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Forord

Skrevet af Anne Marie Kanstrup 
Chef for forskning og udvikling i UCN
Aalborg, oktober, 2011

Det er en glæde for første gang at kunne præsentere en års-
beretning for Forskning og Udvikling (FoU) i UCN. Jeg startede 
som udviklingschef den 1. marts 2011. Arbejdet med at samle 
nøgletal for forsknings- og udviklingsaktiviteter har været et 
vigtigt omdrejningspunkt for min forståelse og vej ind i UCN’s ar-
bejde med FoU. Jeg er overbevist om, at årsberetningen vil tjene 
samme formål for alle jer, som læser med.

I foråret afsluttede UCN sin første kvalitetsmåling af aktiviteter 
i 2010. Det er denne måling, som ligger til grund for de FoU-
nøgletal, som præsenteres i beretningen. Nøgletallene viser, at 
vi har meget at bygge på, men også at vi har meget, som vi skal 
nå, eftersom vi i sektoren har ambitioner om at være en aktiv 
spiller på FoU-banen. UCN har i skrivende stund, sammen med 
de øvrige professionshøjskoler i landet, flyttet ministerium: fra 
Undervisningsministeriet til Ministerium for Forskning, Innova-
tion og Videregående uddannelser. Det er en spændende æn-
dring, som giver mulighed for, og uden tvivl også fremtidige krav 
om, fokusering på FoU. Opfølgning på progression og mål for 
FoU i UCN bliver derfor en vigtig aktivitet, og årsberetningen vil 
hjælpe os hermed.

Bag nøgletallene, som præsenteres i beretningen, gemmer sig 
spændende FoU-aktiviteter. En ambition med årsberetningen er 
også at sætte ansigt og ord på disse. Det har vi gjort gennem 
artikler med udvalgte videncentre, uddannelser og funktioner. 
Denne beretning har artikler om et nyt uddannelsesfelt og re-
search center, artikler om aktiviteter i udvalgte videncentre samt 
en artikel om den kvalitetsmåling, som har været afgørende 
for at kunne samle op på FoU-aktiviteterne. Efter disse artikler 
findes nøgletal for de enkelte uddannelsesområder. Artiklerne 
giver et kig ind i gode eksempler på de mange spændende FoU–
aktiviteter, som foregår i UCN. Jeg håber, at eksemplerne vil give 
lyst til at finde mere information på UCN’s hjemmeside, og især 
at de vil give medarbejdere i UCN inspiration til fremtidige FoU-
aktiviteter.

God læselyst!

Anne Marie Kanstrup
Udviklingschef
Aalborg, oktober, 2011

Forord
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- Det er en stor anerkendelse af Sport Management, 

siger studieleder Per Justesen om den aftale, uddannelsen har ind-
gået med Frederique Winia fra den internationale spillerforening.

- Sport Management er mit barn. Jeg brugte to uger på at 
udvikle ideen til bacheloruddannelsen og 12 år på at overbe-
vise Undervisningsministeriet, fortæller studieleder for Sport  
Management på UCN, Per Justesen med et skævt smil. 

Ideen til den i dansk sammenhæng helt nye uddannelse, der 
kombinerer sport og forretning, fik Per Justesen i midten af 
1990’erne i England. Selv om der eksisterer lignende studier 
flere steder i udlandet, så var det først i 2009, UCN og Per Jus-
tesen fik grønt lys fra ministeriet til at optage de første stude-
rende på den 1½-årige professionsbacheloruddannelse i Sport 
Management. Uddannelsen er en overbygning på de toårige 
studier til service-, markedsførings- og finansøkonom.

Det er ikke uden stolthed, at Per Justesen konstaterer, at UