflow knytter sig til aktører eller subjekter. Det vil sige personer, som 

’flytter’ sig mellem de to arenaer og derved skaber forbindelse. Fx forskere der inviteres til at undervise et 

hold i grunduddannelsen eller studerende, der inviteres til at deltage i et F&U-projekt. Den tredje type af 

forbindelse, som modellen anvender drejer sig om organisatoriske og strukturelle faktorer og elementer, 

der forbinder de to arenaer og skaber vidensflow. Her kan der fx være tale om, at en grund-, efter- eller 

videreuddannelse planlagt og systematisk har formelle fora, der bringer de to arenaer sammen i form af 

medarbejdermøder og teamorganisering eller lignende. Tilsvarende kan der være tale om, at F&U-projekter 

på systematisk og planlagt vis organiserer sine forsknings- og udviklingsaktiviteter på en måde, der åbner 

op for kontakt til og deltagelse i sådanne formelle fora. En del af de organisatoriske forbindende aktiviteter 

kan også have en mere uformel karakter. Medarbejdere, arbejdsopgaver og fysiske rammer mm. kan være 

organiseret på måder, der mere eller mindre foranlediger et ’tilfældigt’ møde mellem de to arenaer. Med til 

dette organisatoriske blik på de forbindende aktiviteter hører også et kulturelt aspekt. Organisatorisk 

forankrede holdninger, vaner og traditioner er således også med til at formatere, hvorvidt og hvordan 

vidensflow udfolder sig i organisationen. 

Dobbelt optik 

Overordnet anvender modellen således en dobbelt optik på spørgsmålet om vidensflow mellem de to 

arenaer - forskning og uddannelse. Denne dobbelte optik indebærer, at spørgsmålet om vidensflow ikke 

kan ’isoleres’ til et blik på bestræbelser i den ene eller den anden arena. Karikeret kan man sige, at 
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bestræbelser på at formidle forskningsviden fra F&U i VIA til uddannelserne i VIA ikke har meget gang på 

jorden, hvis ikke der anvendes en didaktik i uddannelserne, som er forskningsorienteret og at 

uddannelserne i øvrigt i bred forstand orienterer sig mod F&U i VIA. Og modsat nytter det ikke så meget, at 

uddannelserne er orienteret mod forskning, hvis der ikke forskes i emner og på en måde, som 

uddannelserne kan relatere sig til - hvis forskningsarenaen så at sige ’vender sig væk’ fra uddannelserne. 

 

Sammenfatning 
Denne rapport redegør for de vigtigste fund i en intern survey i VIA UC i foråret 2017 om 

undervisere/forskeres og uddannelseslederes erfaringer med og oplevelser af sammenhængen mellem 

uddannelse og forskningsproduktionen i VIA University College.  

Rapporten giver indledningsvist en karakteristik af F&U-aktive medarbejdere i VIA. 74% af medarbejderne 

i VIA er i øjeblikket involveret i F&U-aktivitet, eller har tidligere været det. Blandt de 46% der i øjeblikket er 

aktive, er 40% involveret med mindre end 150 arbejdstimer årligt, og 43% har været F&U-aktive i mindre 

end to år. 11% af dem, der i øjeblikket er F&U-aktive, er det i mere end halvdelen af deres arbejdstid, og 

43% har været F&U-aktive i fem år eller mere.  

Surveyen er konstrueret med afsæt i en nexus-model der illustrerer en måde, hvorpå forbindelsen mellem 

forskningsarenaen og uddannelsesarenaen kan forstås. I modellens optik skal begge arenaer ’række ud 

efter hinanden’ for, at forskningen kan berige uddannelsen og omvendt. Disse bevægelser kan antage 

mange forskellige former, men beskrives i modellen i tre overordnede typer – henholdsvis en materiel form 

(fx litteratur), en aktørbåret form (fx når en forskningsaktiv medarbejder underviser et hold studerende) og 

en organisatorisk form (fx i forbindelse med medarbejdermøder). Modellen har desuden fungeret som en 

afgrænsning af undersøgelsen, hvor en professionsrettet optik er fravalgt.  

Undersøgelsen viser, at uddannelsesarenaen didaktisk især orienterer sig mod forskningsarenaen ved at 
formidle forskningsresultater og i lidt mindre grad gennem undersøgende arbejdsformer. Inddragelse af 
litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter synes at være den dominerende materielle nexus-type, idet ¾ i høj, 
nogen eller mindre grad gør brug heraf, mens ¼ af medarbejderne altså aldrig gør brug heraf. Nexus 
mellem forskning og uddannelse understøttes gennem aktørdimensionen ved, at knapt halvdelen af 
medarbejderne inviterer F&U-aktive kolleger ind i deres undervisning, og godt halvdelen af medarbejderne 
kontakter F&U-aktive kolleger i forbindelse planlægningen af deres undervisning. ¾ af medarbejderne 
oplever, at nexus understøttes organisatorisk gennem formelle møder og uformelle møder, mens 2/3 
oplever, at de får relevant information om VIAs F&U gennem deltagelse i teams og lignende.  

Sammenfattende viser undersøgelsen blandt uddannelseslederne, at de er noget mere optaget af de aktør-
baserede nexus-strategier end medarbejderne, og denne type nexus-aktiviteter tillægges også mere 
ledelsesstøtte end den materielle (jf. ovenfor). Langt størstedelen af lederne angiver, at de yder 
ledelsesstøtte til organisatoriske aspekter af nexus, mens knap en tiendel angiver, at de slet ikke yder støtte 
til uformelle møder og den teambaserede strategi. 

I forskningsarenaen formidles der markant mere gennem trykte medier end gennem andre medietyper. 
Formidlingen retter sig hovedsageligt mod professionen og studerende. Når vidensflowet knyttes til 
’forflytninger’ af aktører, viser tallene, at næsten halvdelen af F&U-medarbejderne i høj grad inddrager 
egen forskning i egen undervisning. Den modsatte tendens ses, når vidensflow finder sted ved at undervise 
på kollegaers hold og kurser. To tredjedele tilkendegiver, at de slet ikke formidler på denne måde og en 
tiendedel, at de gør det i høj grad. Tilsvarende tendens ses, når det drejer sig om formidling til VIA-
studerende via deltagelse i konferencer og lignende formelle fora. Endvidere tilkendegiver over en 
tredjedel, at de aldrig har haft studerende med i deres F&U-aktiviteter. Knap en femtedel angiver, at det 
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har de i høj grad. F&U-medarbejdere tilkendegiver endvidere, at de i højere grad formidler deres forskning 
gennem uformelle fora end gennem de mere formelle såsom medarbejdermøder, konferencer etc. 

Komparative analyser af besvarelserne fra VIAs fire hovedområder viser markante forskelle på, hvordan 
F&U er organiseret, og hvor udbredt de forskellige flow-genererende vidensaktiviteter opleves. De 
komparative analyser kan inspirere til at identificere både styrker og udviklingspotentialer for 
hovedområderne, og bidrage til en mere nuanceret forståelse af de enkelte hovedområders vidensgrundlag 
og karakteristika i relation til at opbygge nexus mellem forskning og uddannelse. I fraværet af målkriterier 
eller en baseline for omfanget af nexus-aktiviteter kan sammenligningerne mellem hovedområderne give 
en indikation af niveauet for nexus, men ikke danne grundlag for egentlige vurderinger. For at forstå 
vidensflowet er et kendskab til professionshistoriske forhold, hovedområdernes og uddannelsernes 
epistemologiske grundlag og organisatoriske forhold nødvendigt.  

I et særligt afsnit analyseres anvendelsen af litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter som et tegn på, hvilke 
faktorer der har særlig betydning for, i hvor stort omfang vidensflowet finder sted. Besvarelserne viser, at 
des mere arbejdstid man bruger på F&U, og des flere år man har været involveret i F&U, jo mere tilbøjelig 
er man til at inddrage litteratur i sin undervisning. Omvendt viser analyserne også, at den gruppe af 
medarbejdere der aldrig inddrager litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter, på en række andre parametre 
oplever, at de i mindre grad end de øvrige medarbejdere er en del af de aktiviteter, der kan styrke flowet 
mellem forskning og uddannelse.  

Forskningsfeltet om nexus mellem forskning og uddannelse er relativt nyt og ubeskrevet i en dansk 
professionshøjskolekontekst og kalder derfor på yderligere viden. Ud over en afklaring af omfanget af 
nexus i et nationalt perspektiv er der behov for yderligere kvalitativ viden, der opererer med et tydeligere 
defineret forsknings- og udviklingsbegreb, end det har været muligt i denne undersøgelse, og som er 
karakteristisk for sektoren. Der findes meget lidt viden om, hvordan forskellige nexus-aktiviteter påvirker 
de studerendes læring og uddannelse, og inden sektoren begynder at opstille kriterier eller systematisk 
udbrede visse nexus-aktiviteter, er der behov for at afklare og forstå de påtænkte læringspotentialer. 
Nærværende rapport foreslår nogle kategorier og et sprog for, hvorledes man kan tale om og forstå 
udfordringer og muligheder ved at forbinde forskning og uddannelse.   

Svarprocent og kvaliteten af data 
Undersøgelsen består af én survey målrettet uddannelsesledere og pædagogiske ledere og en anden survey 

målrettet medarbejdere som underviser og/eller forsker. Der er er tale om totalundersøgelser, der er 

gennemført med det digitale survey-program SurveyXact. Begge spørgeskemaer blev udsendt i maj 2017 og 

fulgt op af 3 rykkere. 62 ledere fik tilsendt spørgeskemaet og 30 besvarede, svarende til en svarprocent på 

48% med en repræsentativ fordeling mellem hovedområderne i VIA1.  

Medarbejderspørgeskemaet blev sendt til 1209 medarbejdere, hvoraf 493 gennemførte besvarelsen, 

svarende til 41%. Yderligere 165 medarbejdere har lavet en delvis besvarelse, svarende til 14%. 

Besvarelserne fordelte sig repræsentativt mellem VIAs fire hovedområder. På grund af en fejl manglede 

nogle spørgsmål i den første udsending af surveyen. Gennem endnu en udsending lykkedes det at få en del 

besvarelse også på disse spørgsmål.  

Blandt de medarbejdere der har besvaret hele eller dele af spørgeskemaet er 32% ansat som adjunkter, 

60% som lektorer, 2% som docenter og 6% er ansat med andre titler. Den reelle sammensætning af 

respondentgruppen er 31% adjunkter, 60% lektorer, 1% docenter og 8% med andre titler. Besvarelsen 

                                                           
1 For øvrige baggrundsoplysninger om lederkohorten se bilag 20-47. 
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blandt adjunkter og lektorer er således repræsentativ, mens docenterne er kraftigt overrepræsenteret og 

medarbejderne med andre titler er let underrepræsenteret.  

46% af besvarelserne kommer fra medarbejdere, der aktuelt er involveret i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter, 28% af respondenterne har tidligere deltaget i F&U-aktiviteter, mens 26% aldrig har 

deltaget i F&U-aktivitet. Disse tal dækker imidlertid over visse forskelle mellem hovedområderne, idet fx 

informanterne fra EVU og Erhverv har hhv. 35% og 41% som aldrig har deltaget i F&U-aktivitet, mens det 

kun gælder for hhv. 19% og 14% i hhv. PS og Sundhed.  

Blandt de 1209 undervisere og/eller forskere der har deltaget i undersøgelsen har 113 medarbejdere, 

svarende til 9% en ph.d.-grad. Af de 493 gennemførte besvarelser stammer 69 fra medarbejdere med en 

ph.d.-grad, hvilket svarer til 14%. Undersøgelsen har derfor en vis overrepræsentation af medarbejdere 

med formelle forskningskompetencer.  

I surveyen er der ikke defineret en bestemt forståelse af forskning og udviklingsaktivitet og vurderingen har 

således været op til den enkelte medarbejders forståelser heraf. Som andre undersøgelser har påvist (Fx 

Danmarks Evalueringsinstitut, 2017) findes der i professionshøjskolesektoren flere parallelle definitioner på 

F&U i hhv. stillingsstrukturen og den såkaldte Frascatimanual. Det har den implikation, at også VIAs 

officielle opgørelser over medarbejdere, der er involveret i F&U-aktiviteter, er behæftet med usikkerhed. 

Som følge heraf har vi valgt ikke at anvende én kohærent forståelse af F&U-aktivitet.  

Rapporten tilstræber et beskrivende, analyserende og diskuterende taksonomisk niveau og afstår fra at 

vurdere kvalitet og omfang i de nexus-aktiviteter, som surveyen fremstiller. Det er i denne sammenhæng 

vigtigt at pointere, at det ikke har været muligt at identificere kriterier for omfang og kvalitet af nexus-

aktiviteter hverken i forskningslitteraturen eller i nationale eller VIA-interne politiske styringsdokumenter. 

Skal beskrivelserne strækkes længere og anvendes i dyberegående analyser fx i den enkelte uddannelse 

eller i et hovedområder, kalder det derfor på udformning af sådanne kriterier.  

Rapporten indeholder dels en analyse af VIA som helhed, dels en diskussion af muligheden for at 

sammenligne hovedområderne med hinanden og behovet for at analysere dataene mere specifikt i de 

enkelte hovedområder.  

Karakteristik af F&U-medarbejdere 

Surveyen tegner et billede af F&U-medarbejdernes baggrund og erfaringer samt sammensætningen af 

F&U-medarbejdere. Ser vi nærmere på disse tal, viser det sig, at blandt dem der i øjeblikket er involveret i 

F&U-aktivitet, er 4 ud af 5 involveret med under 400 timer om året. 40% af de medarbejdere, der er 

involveret i F&U-aktivitet, er involveret med under 151 arbejdstimer om året, 40% er det med 151-400 

timer på årsplan, 9% med 401-800 årlige arbejdstimer og 11% arbejder med F&U-aktivitet i over halvdelen 

af deres samlede arbejdstid. Som nedenstående søjlediagrammer illustrerer, dækker disse tal dog over ret 

store forskelle hovedområderne imellem.  
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Tabel 1. Hvilket omfang udgør din tid til F&U-aktivitet i VIA af din samlede arbejdstid i øjeblikket? 

Blandt dem der har erfaring med F&U-aktivitet, har 43% været tilknyttet i 1-2 år, 26% har været med i 3-4 

år og 31% har været med i 5 år eller mere. Disse procentsatser dækker dog ligeledes over ret store forskelle 

hovedområderne imellem.  

 

Tabel 2. I hvor mange år har du deltaget i F&U-aktivitet i VIA? 

Samlet set er det ca. 70% af F&U-medarbejderne, der har været involveret i F&U-arbejde i mindre end 4 år, 
og ca. 80% af dem der er F&U-aktive, er det med under 400 årlige arbejdstimer. Alt i alt er der tale om, at 
den typiske F&U-medarbejder i VIA er relativt uerfaren med F&U-aktiviteter i VIA. Sammenholdt med at 
46% af respondenterne svarer, at de i øjeblikket er F&U-aktive, og 28% at de tidligere har været det, tegner 
der sig et billede af, at F&U-opgaverne i VIA de senere år er blevet fordelt blandt 74% medarbejdere. Disse 
tal kan bidrage til at kvalificere diskussionen om, hvorvidt F&U skal bidrage til kompetenceudvikling og/eller 
høj kvalitet i F&U-aktiviteterne. Fx kan det diskuteres, hvorvidt VIA har et problem med at få medarbejdere 
uden F&U-erfaring ind i F&U aktiviteter, når nu ca. ¾ af medarbejdere allerede i løbet af VIAs korte levetid 
allerede hár opnået disse erfaringer? ’Flow-hastigheden’ af medarbejdere kan måske sættes ned? Svaret 
afhænger naturligvis af de kriterier, der anlægges i denne sammenhæng. Denne diskussion kobler endvidere 
til spørgsmålet om omfanget af den timemængde, som de F&U aktive deltager med. Hvis 
kompetenceudviklingsaspektet fylder meget, hvor mange timer kan det fx så anbefales, at man deltager 
med og kan der siges noget om, hvilket timetal man minimum kan deltage med, hvis det er kvaliteten i 
forskningen, der er i fokus? Disse problemstillinger belyser vi yderligere i sidste del af rapporten; Men det 
står klart, at disse komplicerede sammenhænge kalder på yderligere undersøgelser, som blandt andet er 
kendetegnet ved høj sensitivitet over for de specifikke forskelle og betingelser i hovedområderne. 
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Efter denne beskrivelse af datagrundlaget og den samlede informantgruppes profil med hensyn til erfaring 

med F&U ser vi i det følgende nærmere på informanternes svar på øvrige dele af survey. Som optakt hertil 

giver vi et kort indblik i baggrund for struktur og spørgefelter i survey.  

 
 

Generelle svar - Uddannelsesarenaen 
Med afsæt i ovenstående rammesætning af surveyresultaterne præsenterer vi i det følgende udvalgte 

generelle resultater og vi lægger ud med uddannelsesarenaen, hvor medarbejdere på forskellig vis er blevet 

spurgt om, hvorledes der i denne arena arbejdes med forskellige typer af nexus-forbindende aktiviteter. 

Didaktikken 

Som blandt andet vist af Healey (2005) kan uddannelsen og undervisningen orientere sig mod forskning på 

en række forskellige måder. Med henblik på at kategorisere disse forskellige måder anvender Healey to 

parametre. Det ene handler om, hvorledes studerende kan positioneres i et kontinuum mellem at være 

aktivt deltagende contra passivt modtagende undervisningen. Det andet parameter handler om 

undervisningens indhold, som kan være enten orienteret mod forskningsresultater af empirisk og teoretisk 

art eller mod forskningsmetoder og anvendelse af disse i undervisningen. Med afsæt i disse perspektiver 

(studenterpositioner og indhold) på uddannelsens forskningsorientering er der stillet to spørgsmål til 

informanterne, som angår, dels hvorvidt undervisningen foranlediger de studerendes møde med 

forskningsviden (teoretiske/empiriske resultater), dels hvorvidt undervisningen bærer præg af 

forskningslignende og undersøgende processer. I forbindelse med tolkning af disse svar i tabel 3 og 4 skal 

det bemærkes, at der her ikke er spurgt specifikt ind til forskningsviden fra VIAs egne F&U-aktiviteter. 9% af 

medarbejderne angiver, at de slet ikke anvender forskningsviden, mens andelen, der slet ikke inddrager 

læreprocesser baseret på F&U-processer, er lidt større (15%). Modsat angiver 70%, at de i høj eller nogen 

grad anvender læreprocesser, hvor de studerende opsøger og anvender forskningsviden. Det tilsvarende 

procenttal med hensyn til læreprocesser, hvor de studerende indgår i undersøgende og F&U-lignende 

processer er 61%. 

 

Tabel 3. Min didaktik rummer læreprocesser, hvor de studerende opsøger og anvender forskningsviden. 
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Tabel 4. Min didaktik rummer, at de studerende indgår i undersøgende og F&U-lignende processer. 

 

Materiel tilgang i undervisningen 

I surveyen blev der også spurgt mere specifikt ind til informanternes didaktiske anvendelse af netop VIAs 

F&U-viden ud fra den materielle tilgang. Der blev spurgt til henholdsvis litteraturanvendelse og anvendelse 

af andre formidlingsformer (Tabel for andre formidlingsformer se bilag 14). Svarene vedrørende 

litteraturanvendelse fremgår af nedenstående tabel. Igen skal der henvises til, at hverken VIA eller 

undersøgelsen har formuleret eksplicitte kriterier for fx ønskelig grad af anvendelse af litteratur fra VIAs 

egne F&U aktiviteter eller anvendelse af andre formidlingsformer. Men det kan konstateres, at 

litteraturanvendelsen ser ud til at være mere hyppigt anvendt end andre formidlingsformer og at mellem 

25% og ca. 40% angiver slet ikke at anvende disse formidlingsformer af VIAs egen F&U-viden. 

 

Tabel 5. Jeg inddrager litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter i min undervisning. 

Aktør 

Ser vi nærmere på, hvorledes uddannelsesarenaen anvender aktørbaserede nexus-aktiviteter, blev der i 

surveyen stillet to spørgsmål. De handler dels om, hvorvidt medarbejderne inviterer F&U-kollegaer ind i 

deres undervisning, dels om hvorvidt de kontaktes i planlægningen (se tabel 15 og 16 bilag). Her tegner der 

sig et billede af, at samarbejde om planlægningen er mere hyppigt anvendt (58% i høj, nogen eller mindre 

grad) end invitationer ind i undervisningen (47% i høj, nogen eller mindre grad). Tallene viser dog dermed 

også, at hen imod halvdelen af respondenterne slet ikke benytter nogen af disse aktørbaserede forbindende 

aktiviteter.  

Organisatoriske aspekter 

Undersøgelsen har som nævnt også bestræbt sig på at belyse, hvorledes der bliver arbejdet med 

organisatoriske aspekter i forhold til nexus. Der blev spurgt om, hvorvidt man som underviser har fået 

kendskab til VIAs egen F&U-viden gennem deltagelse i henholdsvis formelle og uformelle fora på en måde, 

der har haft indflydelse på egen undervisning. Endvidere blev der spurgt ind til, hvorvidt man i 
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uddannelsesarenaen er organiseret i teams2 sammen med F&U-medarbejdere. Som det fremgår af tabel 17 

og 18 i bilagene, så etableres nexus tilsyneladende i lige høj grad, hvad enten der er tale om formelle eller 

uformelle fora med formidling af F&U-viden. Ca. 75% angiver, at formidling og nexus foregår ad disse to veje 

på en måde, der har indflydelse på egen undervisning. Ca. 25% oplever slet ikke nexus ad disse to veje.  

I tabel 19 i bilagene angiver 64%, at være del af et fagligt team i uddannelsen, hvis sammensætning eller 

samarbejdsform understøtter, at VIA-forskning og udvikling bliver anvendt. 29% angiver, at de slet ikke 

oplever nexus ad denne vej. 

Sammenfattende peger disse generelle tal i retning af, at både de formelle og de uformelle organisatoriske 

aspekter i uddannelsesarenaen i vid udstrækning kan virke støttende for nexus, og at der endvidere kan 

rettes en særlig opmærksomhed mod det forhold, at 1/3 af medarbejderne tilkendegiver ikke at være del af 

et fagligt team i uddannelsen, hvis sammensætning eller samarbejdsform understøtter, at VIA-forskning og 

udvikling bliver anvendt.  

Hvorvidt situationen kalder på indsatser på særlige områder, kan vanskeligt afgøres på baggrund af den 

foreliggende undersøgelse. Dels er der behov for yderligere nuancerede undersøgelser af styrker og 

kvaliteter ved de forskellige typer af nexus-aktiviteter, dels er der behov for udformning af mere eksplicitte 

kriterier for, hvilket samlet ’nexus-billede’ organisationen ønsker sig og vil måles på (jf. ovenfor). Men at 

eventuelle strategier og tiltag må forankres organisatorisk, det vil sige ledelsesmæssigt, strukturelt og 

kulturelt er et opmærksomhedsfelt, som også formuleres i Evalueringsinstituttets (2017) nationale 

undersøgelse på området. Heri hedder det blandt andet, at ”nogle steder er det i for høj grad op til den 

enkelte medarbejder at sikre, at der sker en kobling mellem F&U-aktiviteterne og undervisningen.” 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2017, p. 8). Der peges også på betydningen af de ledelsesmæssige aspekter i 

denne rapport. En af konklusionerne lyder fx således: ”Det har betydning for organiseringen af arbejdet, om 

professionshøjskolen har valgt at centralisere forsknings- og udviklingsfunktionen i centrale enheder eller i 

højere grad har valgt at placere F&U-projekter på uddannelserne. Den sidste model lægger i højere grad op 

til at fremme en kobling gennem læringsmiljøet” (ibid.). I det følgende ser vi nærmere på resultaterne fra 

uddannelsesleder survey. 

 

Survey blandt uddannelsesledere 

Vi har valgt at placere resultaterne af denne del af undersøgelsen i dette afsnit, hvor forhold i 

uddannelsesarenaen belyses, idet uddannelseslederne indtager en væsentlig rolle i forhold til, hvorvidt 

uddannelserne rækker ud efter viden fra forskningsarenaen.  

Didaktikken 

Modsat undervisere/forskere har uddannelseslederne blot fået ét spørgsmål, der drejer sig om 

ledelsesmæssig støtte til F&U-informeret didaktik i uddannelserne. Lederne blev spurgt om, hvorvidt de 

generelt understøtter, at den anvendte didaktik i uddannelsen er F&U-informeret (tabel 24 i bilagene). 15% 

svarer ’ved ikke’ på dette spørgsmål og 6% svarer ’slet ikke’, mens resten ca. 79% svarer bekræftende i 

større eller mindre grad.  

 

Til gengæld er uddannelseslederne noget mere entydige, når de bliver bedt om at forholde sig til deres 

støtte til medarbejdernes udvikling af undervisningsmæssige kompetencer helt generelt: 100% svarer, at de 

i mere eller mindre grad er optaget heraf (77% i høj grad, 19% i nogen grad, 3% i mindre grad, se tabel 25 i 

bilagene). Et supplerende tegn på ledernes optagethed af F&U-aktiviteternes kobling til uddannelserne 

                                                           
2 Blandt andet EVAs rapport fra maj 2017: ”Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til 
uddannelseskvalitet” udpeger dette strukturelle element som rummende særlige muligheder. 
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kommer frem i tabel 26. Her er lederne spurgt om, hvorvidt de understøtter, at VIAs F&U er relevant for 

uddannelsen. 64% svarer i høj grad, 24% i nogen grad, 6% i mindre grad, 6% ved ikke. 

  

Materiel 

Uddannelsesederne blev spurgt om, i hvilken grad de understøtter, at medarbejderne inddrager litteratur og 

andre formidlingsformer i forhold til VIAs egne forsknings- og udviklingsaktiviteter. Lederne svarer her på en 

måde, der korrelerer med medarbejdersvarene. Hovedvægten ligger på støtte til anvendelse af litteratur og 

mellem 11% og ca. 17% svarer, at de slet ikke støtter på de to områder - litteratur eller andre 

formidlingsformer (se tabel 27 og 28 i bilaget). 

Aktør 

Tabellerne 29-31 i bilaget viser, hvordan lederne selv vurderer deres støtte til forskellige former for 

aktørbaserede forbindelser mellem forsknings- og uddannelsesarenaerne i VIA. Mellem 55% og 94% angiver, 

at de i høj eller nogen grad støtter de forskellige aktørbaserede nexus-aktiviteter, som der er spurgt ind til 

både i forhold til medarbejdere og studerende. Dette betyder også, at mellem 0 og ca. 16% angiver, at de 

slet ikke støtter den pågældende nexus-type. Sammenholder man ledersvarene med medarbejdersvarene, 

tegner der sig et billede af, at lederne er noget mere optaget af netop denne type nexus-strategier end 

medarbejderne, og at denne type nexus-aktiviteter også tillægges mere lederstøtte end den materielle (jf. 

lige ovenfor). Tabel 37 i bilagene viser endvidere, at 75% af lederne tillægger de studerendes deltagelse i og 

kontakt med F&U høj eller nogen læringsmæssig værdi. 16% angiver mindre værdi og 6% slet ingen værdi. 

84% angiver, at den faglige kollegiale udvikling ses som et udbytte af deltagelse i F&U (28% i høj grad, 56% i 

nogen grad og 13% i mindre grad). 

Ledelsens orientering mod de aktørbaserede strategier viser sig også, når de bliver spurgt om, hvorledes de 

selv orienterer sig i F&Us vidensproduktion. Som det fremgår af tabel 43 og 44 i bilagene, så foretrækker 

lederne tilsyneladende at orientere sig via medarbejderne i formelle og uformelle møder frem for gennem 

orientering i artikler og andre formidlingsformer. Over 90% orienterer sig via medarbejdere i høj eller nogen 

grad, mens det tilsvarende procenttal for materielle orientering ligger på ca. 56%. 

Organisatoriske aspekter 

Generelt angiver uddannelseslederne, at de understøtter de forskellige organisatoriske tiltag i forhold til 

nexus. Mellem 84% og 97% (støtte til formelle fora) angiver, at de i høj, nogen eller mindre grad udøver 

denne form for ledelsesstøtte (tabel 38-40 i bilag). Ca. 9% angiver, at de slet ikke yder støtte til uformelle 

møder og den teambaserede strategi. 

Syn på nexus-effekter  

Som afslutning på uddannelsesledernes syn på nexus henviser vi her til tabeller, som viser, hvorledes 

lederne vurderer udbyttet af nexus i forhold til de to arenaer: F&U og uddannelserne. Tabel 45 og 46 viser, 

at lederne vurderer, at nexus-aktiviteterne har stort set lige stor effekt på henholdsvis F&U og udviklingen af 

uddannelserne. Ca. 62-65% mener, at der er effekt i høj eller nogen grad. 31-34% angiver i mindre grad eller 

slet ikke. Disse tendenser genfindes i spørgsmålet om, hvorvidt lederne oplever synergi jf. tabel 48. Lederne 

peger dog tilsyneladende også på, at koblingen mellem F&U-aktiviteter og uddannelsesarenaen udfordrer 

medarbejderne tidsmæssigt: 74% angiver, at F&U og uddannelsesaktiviteter konkurrerer om 

medarbejdernes arbejdstid i høj eller nogen grad.  
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Generelle svar - Forskningsarenaen 
Vi har ovenfor givet et samlet billede af, hvorledes nexus-aktiviteter finder sted og vurderes i 

uddannelsesarenaen. I det følgende rettes blikket mod forskningsarenaen. Vi fremstiller her medarbejderes 

svar på, hvorledes der på forskellig vis arbejdes med nexus-aktiviteter i forskningsarenaen. 

Materiel 

Ser vi generelt på, hvorledes den materielle dimension fremtræder i F&U-arenaen, viser tabel 49 i bilaget, at 

trykte medier anvendes markant mere andre medietyper (76%). Endvidere ses det af tabel 50-52 i bilaget, at 

publikationerne hovedsageligt retter sig mod professionen og studerende (70%), dernæst mod forskere og 

studerende (57%) og endelig mod læsere uden for professionen (46%). 

Aktør 

Når vidensflowet knyttets til ’forflytninger’ af aktører, viser tallene, at næsten halvdelen af F&U-

medarbejderne (46%) i høj grad inddrager egen forskning i egen undervisning. Den modsatte tendens ses, 

når vidensflow finder sted ved at undervise på kollegaers hold og kurser. Her tilkendegiver 39%, at de slet 

ikke formidler på denne måde, 9% at de gør det i høj grad. Tilsvarende tendens ses, når det drejer sig om 

formidling til VIA-studerende via deltagelse i konferencer og lignende formelle fora. Endvidere tilkendegiver 

37%, at de aldrig har haft studerende med i deres F&U-aktiviteter, mens 18% angiver, at det har de i høj 

grad. 61% har i høj, nogen eller mindre grad haft studerende med. 

Samlet set tegner formidling via undervisning på kollegaers hold sig, som den mindst anvendte 

aktørbaserede strategi. Tallene kan i øvrigt spejles i tabel 57. Her gives et billede af, hvorvidt medarbejderne 

vurderer, at disse nexus-aktiviteter har effekt på de studerendes læring. Ca. 1/5 svarer ved ikke, hvilket 

sandsynligvis afspejler den manglende erfaring med netop disse aktiviteter, ligesom der heller ikke i en 

dansk professionshøjskolekontekst er lavet forskning eller evaluering af studenterudbytte af netop disse 

aktiviteter. Også forskningslitteraturen på nexus-området berører dette spørgsmål om udbytte og målingen 

heraf. Ikke mindst Hattie & Marshs meta-analyser (1996), der viste, at studenterudbytte af nexus-aktiviteter 

var nærmest lig 0, har givet anledning til efterfølgende stor diskussion blandt nexus-forskere. En række 

mere kvalitative forskningsprojekter bestræber sig således på at tematisere dette område som et 

målingsproblem og påpeger endvidere en række andre områder, hvor nexus kan have effekt - fx på den 

faglige kollegiale udvikling mm. (Robertson, 2007). 

Det skal bemærkes, at vi i dette afsnit om aktør-dimensionen primært har fokuseret på F&U-medarbejderes 

møde med studerende. Data om F&U-medarbejdernes møde med og formidling til kollegaer og ledere er 

placeret i det efterfølgende afsnit om organisatoriske aspekter. 

 

Organisatoriske aspekter 

F&U-medarbejdere tilkendegiver, at de i højere grad formidler deres forskning gennem uformelle fora end 

gennem de mere formelle såsom medarbejdermøder, konferencer etc. (62% i høj eller nogen grad, 27% i 

mindre grad i de uformelle fora mod 53% i formelle fora i høj eller nogen grad og 27% i mindre grad, se tabel 

58-59 i bilag). 47% angiver, at de i høj eller nogen grad er i dialog med deres leder om deres F&U og 28% i 

mindre grad og 23% slet ikke. Kaster vi et blik tilbage på data om aktør-dimensionen, hvor tallene viser, at 

F&U-medarbejdere i mindre grad formidler på kollegaers hold mm., så peger tallene i tabel 58 (se bilag) på, 

at der tilsyneladende foregår en del blandt kolleger på mere uformelle måder. 

 

Medarbejdernes vurdering af nexus-aktiviteter 
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I dette afsnit ser vi nærmere på, hvorledes medarbejdere på en række områder vurderer de tiltag, der finder 

sted for at forbinde forsknings- og uddannelsesarenaerne. Der er blandt andet blevet spurgt til, hvorvidt 

disse aktiviteter bidrager til kvaliteten i F&U, den faglige kollegiale udvikling i VIA og udvikling af 

uddannelserne. ’Ved ikke’ udgør generelt en stor del af svarene på disse spørgsmål. Bidraget til kvalitet i 

F&U og udvikling af uddannelserne er ca. lige stort iflg. informanterne (10-15% i høj grad, 27-28% i nogen 

grad, 23-25% i mindre grad 6-8% slet ikke - se tabellerne 61 og 63). Bidraget til den faglige kollegiale 

udvikling fordeler sig på følgende vis: 15% angiver i høj grad, 34% i nogen grad og 22% i mindre grad (se 

tabel 62). 

Arbejdstid og synergi 

Ud over spørgsmålet om oplevelse af faglig udvikling er medarbejderne også blevet spurgt om, hvorledes de 

oplever det tidsmæssige aspekt og spørgsmålet om oplevet synergi mellem de to arenaer. Her angiver ca. 

halvdelen, at de oplever tidsmæssig konkurrence, mens en tilsvarende andel angiver, at de oplever synergi 

ved opgaveløsning i de to arenaer. 

Personlig orientering - forskning og uddannelse 

Medarbejdernes vurdering af nexus-aktiviteterne kan i øvrigt spejles i medarbejdernes mere 

grundlæggende personlige faglige orientering i forhold til de to arenaer. Af tabel 66 fremgår det fx, at 15% 

af informanterne i høj eller nogen grad anser aktiviteter i de to arenaer som to kategorisk forskellige og 

uforenelige størrelser. En svarfordeling, der trods tilkendegivelsen fra 80% om at man i mindre grad eller 

slet ikke er enig i dette udsagn, kan plædere for etablering af en mere permanent og grundlæggende 

kollegial diskussion om nexus-aktiviteter. 

De efterfølgende tabeller 67-68 giver et billede af, hvor medarbejderne orienterer sig i forhold til egen faglig 

fokus - i F&U eller i uddannelsesarenaen. Uddannelsesorienteringen scorer her højst med 64%, der angiver i 

høj eller nogen grad. Det tilsvarende tal for F&U-orientering er 41% (tabel 67). 

 

Opsamling i forhold til nexus-modellen 
Efter nu at have fremstillet resultaterne af survey vender vi i dette afsnit kort tilbage til projektets 

bestræbelser på at bidrage til en adækvat og nuanceret tilgang til analyser og strategier i forhold til nexus. I 

præsentationen af modellen beskrev vi, at den tager karakter af en tænketeknologi, der kan anvendes i 

disse bestræbelser. I det følgende trækker vi forhold frem, som anvendelsen af denne model som grundlag 

for surveyen, peger på, bør ofres yderligere opmærksomhed. 

De tre typer af nexus-aktiviteter 

Erfaringerne med anvendelsen af distinktionen mellem tre typer af nexus-aktiviteter peger på sin vis lidt i 

hver sin retning. På den ene side understøtter anvendelsen af de tre optikker, som den materielle, aktør- og 

organisationsmæssige orientering repræsenterer, at arbejdet med nexus kan nuanceres. På den anden side 

bliver det også tydeligt, at der netop kun er tale om analytiske distinktioner. Anvendelsen af denne 

analytiske optik gør det endvidere tydeligt, at der med fordel kan etableres mere kvalitativ forskning på 

nexus-området. Vi ved således ikke ret meget om, på hvilken måde og med hvilke kvaliteter de tre typer af 

nexus-aktiviteter fungerer hver især og sammen. Fremstilling af denne type viden vil klart kvalificere 

fremtidige målsætninger, kriteriedrøftelser, analyser og tiltag ind i nexus-arbejdet.  

En ’tre-dobbelt optik’? 

Som beskrevet baserer denne survey sig på anvendelsen af en ’dobbelt-optik’ på nexus-aktiviteter, hvor 

bestræbelserne på at forbinde F&U-arenaen med uddannelsesarenaen ikke kan isoleres til bestræbelser blot 



15 
 

i den ene arena. De teoretiske og empiriske studier, der ligger forud for survey-undersøgelsen har dog også 

peget i retning af, at denne dobbelte optik ikke er tilstrækkelig, når nexus-aktiviteter skal beskrives, forstås 

og vurderes. Fx peger Vågen og Havnes (2013, p. 300) netop på det forhold, at forskningsbaseringen af 

professionsuddannelserne ikke kan anskues isoleret fra den måde viden og herunder forskningsviden 

adresseres og omsættes i professionspraksis. De skriver blandt andet følgende:  

 

”Profesjonsutdanningene må i større grad enn disiplinfag (f.eks. historie, sosiologi, filosofi og 

fysikk) begrunnes ut fra de spesifikke kompetansebehovene som yrkesfeltet krever. Det er de 

praktiske arbeidssituasjonene, oppgavene og problemløsningen i yrkespraksisen, som bidrar 

til integrasjonen av de ulike komponentene. Det er altså i praksisutøvelsen at de ulike faglige 

emnene, samlet sett, konstituerer profesjonskunnskapen. Forskningsbasert 

profesjonsutdanning kan derfor også vurderes ut fra yrkespraksisens karakter og 

kunnskapsbehovet i profesjonsutøvelsen.” 

 

Survey-undersøgelsen adresserer kun i begrænset omfang denne tredje ’arena-dimension’ og det er gjort 

ved at spørge medarbejdere og ledere, hvorvidt de er optaget af at udvikle den professionspraksis, som 

deres uddannelsesforankring retter sig mod. Svarene fremgår af nedenstående to tabeller 6 og 7, og de viser 

en markant optagethed af professionsrettethed hos både medarbejdere og ledere.  

 

 
Tabel 6. Medarbejdere: Jeg er optaget af at udvikle den professionspraksis, som min undervisning retter sig 

mod. 

 

 
 

Respondenter Procent 

I høj grad 26 83,9% 

I nogen grad 3 9,7% 

I mindre grad 2 6,5% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 31 100,0% 

  

Tabel 7. Ledere: Jeg er optaget af at udvikle den professionspraksis, som uddannelsen retter sig mod. 
 
Når nexus-aktiviteter skal beskrives, forstås, analyseres og eventuelt videreudvikles bliver det med Vågen og 
Havnes’ bidrag tydeligt, at dette ikke kan finde sted uden et stærkt blik for, hvorledes forskellige videnstyper 
er i spil i forskellige professioner. Hver profession har så at sige sin egen ’vidensmosaik’ i praksis og denne 
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formaterer i et vist omfang, hvorledes uddannelsesarenaen kan og vil adressere forskningsviden. Nexus-
analyser kan dermed ikke isoleres fra et stærkt blik på ”yrkespraksisens karakter og kunnskapsbehovet i 
profesjonsutøvelsen”. Ovenstående to tabeller viser, at både medarbejdere og ledere i VIA er solidt 
orienteret mod professionspraksis og derfor formodentlig også mere eller mindre eksplicit og bevidst 
anskuer arbejdet med nexus i VIA i dette lys. Det kan på denne baggrund anbefales, at de fortsatte analyser 
og tiltag i forhold til nexus i VIA adresserer dette ’tre-dobbelte blik’.  
 
Forskningsorientering 

Det kan yderligere påpeges, at der især i forskningsarenaen desuden er tale om en fjerde dimension eller 

behov for et firedobbelt blik. Lopes m.fl. (2014) har fx vist, at forskningsarenaen indeholder en 

selvrefererende logik eller tiltrækningskraft mod sig selv. Forskere – især inde for visse fagtraditioner – 

risikerer med andre ord gradvist at blive mere optaget af at meritere sig alene inden for forskningsfeltets 

logik bl.a. på bekostning af en orientering mod uddannelsesarenaen og praksisfeltet. I surveyen afspejles det 

i, at 14% i høj grad, 27% i nogen grad og 28% i mindre grad giver udtryk for, at de orienterer sig mest i mod 

at udvikle sig i F&U-arenaen (se tabel 67). 

Hovedområdeopdelt 
Det ovenstående afsnit har præsenteret en række nøgletal for omfanget og karakteren af sammenhængen 

mellem forskning og uddannelse i VIA som én samlet organisation. Baggrundsdataene gør det muligt fx at 

krydse svarene i forhold til, hvilket hovedområde medarbejderne kommer fra og derved sammenligne 

holdninger og udbredelse af forskellige aktiviteter hovedområderne imellem. Disse sammenligninger kan 

inspirere til at identificere både styrker og udviklingspotentialer for hovedområderne, og bidrage til en mere 

nuanceret forståelse af de enkelte hovedområders vidensgrundlag og karakteristika i relation til at opbygge 

nexus mellem forskning og uddannelse. I fraværet af målkriterier eller en baseline for omfanget af nexus-

aktiviteter kan sammenligningerne mellem hovedområderne give en indikation af niveauet for nexus, men 

ikke danne grundlag for egentlige vurderinger. Det er således vanskeligt at svare på, om det er 

tilfredsstillende, når 39% eksempelvis angiver, at de i høj grad eller i nogen grad inddrager litteratur fra VIAs 

egne F&U-aktiviteter i deres undervisning. Som det fremgår af bilaget fra tabel 69-101, er der på en række 

områder markante forskelle mellem hovedområderne, der kan kalde på supplerende analyser. Inden vi 

dykker ned i dem, skal det tillige påpeges, at der eksempelvis er godt og vel tre gange så mange besvarelser 

fra PS som fra EVU, hvilket betyder, at erfaringer fra PS vægter tungest, når VIA betragtes som en kohærent 

organisation.  

Forskelle mellem hovedområderne er på ingen måde overraskende, og de kan forstås i lyset af både 

professionshistoriske forskelle (Vågan & Havnes, 2013), i lyset af at forskellige videnskabsteoretiske 

positioner danner vidensgrundlaget for uddannelserne (Brew, 2003), og endelig at hovedområderne har 

organiseret sig forskelligt og prioriteret resurserne forskelligt. Hvor fristende det end kan forekomme, må vi 

derfor anbefale, at analyserne på tværs af hovedområderne læses med henblik på at forstå det enkelte 

hovedområdes særegne position snarere end at sammenligne hovedområderne med hinanden. Denne 

pointe vil blive uddybet gennem henholdsvist et materielt, et aktør og et organisatorisk eksempel fra 

empirien, hvor der netop er markante forskelle mellem de fire hovedområder i VIA.  

Forskningslitteraturen om nexus mellem forskning og uddannelse peger på en tendens til, at 

forskningsbaseringen af undervisningen i naturvidenskabelige fag på universiteterne først tager fart på 

kandidatniveau, mens det ofte sker tidligere på mere humanistiske uddannelsesretninger (Robertson, 

2007:546). Det hænger sammen med, at viden på naturvidenskabelige uddannelser i reglen forstås som 

objektiv og uafhængig af det lærende subjekt, hvorimod, hvis vidensgrundlaget overvejende er 
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fænomenologisk, hermeneutisk eller bygger på kritisk teori, vil den subjektive forhandling og fortolkning 

kalde på en mere involverende forskningstilgang (Brew, 2003). Alt andet lige må man forvente, at 

uddannelser med et overvejende naturvidenskabeligt vidensgrundlag finder det mindre relevant at 

forskningsbasere på bachelorniveau. I sådanne ræsonnementer skal man desuden være opmærksom på, at 

de enkelte hovedområder i VIA ikke i videnskabsteoretisk henseende udgør kohærente enheder. 

Eksempelvis har man på sygeplejerskeuddannelsen tradition for at orientere sig mod international 

forskningslitteratur, mens forskningsfeltet for psykomotorikuddannelsen først er under etablering. 

Tilsvarende kan der peges på, at vidensgrundlaget i uddannelserne i Erhverv rækker fra naturvidenskab i fx 

business og ingeniøruddannelserne til håndværksmæssig kunstnerisk kunnen i uddannelser som design eller 

animation. Kompleksiteten øges desuden af, at professionsuddannelser generelt betjener sig af et bredere 

vidensgrundlag end universiteternes disciplinfag og dermed antager forskellige grader af 

tværvidenskabelighed (Grimen, 2008; Vågan & Havnes, 2013). Endelig kan det påpeges, at forskning i 

sundhedsvidenskab og naturvidenskab alt andet lige vil være mindre kontekstafhængig. Litteratur 

produceret i VIAs F&U-miljøer vil derfor være udsat for større global konkurrence om nyhedsværdi, relevans 

og niveau end forskningslitteratur produceret i PS, som ofte alene i kraft af sin lokale karakter vil have høj 

relevans for uddannelserne til fx lærer, socialrådgiver eller pædagog.  

Velvidende at det er skrevet ind i professionshøjskolelovgivningen mv., at uddannelserne skal være 

forsknings- og udviklingsbaseret kan det alligevel fremføres, at professionsuddannelserne først og fremmest 

må have relevans for professionen (Smeby, 2008; Vågan & Havnes, 2013). Professionsuddannelser har et 

mål uden for sig selv (heteroteliske), idet de skal bidrage til, at konkrete udfordringer i samfundet kan løses, 

og forskningsbaseret uddannelse kan således ikke betragtes som et universelt fænomen. Forskellige 

professioner kalder således ikke blot på viden fra forskellige videnskabelige paradigmer, men også på 

forskellig relevans af forskningsbasering. I nogle professioner fylder eksempelvis tavs viden og praktisk 

kunnen mere end i andre, og det bør overvejes, om en forskningsbasering af uddannelsen dermed risikerer 

at tilføre faget en uhensigtsmæssig akademisering. For yderligere at illustrere denne pointe kan 

opmærksomheden rettes mod professionshistoriske udviklinger. Eksempelvis er det relativt nyt for lærere 

og pædagoger at orientere deres praksis efter evidensbaseret forskningsviden, mens fx sygeplejersker har 

en længere tradition for, at evidensviden er den dominerende vidensform. Professioner og deres 

vidensgrundlag og -behov er foranderlige og forskellige, og denne forskellighed bør også afspejles i, at 

professionsuddannelserne har forskellige strategier og praksisser i forhold til at forsknings- og 

udviklingsbasering.  

Materielt eksempel 

I den ovenstående generelle analyse på tværs af hovedområderne i VIA fremgår det af tabel 5, at 25% af 

medarbejderne ikke anvender litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter i deres undervisning. Den 

nedenstående tabel viser, at dette tal dækker over store forskelle hovedområderne imellem.  
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Tabel 8. Jeg inddrager slet ikke litteratur fra F&U. 

Hvis man alene kigger på besvarelserne fra PS, er det 10% af medarbejderne, der angiver, at de ikke 

inddrager litteratur, for EVU er det 14%, for Sundhed er det 27%, og hvis man alene spørger medarbejderne 

i Erhverv, er det 45%. En aksiomatisk antagelse kunne derfor være, at man i PS er bedre til at skabe 

vidensflow på det materielle niveau, end det er tilfældet i Erhverv, men som påpeget skal man være varsom 

med den type konklusioner. 

Aktør eksempel 

Af tabel 9 fremgår det, i hvor stort omfang medarbejderne oplever, at viden flyder mellem uddannelses- og 

forskningsarenaen ved, at medarbejdere inviterer kolleger ind i deres undervisning. F&U-viden bliver i disse 

sammenhænge flyttet ved, at aktører aktivt bevæger sig fra én arena til én anden. I den generelle oversigt 

for hele VIA fremgår det, at 47% af medarbejderne i VIA i høj, nogen eller mindre grad inviterer kolleger, der 

deltager i VIAs F&U-aktiviteter, ind i deres undervisning. Ved at kigge på de enkelte hovedområder viser det 

sig, at det er en praksis der varierer meget, idet det gør sig gældende for 35% af medarbejderne i EVU, 37% i 

Erhverv, 42% i Sundhed og 62% i PS. 

 

Tabel 9. Jeg inviterer kolleger, der deltager i VIAs F&U-aktiviteter ind i min undervisning. 

Organisatorisk eksempel 

Med henblik på at undersøge hvorvidt vidensflowet understøttes organisatorisk, har vi blandt andet spurgt 

medarbejderne, om de er i dialog med deres uddannelsesleder om deres F&U-aktivitet.  
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Tabel 10. Jeg har dialog med min uddannelsesleder om min forskning og udvikling. 

Tabellen viser, at 70% af medarbejderne i Sundhed oplever, at de i høj eller nogen grad er i dialog med deres 

uddannelsesleder om deres F&U-aktivitet. Det står i særdeleshed i modsætning til oplevelsen blandt 

medarbejderne i PS, hvor det tilsvarende tal er 32%. Det er ikke muligt i denne undersøgelse at identificere, 

hvad de taler om, eller at det virker fremmende for vidensflowet. Omvendt kunne man forvente, at den 

relativt beskedne dialog i PS ville give sig udslag i lave indikatorer på vidensflow i andre af undersøgelsens 

parametre, hvilket ikke er tilfældet. I Erhverv har man valgt en anden ledelsesstruktur end i VIAs øvrige 

hovedområder, idet uddannelses- og forskningscheffunktionen er indeholdt i samme stilling, men det er 

tilsyneladende ikke en struktur, der giver sig udslag i, at medarbejderne oplever, at F&U-aktiviteter kommer 

højere på dagsordenen i relation til uddannelseslederne. Disse pointer er fremhævet for at illustrere at et 

nøje og samlet kendskab til de enkelte hovedområder er nødvendigt for at kunne konkludere mere generelt 

på, hvorvidt vidensflow understøttes organisatorisk. 

Alle professionsbacheloruddannelser er underlagt den samme lovgivning og stigende krav om 

forskningsbasering, men som ovenstående illustrerer, skal man være varsom med at måle alle uddannelser 

efter de samme indikatorer. På en lang række parametre er der væsentlige forskelle mellem 

hovedområderne og uddannelsernes videnskabsteoretiske vidensgrundlag, professionshistorie og lokale 

organisering. Det gør det på den ene side nødvendigt at analysere dem adskilt, og på den anden side 

inviterer det til en sammenligning, der både kan relativere dataene og risikerer at lede til misforståede 

konklusioner.  

 

Litteratur som nexus-genererende aktivitet 

I det følgende har vi valgt niveauet af inddragelse af litteratur som en nøglemarkør på vidensflowet og lavet 

en række analyser, hvor vi har filtreret og krydset flere spørgsmål med hinanden. Analyserne viser, at des 

mere tid man har brugt på F&U-aktiviteter, jo mere tilbøjelig er man til at inddrage litteratur fra VIAs egne 

F&U-aktiviteter i sin undervisning. Tallene viser desuden, at den gruppe af medarbejdere der slet ikke 

inddrager litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter, på en række andre markører også oplever en mindre grad 

af vidensflow.  

F&U-aktive medarbejderes anvendelse af litteratur 

Der er en entydig sammenhæng mellem, antallet af timer man i øjeblikket er involveret i F&U, og i hvor stor 

grad man anvender litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter. Blandt medarbejdere der er involveret i F&U 

med 1-150 timer årligt, inddrager 44% litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter i høj grad eller i nogen grad. 

For grupperne med hhv. 151-400 timer, 401-800 timer og 801-1643 timer er andelene hhv. 55%, 63% og 

90%. 
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Tabel 11. Forholdet mellem arbejdstid med F&U-aktivitet og inddragelsen af litteratur.  

Betydningen af antal timer man arbejder med F&U kan iagttages i forhold til andre markører, idet 

medarbejdere med under 400 F&U-timer er mindre tilbøjelige til at invitere kolleger ind i deres 

undervisning (11 %), og kontakte kolleger når de planlægger undervisning (19 %) end medarbejdere med 

mere 401 F&U-timer – hhv. 19% og 27%. 

Ud over den arbejdstid der i øjeblikket er sat af til F&U-aktivitet, har det også betydning gennem hvor 

mange år, man har arbejdet med F&U. Des flere år man har været involveret i F&U, jo mere tilbøjelig er 

man til at inddrage litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter i sin undervisning. Blandt dem der har deltaget i 

F&U-aktivitet i 1-2 år er der 32% der inddrager litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter, mens det er 

halvdelen af de medarbejdere med 3-4 års erfaring med F&U, der inddrager litteratur og 64% af dem med 5 

års erfaring eller mere. 

 

Tabel 12. Sammenhængen mellem antallet af år man har arbejdet med F&U og inddragelsen af litteratur.  

Desuden viser undersøgelsen, at medarbejdere med højt timetal og/eller med mere end 5 års erfaring med 

F&U oplever at få flere informationer om F&U gennem formelle fora end medarbejdere med få F&U-timer. 

Den samme tendens - om end svagere - kan iagttages i forhold til uformelle fora og i forhold til deltagelse i 

teams.  

Medarbejdere der aldrig anvender litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter 
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Hvis man alene kigger på de ca. 29% af medarbejderne, der angiver, at de aldrig anvender litteratur 

produceret på baggrund af F&U-aktiviteter i VIA (N=141), så skiller de sig ud fra den samlede 

medarbejdergruppe på en række parametre: 

 54% af dem er ansat i Erhverv (mod 30% blandt alle medarbejdere) 

 48% har aldrig deltaget i F&U-aktivitet i VIA (mod 26% blandt alle medarbejdere) 

 Blandt de 52% der deltager eller har deltaget i F&U-aktivitet i VIA, så har 2/3 gjort det med under 

150 arbejdstimer årligt og 2/3 og kun i 1-2 år (mod hhv. 40% og 43 % blandt alle medarbejdere) 

 80% af dem inviterer aldrig kolleger med F&U-erfaring ind i deres undervisning (mod 48% af alle 

medarbejdere) 

 68% kontakter slet ikke kolleger med henblik på at planlægge undervisning (mod 38% af alle 

medarbejdere) 

 18% (mod 43% af alle medarbejdere) oplever i høj grad eller i nogen grad at formelle fora 

understøtter vidensflowet 

 12% (mod 40% af alle medarbejdere) af uformelle og tilfældige møder understøtter vidensflowet.  

Til gengæld angiver gruppen af medarbejdere, der aldrig anvender litteratur fra VIAs egne F&U-aktiviteter, i 

samme omfang som den samlede medarbejdergruppe, at deres didaktik rummer læreprocesser, hvor de 

lærer studerende at undersøge vha. forskningsmetoder og opsøge forskningslitteratur.  

Opsamlende tegner der sig et billede af, at medarbejdere med høj F&U-aktivitet ikke alene anvender mere 

litteratur fra VIAs F&U-aktiviteter, de oplever også, at flere formelle møder og i nogen grad uformelle 

møder med kolleger omhandler F&U. Omvendt er der en gruppe af medarbejdere, som slet ikke anvender 

litteratur fra VIAs F&U-aktivitet, og som heller ikke oplever vidensflow på aktør- og organisationsniveau. De 

taler fx ikke ret meget om F&U med deres kolleger, og de oplever heller ikke, at formelle mødefora handler 

om F&U eller bidrager til, at de kan inddrage F&U-viden skabt i VIA i deres undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Litteratur 
Bjerg, H., & Staunæs, D. (2013). Tænketeknologier – når forandringer består og projekter forgår. Tidsskriftet 

Skolen I Morgen, 4–6. 
Bjerg, H., & Staunæs, D. (2014). Læringscentreret skoleledelse. Frederikshavn: Dafolo. 
Brew, A. (2003). Teaching and Research : New relationships and their implications for inquiry-based 

teaching and learning in higher education. Higher Education Research & Development. 
https://doi.org/10.1080/0729436032000056571 

Danmarks Evalueringsinstitut. (2017). Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til 
uddannelseskvalitet. Danmarks Evalueringsinstitut. 

Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. In A. Molander & L. I. Terum (Eds.), Profesjonsstudier (pp. 71–
86). Oslo: Universitetsforlaget. 

Hattie, J., & Marsh, H. W. (1996). The Relationship between Research and Teaching : A Meta-Analysis. 
Review of Educational Research, 66(4), 507–542. 

Healey, M. (2005). Linking Research and Teaching to Benefit Student Learning. Journal of Geography in 
Higher Education, 29(2), 183–201. https://doi.org/10.1080/03098260500130387 

Lopes, A., Boyd, P., Andrew, N., & Pereira, F. (2014). The research-teaching nexus in nurse and teacher 
education: contributions of an ecological approach to academic identities in professional fields. Higher 
Education, 68(2), 167–183. Retrieved from http://10.0.3.239/s10734-013-9700-2 

Lykke, N., Markussen, R., & Olesen, F. (2008). There Are Always More Things Going On Than You Thought! 
In A. Smelik & N. Lykke (Eds.), “Bits of Life” Feminism at the Intersections of Media, Bioscience, and 
Technology. Seattle: University of Washington Press. 

Robertson, J. (2007). Beyond the “research/teaching nexus”: exploring the complexity of academic 
experience. Studies in Higher Education, 32(5), 541–556. 
https://doi.org/10.1080/03075070701476043 

Smeby, J.-C. (2008). Profesjon og utdanning. In A. Molander & L. I. Terum (Eds.), Profesjonsstudier. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

Vågan, A., & Havnes, A. (2013). Forskningsbasert barnehagelærerutdanning ? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 
97, 292–303. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

BILAG 
Karakteristik af medarbejdere 

 
Tabel 13. Det er især medarbejdere der har få års erfaring med F&U, der er involveret med få timer. 
 

Uddannelsesarenaen - Materielle 

 
Tabel 14. Jeg inddrager andre formidlingstyper fra VIAs F&U-aktiviteter fx små præsentationsvideoer, 

hjemmesider (fx UC Viden) og lign. 

 

Uddannelsesarenaen - Aktør 

 
Tabel 15. Jeg inviterer kolleger, der deltager i VIAs forsknings- og udviklingsaktiviteter ind i min 

undervisning. 
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Tabel 16. Jeg kontakter F&U-medarbejdere som en del af min planlægning og løbende opdatering. 

 

Uddannelsesarenaen - Organisatorisk 

 
Tabel 17. Jeg har fået information om VIAs egen F&U ved deltagelse i formelle fora, hvilket har haft 

indflydelse på min undervisning (med formelle fora menes fx medarbejdermøder, konferencer eller 

kompetenceudviklingsdage). 

 

 
Tabel 18. Jeg har fået information om VIAs egen F&U ved deltagelse i uformelle og mere tilfældige ’møder’, 

hvilket har haft indflydelse på min undervisning. 

 

Tabel 19. Jeg er en del af et fagligt team i uddannelsen, hvis sammensætning eller samarbejdsform 

understøtter, at VIA-forskning og udvikling bliver anvendt. 
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Resultater fra ledersurvey 

Ledere - Baggrundsoplysninger 

 

 Respondenter Procent 

1-2 år 1 3,7% 

3-4 år 5 18,5% 

5 år eller flere 21 77,8% 

I alt 27 100,0% 

 Tabel 20. Hvor mange år har du været ansat i VIA? 
 

 Respondenter Procent 

1-2 år 6 22,2% 

3-4 år 5 18,5% 

5 år eller flere 16 59,3% 

I alt 27 100,0% 

 Tabel 21. I hvor mange år har du haft en ledelsesfunktion i VIA? 

 

 Respondenter Procent 

Slet ikke 7 25,9% 

1-2 år 4 14,8% 

3-4 år 5 18,5% 

5 år eller flere 11 40,7% 

I alt 27 100,0% 

 Tabel 22. I hvor mange år har du deltaget i F&U-aktiviteter i VIA? 
 

 Respondenter Procent 

Pædagogik & Samfund 24 38,7% 

Sundhed 12 19,4% 

Erhverv 17 27,4% 

Efter-og Videreuddannelse 9 14,5% 

I alt 62 100,0% 

 Tabel 23. Hvilket hovedområde er du ansat i? 

Ledere - Didaktikken 

 Respondenter Procent 

I høj grad 12 36,4% 

I nogen grad 9 27,3% 

I mindre grad 5 15,2% 

Slet ikke 2 6,1% 

Ved ikke 5 15,2% 

I alt 33 100,0% 

Tabel 24. Jeg understøtter generelt, at den anvendte didaktik i uddannelsen er F&U-informeret. 
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 Respondenter Procent 

I høj grad 24 77,4% 

I nogen grad 6 19,4% 

I mindre grad 1 3,2% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 31 100,0% 

Tabel 25. Jeg er optaget af at udvikle medarbejdernes undervisningsmæssige kompetencer. 
 

Fokus på forskning og udvikling: Hvilke af følgende typer af aktiviteter, der knytter VIA-F&U og 

uddannelse sammen, understøtter du ledelsesmæssigt - i hvilken grad og hvordan?   

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 21 63,6% 

I nogen grad 8 24,2% 

I mindre grad 2 6,1% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 2 6,1% 

I alt 33 100,0% 

Tabel 26. Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at VIAs F&U er relevant for uddannelsen. 

 

Ledere - materielle 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 8 22,2% 

I nogen grad 13 36,1% 

I mindre grad 9 25,0% 

Slet ikke 4 11,1% 

Ved ikke 2 5,6% 

I alt 36 100,0% 

 Tabel 27. Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at underviserne inddrager litteratur fra VIAs egne F&U-

aktiviteter? 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 7 19,4% 

I nogen grad 10 27,8% 

I mindre grad 10 27,8% 

Slet ikke 6 16,7% 

Ved ikke 3 8,3% 

I alt 36 100,0% 
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Tabel 28. Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at underviserne inddrager andre formidlingstyper fra VIAs 

F&U-aktiviteter fx små præsentationsvideoer, hjemmesider (fx UC Viden) og lign. 

 
Ledere - aktør 

 Respondenter Procent 

I høj grad 26 72,2% 

I nogen grad 6 16,7% 

I mindre grad 2 5,6% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 2 5,6% 

I alt 36 100,0% 

Tabel 29. Jeg understøtter at undervisere, der også forsker, inddrager deres egen F&U i undervisningen. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 10 27,8% 

I nogen grad 11 30,6% 

I mindre grad 9 25,0% 

Slet ikke 5 13,9% 

Ved ikke 1 2,8% 

I alt 36 100,0% 

Tabel 30. Jeg understøtter, at medarbejdere inviterer kolleger fra VIAs forsknings- og udviklingsmiljøer ind i 

undervisningen. 

 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 11 33,3% 

I nogen grad 10 30,3% 

I mindre grad 9 27,3% 

Slet ikke 2 6,1% 

Ved ikke 1 3,0% 

I alt 33 100,0% 

 Tabel 31. Jeg understøtter, at underviserne kontakter F&U-medarbejdere som en del af deres planlægning 

og løbende opdatering. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 24 72,7% 

I nogen grad 7 21,2% 

I mindre grad 1 3,0% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 1 3,0% 
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 Respondenter Procent 

I alt 33 100,0% 

Tabel 32. Jeg understøtter, at underviserne bliver F&U-medarbejdere. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 17 54,8% 

I nogen grad 10 32,3% 

I mindre grad 4 12,9% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 31 100,0% 

 Tabel 33. Jeg er optaget af at udvikle medarbejdernes F&U-kompetencer. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 9 28,1% 

I nogen grad 18 56,2% 

I mindre grad 4 12,5% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 1 3,1% 

I alt 32 100,0% 

 Tabel 34. Nexus-aktiviteterne bidrager til den faglige kollegiale udvikling i VIA? 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 8 24,2% 

I nogen grad 12 36,4% 

I mindre grad 9 27,3% 

Slet ikke 3 9,1% 

Ved ikke 1 3,0% 

I alt 33 100,0% 

 

Tabel 35. Jeg understøtter, at de studerende møder VIAs F&U gennem interne seminarer/konferencer. 

 Respondenter Procent 

I høj grad 8 24,2% 

I nogen grad 10 30,3% 

I mindre grad 12 36,4% 

Slet ikke 1 3,0% 

Ved ikke 2 6,1% 

I alt 33 100,0% 

 

Tabel 36. Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at studerende deltager i VIAs F&U-aktiviteter (fx talentspor). 
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 Respondenter Procent 

I høj grad 11 34,4% 

I nogen grad 13 40,6% 

I mindre grad 5 15,6% 

Slet ikke 2 6,2% 

Ved ikke 1 3,1% 

I alt 32 100,0% 

Tabel 37. I hvilken grad oplever du, at aktiviteterne der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA 

bidrager til de studerendes læring? 

 

Ledelsen - organisatoriske aspekter 

 Respondenter Procent 

I høj grad 19 57,6% 

I nogen grad 9 27,3% 

I mindre grad 4 12,1% 

Slet ikke 0 0,0% 

Ved ikke 1 3,0% 

I alt 33 100,0% 

 Tabel 38. Jeg understøtter, at underviserne får kendskab til VIAs egen F&U gennem deltagelse i formelle 

fora såsom medarbejdermøder, konferencer eller kompetenceudviklingsdage med henblik på at udvikle 

deres undervisning. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 8 24,2% 

I nogen grad 13 39,4% 

I mindre grad 8 24,2% 

Slet ikke 3 9,1% 

Ved ikke 1 3,0% 

I alt 33 100,0% 

 Tabel 39. Jeg understøtter, at underviserne får kendskab til VIAs egen F&U gennem uformelle og mere 

tilfældige ’møder’ med henblik på at udvikle deres undervisning. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 13 39,4% 

I nogen grad 13 39,4% 

I mindre grad 2 6,1% 

Slet ikke 3 9,1% 

Ved ikke 2 6,1% 

I alt 33 100,0% 

Tabel 40. Jeg understøtter, at der indgår F&U-medarbejdere i kollegiale underviserteam med henblik på at 

kvalificere undervisningen. 
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Ledelsens eget arbejde med at orientere sig i F&Us videnproduktion og aktiviteter 

 

Ledere - Materielle strategier 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 3 9,4% 

I nogen grad 15 46,9% 

I mindre grad 12 37,5% 

Slet ikke 2 6,2% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 32 100,0% 

 Tabel 41. Jeg orienterer mig løbende i vidensproduktionen fra VIAs F&U gennem artikler. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 1 3,1% 

I nogen grad 10 31,2% 

I mindre grad 17 53,1% 

Slet ikke 4 12,5% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 32 100,0% 

Tabel 42. Jeg orienterer mig løbende i vidensproduktionen fra VIAs F&U gennem andre formidlingstyper - fx 

små præsentationsvideoer, hjemmesider (fx UC Viden) og lign. 

 
Ledere - Aktørstrategier 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 16 50,0% 

I nogen grad 13 40,6% 

I mindre grad 1 3,1% 

Slet ikke 2 6,2% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 32 100,0% 

Tabel 43. Jeg orienterer mig om VIAs F&U gennem direkte og formelle kontakter med medarbejdere, der 

deltager i VIAs F&U. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 15 46,9% 

I nogen grad 14 43,8% 

I mindre grad 2 6,2% 
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 Respondenter Procent 

Slet ikke 1 3,1% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 32 100,0% 

Tabel 44. Jeg orienterer mig om VIAs F&U gennem direkte men mere uformelle kontakter med 
medarbejdere, der deltager i VIAs F&U. 
 

Ledere - syn på nexus-effekter 

 Respondenter Procent 

I høj grad 9 28,1% 

I nogen grad 11 34,4% 

I mindre grad 9 28,1% 

Slet ikke 1 3,1% 

Ved ikke 2 6,2% 

I alt 32 100,0% 

Tabel 45. Nexus-aktiviteter fremmer kvaliteten i F&U?  

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 9 28,1% 

I nogen grad 12 37,5% 

I mindre grad 10 31,2% 

Slet ikke 1 3,1% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 32 100,0% 

Tabel 46. Nexus-aktiviteter fremmer udviklingen af uddannelserne i VIA? 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 9 29,0% 

I nogen grad 11 35,5% 

I mindre grad 8 25,8% 

Slet ikke 3 9,7% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 31 100,0% 

Tabel 47. Jeg oplever synergi mellem medarbejdernes F&U-aktiviteter- og uddannelsesopgaver. 

 

 Respondenter Procent 

I høj grad 10 32,3% 

I nogen grad 13 41,9% 

I mindre grad 7 22,6% 

Slet ikke 1 3,2% 

Ved ikke 0 0,0% 

I alt 31 100,0% 
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Tabel 48. F&U og undervisning konkurrerer om medarbejdernes arbejdstid. 

 

Forskningsarenaen 

 

Tabel 49. Jeg formidler mit forsknings- og udviklingsarbejde gennem følgende medier. 

 
Tabel 50. Jeg formidler min forskning og udvikling i videnskabelige publikationer (eksempelvis rettet mod 

andre forskere/studerende)? 

 

 
Tabel 51. Jeg formidler min forskning og udvikling i faglige publikationer (eksempelvis rettet mod 

professionen/studerende)? 

 

 

 
Tabel 52. Jeg formidler min forskning og udvikling i publikationer der også er rettet mod læsere uden for 

professionen? 

 

Forskningsarena - aktør 
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Tabel 53. Jeg inddrager min egen forsknings- og udviklingsviden i min undervisning. 
 

 
Tabel 54. Jeg formidler min forskning og udvikling til VIA-studerende ved at undervise på kollegaers hold, 
kurser eller lignende. 
 

 

 

Tabel 55. Jeg formidler min forskning og udvikling på seminarer/konferencer og lignende formelle fora, 

hvor der deltager VIA-studerende. 

 

 

Tabel 56. Jeg har eller har haft studerende med i mit forsknings- og udviklingsarbejde. 
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Tabel 57. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

de studerendes læring? 

 

Forskningsarena - organisatoriske aspekter 

 

Tabel 58. Jeg formidler min forskning og udvikling til kolleger i formelle fora, som fx medarbejdermøder, 

konferencer eller kompetenceudviklingsdage. 

 

 

Tabel 59. Jeg formidler min forskning og udvikling til kolleger gennem uformelle og mere tilfældige møder. 

 

 

Tabel 60. Jeg har dialog med min uddannelsesleder om min forskning og udvikling. 
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Medarbejdernes vurdering af nexus-aktiviteter 

 
Tabel 61. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

kvaliteten i F&U? 

 

 
Tabel 62. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

den faglige kollegiale udvikling i VIA? 

 

 

Tabel 63. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

udviklingen af uddannelserne i VIA? 

 

Arbejdstid og synergi? 
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Tabel 64. F&U og undervisning konkurrerer om min arbejdstid. 

 

 

Tabel 65. Jeg oplever synergi mellem mine F&U-aktiviteter og uddannelsesopgaver. 

 

Personlig orientering - forskning og uddannelse? 

 
Tabel 66. Jeg forstår F&U og uddannelse som to kategorisk forskellige aktiviteter, der ikke er forenelige. 

 

 
Tabel 67. Jeg er mest optaget af at udvikle mig på F&U-arenaen. 
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Tabel 68. Jeg er mest optaget af at udvikle mig som underviser/didaktiker. 

 

Hovedområder 

 

Tabel 69. Er du F&U-aktiv i VIA i øjeblikket eller har du tidligere været det? 

 

 

Tabel 70. Hvilket omfang udgør din tid til F&U-aktiviteter i VIA af din samlede arbejdstid i øjeblikket? 
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Tabel 71. I hvor mange år har du sammenlagt deltaget i forsknings- og udviklingsaktiviteter i VIA? 

 

 

Tabel 72. Jeg inddrager litteratur fra VIAs egne forsknings- og udviklingsaktiviteter? 

 

 

Tabel 73. Jeg inddrager andre formidlingstyper fra VIAs F&U-aktiviteter fx små præsentationsvideoer, 

hjemmesider (fx UC Viden) og lign. 
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Tabel 74. Jeg kontakter F&U-medarbejdere som en del af min planlægning og løbende opdatering. 

 

 

Tabel 75. Jeg har fået information om VIAs egen F&U ved deltagelse i formelle fora, hvilket har haft 

indflydelse på min undervisning. 

 

 

Tabel 76. Jeg har fået information om VIAs egen F&U ved deltagelse i uformelle og mere tilfældige ’møder’, 

hvilket har haft indflydelse på min undervisning. 
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Tabel 77. Jeg er en del af et fagligt team i uddannelsen, hvis sammensætning eller samarbejdsform 

understøtter, at VIA-forskning og udvikling bliver anvendt. 

 

 

Tabel 78. Min didaktik rummer læreprocesser, hvor de studerende opsøger og anvender forskningsviden. 

 

 

Tabel 79. Min didaktik rummer, at de studerende indgår i undersøgende og forsknings- og 

udviklingslignende processer. 
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Tabel 80. Jeg inddrager min egen forsknings- og udviklingsviden i min undervisning. 

 

 

Tabel 81. Jeg formidler min forskning og udvikling til VIA-studerende ved at undervise på kollegaers hold, 

kurser eller lignende. 

 

 

Tabel 82. Jeg formidler min forskning og udvikling på seminarer/konferencer og lignende formelle fora, 

hvor der deltager VIA-studerende. 
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Tabel 83. Jeg har eller har haft studerende med i mit forsknings- og udviklingsarbejde. 

 

 

Tabel 84. Jeg formidler min forskning og udvikling til kolleger i formelle fora. 

 

 

Tabel 85. Jeg formidler min forskning og udvikling til kolleger gennem uformelle og mere tilfældige møder. 
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Tabel 86. Jeg formidler mit forsknings- og udviklingsarbejde gennem følgende medie. 

 

 

Tabel 87. Jeg formidler min forskning og udvikling i videnskabelige publikationer. 

 

 

Tabel 88. Jeg formidler min forskning og udvikling i faglige publikationer. 
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Tabel 89. Jeg formidler min forskning og udvikling til læsere uden for professionen? 

 

 

Tabel 90. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

kvaliteten i F&U? 

 

 

Tabel 91. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

de studerendes læring? 
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Tabel 92. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

den faglige kollegiale udvikling i VIA? 

 

 

Tabel 93. I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA bidrager til 

udviklingen af uddannelserne i VIA? 

 

 

Tabel 94. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? F&U og undervisning konkurrerer om min arbejdstid. 
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Tabel 95. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?  Jeg forstår F&U og uddannelse som to kategorisk 

forskellige aktiviteter, der ikke er forenelige. 

 

 

Tabel 96. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Jeg oplever synergi mellem mine F&U-aktiviteter og 

uddannelsesopgaver. 

 

 

Tabel 97. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Jeg er mest optaget af at udvikle mig på F&U-

arenaen. 
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Tabel 98. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Jeg er mest optaget af at udvikle mig som 

underviser/didaktiker. 

 

 

Tabel 99. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Jeg er optaget af at udvikle den professionspraksis, 

som min undervisning retter sig mod. 

 

 

Tabel 100. Jeg oplever det som kvalificerende for min undervisning, at jeg har kolleger der er F&U-aktive i 

VIA. 
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Tabel 101. Jeg oplever det som kvalificerende for min undervisning, at VIA har F&U-aktiviteter. 
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Vidensflow i VIA 
Surveyspørgsmål til medarbejdere - undervisere/forskere 

 

1. Har du erfaring med F&U-aktiviteter i VIA?  

(1)  Ja, jeg deltager i øjeblikket i F&U-aktiviteter i VIA 

(2)  Ja, jeg har tidligere deltaget i F&U-aktiviteter i VIA 

(3)  Nej, jeg har aldrig deltaget i F&U-aktiviteter i VIA 

 

2. Hvor er din F&U-aktivitet i VIA organiseret? - I hvilket center 

(Hvis du arbejder ind i mere end et center, så vælg det hvor du lægger den største del af din 

tid) 

  

3. Hvilket omfang udgør din tid til F&U-aktiviteter i VIA af din samlede arbejdstid i 

øjeblikket? 

Intervallerne: 1-150 timer, 151-400 timer, 401-800 timer, 801-1643 timer 

 

4. I hvor mange år har du sammenlagt deltaget i forsknings- og udviklingsaktiviteter i VIA? 

Intervallerne: 1-2 år, 3-4 år, 5 år eller flere 

 

5. Udbredelse og anvendelse af aktiviteter, der knytter F&U og uddannelse sammen 

I det følgende stilles der en række spørgsmål til, hvorledes du inddrager VIAs forskning og 

udvikling i din undervisning  og hvordan du har fået information om VIAs F&U. 

 I hvilken grad dækker følgende udsagn din praksis? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

5.1 Jeg inddrager litteratur fra VIAs 

egne forsknings- og 

udviklingsaktiviteter? 

     

5.2 Jeg inddrager andre 

formidlingstyper fra VIAs forsknings- 

og udviklingsaktiviteter fx små 

præsentationsvideoer, hjemmesider 

(fx UC Viden) og lign. 

 

5.3 Jeg inviterer kolleger, der deltager 

i VIAs forsknings- og 

udviklingsaktiviteter ind i min 

undervisning 

     

5.4 Jeg kontakter FoU-medarbejdere 

som en del af min planlægning og 

løbende opdatering 
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6. Udbredelse og anvendelse af aktiviteter, der knytter F&U og uddannelse sammen 

I det følgende stilles der en række spørgsmål til, hvorledes du inddrager VIAs forskning og 

udvikling i din undervisning  og hvordan du har fået information om VIAs F&U 

 I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

6.1 Jeg har fået information om     

VIAs egen F&U ved deltagelse i 

formelle fora, hvilket har haft 

indflydelse på min undervisning (med 

formelle fora menes fx 

medarbejdermøder, konferencer eller 

kompetenceudviklingsdage) 

     

6.2 Jeg har fået information om VIAs 

egen F&U ved deltagelse i uformelle 

og mere tilfældige ’møder’, hvilket har 

haft indflydelse på min undervisning 

     

6.3 Jeg er en del af et fagligt team i 

uddannelsen, hvis sammensætning 

eller samarbejdsform understøtter, at 

VIA-forskning og udvikling bliver 

anvendt 

     

6.4 Min didaktik rummer        

læreprocesser, hvor de studerende 

opsøger og anvender forskningsviden 

     

6.5 Min didaktik rummer, at de 

studerende indgår i undersøgende og 

forsknings- og udviklingslignende 

processer 

     

 

7. Forskning og udvikling 

I det følgende stilles der en række spørgsmål til, hvorledes viden fra dine egne F&U-

aktiviteter indgår i undervisningen/uddannelserne. 

 I hvilken grad dækker følgende udsagn din praksis? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

7.1 Jeg inddrager min egen 

forsknings- og udviklingsviden i min 

undervisning 
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 I hvilken grad dækker følgende udsagn din praksis? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

7.2 Jeg formidler min forskning og 

udvikling til VIA-studerende ved at 

undervise på kollegaers hold, kurser 

eller lignende 

     

7.3Jeg formidler min forskning og 

udvikling på seminarer/konferencer 

og lignende formelle fora, hvor der 

deltager VIA-studerende 

     

7.4 Jeg har eller har haft studerende 

med i mit forsknings- og 

udviklingsarbejde 

     

 

8. Forskning og udvikling 

I det følgende stilles der en række spørgsmål til, hvorledes viden fra dine egne F&U-

aktiviteter indgår i undervisningen/uddannelserne. 

 I hvilken grad dækker følgende udsagn din praksis? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

8.1 Jeg formidler min forskning og 

udvikling til kolleger i formelle fora, 

som fx medarbejdermøder, 

konferencer eller 

kompetenceudviklingsdage 

     

8.2 Jeg formidler min forskning og 

udvikling til kolleger gennem uformelle 

og mere tilfældige møder 

     

8.3 Jeg har dialog med min 

uddannelsesleder om min forskning og 

udvikling 

     

  

9. Jeg formidler mit forsknings- og udviklingsarbejde gennem følgende medier: 

(1)  Film/video 

(2)  Sociale medier og internettet 

(3)  Trykte medier 

(4)  Andre medier - angiv hvilke ________________________________________ 
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10. Jeg formidler min forskning og udvikling i: 

 Ja Nej 

Videnskabelige publikationer 

(eksempelvis rettet mod andre 

forskere/studerende)? 

  

Faglige publikationer (eksempelvis 

rettet mod professionen/studerende)? 
  

Publikationer der også er rettet mod 

læsere uden for professionen? 
  

 

 

11. Hæmmende og fremmende forhold 

I det følgende stiller vi nogle åbne spørgsmål til hvilke forhold, der kan hæmme eller fremme, relationen 

mellem uddannelsen/undervisningen og VIAs egen forskning og udvikling. Det kan være forhold af såvel 

strukturel som kulturel karakter, det kan handle om ressourcer af forskellig art, tekniske forhold, praksis i 

henholdsvis forsknings/udviklings- og uddannelsesarenaer og andre forhold, som du oplever har 

betydning. 

 

12. Syn på aktiviteter, der forbinder uddannelse og F&U-aktivitet 

I det følgende bliver du bedt om at vurdere kvaliteten samlet set i de aktiviteter du har været involveret i 

eller kender til, som har til hensigt at skabe forbindelse mellem uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA. Du 

bliver bedt om at vurdere kvaliteten ud fra i alt fire kriterier: de studerendes læring, forsknings- og 

udviklingskvaliteten den faglige kollegiale udvikling og udvikling af uddannelserne.  

 

12.1 I hvilken grad oplever du, at tiltag der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA 

bidrager til: 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

De studerendes læring? (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Kvaliteten i F&U? (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Den faglige kollegiale udvikling i VIA? (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Udviklingen af uddannelserne i VIA? (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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12.2 Syn på aktiviteter, der forbinder uddannelse og F&U-aktivitet 

 I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

F&U og undervisning konkurrerer om 

min arbejdstid 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg oplever synergi mellem mine F&U-

aktiviteter og uddannelsesopgaver 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg forstår F&U og uddannelse som to 

kategorisk forskellige aktiviteter, der 

ikke er forenelige 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er mest optaget af at udvikle mig 

på F&U-arenaen 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er mest optaget af at udvikle mig 

som underviser/didaktiker 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er optaget af at udvikle den 

professionspraksis, som min 

undervisning retter sig mod 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 

12.3 Syn på aktiviteter, der forbinder uddannelse og F&U-aktivitet 

 I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

Jeg oplever det som kvalificerende for 

min undervisning, at VIA har F&U-

aktiviteter 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg oplever det som kvalificerende for 

min undervisning, at jeg har kolleger 

der er F&U-aktive i VIA 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg forstår F&U og uddannelse som 

to kategorisk forskellige aktiviteter, 

der ikke er forenelige 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er mest optaget af at udvikle mig 

på F&U-arenaen 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er mest optaget af at udvikle mig 

som underviser/didaktiker 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er optaget af at udvikle den 

professionspraksis, som min 

undervisning retter sig mod 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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13. Hvad er din titel? 

Flg. svar muligheder: adjunkt, lektor, docent, konsulent, Andet (angiv titel) 

  

14. Hvor mange år har du været ansat i VIA? 

Flg.intervaller: 1-2 år, 3-4 år, 5 år eller flere 

 

15. Hvilke(n) uddannelse(r) har du?  

Sæt gerne mere end et kryds. 

 Humanistisk 
Sundhedsvidenskabe

lig 

Samfundsvidenskabe

lig 
Naturvidenskabelig 

Prof.bach, master, kandidat,ph.d./stud. (1)  (2)  (3)  (4)  

 (1)  (2)  (3)  (4)  

 (1)  (2)  (3)  (4)  

 (1)  (2)  (3)  (4)  

 

16. Har du en funktion som lokal F&U-koordinator på din grunduddannelse? 

Ja, Nej 

17. Øvrige kommetarer og bemærkninger 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Vidensflow i VIA 
Surveyskema til ledere 

 

1. Ledelsesmæssig understøttelse af aktiviteter, der knytter F&U og uddannelse sammen 

Fokus på undervisning: Hvilke af følgende typer af aktiviteter, der knytter VIA-F&U og 

uddannelse sammen, understøtter du ledelsesmæssigt - i hvilken grad og hvordan?. 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at 

underviserne inddrager litteratur fra 

VIAs egne forsknings- og 

udviklingsaktiviteter? 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at 

underviserne inddrager andre 

formidlingstyper fra VIAs forsknings- 

og udviklingsaktiviteter fx små 

præsentationsvideoer, hjemmesider 

(fx UC Viden) og lign. 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter at undervisere, der 

også forsker, inddrager deres egen 

F&U i undervisningen  

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter, at medarbejdere 

inviterer kolleger fra VIAs forsknings- 

og udviklingsmiljøer ind i 

undervisningen 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 

 

1.1 Giv eksempler på hvordan du ledelsesmæssigt understøtter aktiviteter, der knytter F&U 

og uddannelse sammen i undervisningsarenaen 

  

2. Ledelsesmæssig understøttelse af aktiviteter, der knytter F&U og uddannelse sammen 

Fokus på undervisning: Hvilke af følgende typer af aktiviteter, der knytter VIA-F&U og 

uddannelse sammen, understøtter du ledelsesmæssigt - i hvilken grad og hvordan?. 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

Jeg understøtter, at underviserne 

kontakter F&U-medarbejdere som en 

del af deres planlægning og løbende 

opdatering 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

Jeg understøtter, at underviserne får 

kendskab til VIAs egen F&U gennem 

deltagelse i formelle fora såsom 

medarbejdermøder, konferencer eller 

kompetenceudviklingsdage med 

henblik på at udvikle deres 

undervisning 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter, at underviserne får 

kendskab til VIAs egen F&U gennem 

uformelle og mere tilfældige ’møder’ 

med henblik på at udvikle deres 

undervisning 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter, at der indgår F&U-

medarbejdere i kollegiale 

underviserteam med henblik på at 

kvalificere undervisningen 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter generelt, at den 

anvendte didaktik i uddannelsen er 

F&U-informeret 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 

 

2.1 Giv eksempler på hvordan du ledelsesmæssigt understøtter aktiviteter, der knytter F&U 

og uddannelse sammen i undervisningsarenaen 

  

3. Fokus på forskning og udvikling: Hvilke af følgende typer af aktiviteter, der knytter VIA-

F&U og uddannelse sammen, understøtter du ledelsesmæssigt - i hvilken grad og 

hvordan?   

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

Jeg understøtter, at de studerende 

møder VIAs F&U gennem interne 

seminarer/konferencer 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter ledelsesmæssigt, 

at  studerende deltager i VIAs F&U-

aktiviteter (fx talentspor) 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg understøtter, at 

underviserne  bliver F&U-

medarbejdere 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at 

VIAs F&U er relevant for uddannelsen 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 

 

 

3.1 Giv eksempler på hvordan du ledelsesmæssigt understøtter aktiviteter, der knytter F&U 

og uddannelse sammen i forskningsarenaen 

  

4. Ledelsens orientering mod og anvendelse af VIAs F&U 

 

 I hvilken grad er følgende udsagn dækkende for din praksis? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

Jeg orienterer mig løbende i 

vidensproduktionen fra VIAs F&U 

gennem artikler 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg orienterer mig løbende i 

vidensproduktionen fra VIAs F&U 

gennem andre formidlingstyper - fx 

små præsentationsvideoer, 

hjemmesider (fx UC Viden) og lign. 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg orienterer mig om VIAs F&U 

gennem direkte og formelle kontakter 

med medarbejdere, der deltager i VIAs 

F&U 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg orienterer mig om VIAs F&U 

gennem direkte men mere uformelle 

kontakter med medarbejdere, der 

deltager i VIAs F&U 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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5. Hæmmende og fremmende forhold 

I det følgende stiller vi nogle åbne spørgsmål til hvilke forhold, der kan hæmme eller fremme, relationen 

mellem uddannelsen/undervisningen og VIAs egen forskning og udvikling. Det kan være forhold af såvel 

strukturel som kulturel karakter, det kan handle om ressourcer af forskellig art, tekniske forhold, praksis i 

henholdsvis forsknings/udviklings- og uddannelsesarenaer og andre forhold, som du oplever har 

betydning. 

 

 

 

 

 

6. Kvaliteten i VIA-aktiviteter, der skaber forbindelse mellem F&U-aktivitet og uddannelse 

 

I det følgende bliver du bedt om at vurdere kvaliteten samlet set i de aktiviteter du har været involveret i 

eller kender til, som har til hensigt at skabe forbindelse mellem uddannelse og F&U-aktiviteter i VIA. Du 

bliver bedt om at vurdere kvaliteten ud fra i alt fire kriterier: de studerendes læring, forsknings- og 

udviklingskvaliteten den faglige kollegiale udvikling og udvikling af uddannelserne.  

 

  

6.1 I hvilken grad oplever du, at aktiviteterne der forbinder uddannelse og F&U-aktiviteter i 

VIA bidrager til:  

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

De studerendes læring? (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Kvaliteten i F&U (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Den faglige kollegiale udvikling i VIA? (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Udviklingen af uddannelserne i VIA? (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 

 

7. Syn på arbejdet med aktiviteter, der forbinder uddannelse og F&U-aktivitet 

Du bliver, i det følgende, bedt om at tage stilling til seks forskellige udsagn om synet på 
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disse aktiviteter. 

 

 I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

F&U og undervisning konkurrerer om 

medarbejdernes arbejdstid 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg oplever synergi mellem 

medarbejdernes F&U-aktiviteter- og 

uddannelsesopgaver 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg forstår F&U og uddannelse som to 

kategorisk forskellige aktiviteter, der 

ikke er forenelige 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er optaget af at udvikle 

medarbejdernes F&U-kompetencer 
(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er optaget af at udvikle 

medarbejdernes undervisningsmæssig

e kompetencer 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

Jeg er optaget af at udvikle den 

professionspraksis, som uddannelsen 

retter sig mod 

(4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 

  

8. Hvor mange år har du været ansat i VIA? 

 internvallerne: 1-2 år, 3-4 år, 5 år eller flere 

  

9. I hvor mange år har du haft en ledelsesfunktion i VIA?  

intervallerne: 1-2 år, 3-4 år, 5 år eller flere 

 

  

10. I hvor mange år har du deltaget i F&U-aktiviteter i VIA?  

intervallerne: Slet ikke, 1-2 år, 3-4 år, 5 år eller flere 

  

11. Hvilke(n) uddannelse(r) har du? 
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Sæt gerne mere end et kryds. 

  

 Humanistisk 
Sundhedsvidenskab

elig 

Samfundsvidenskab

elig 
Naturvidenskabelig 

Prof.bach, master/kandidat 

Ph.d./stud. 
(1)  (2)  (3)  (4)  

 (1)  (2)  (3)  (4)  

 (1)  (2)  (3)  (4)  

 (1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

Øvrige kommetarer og bemærkninger 

 

 

 

 

 


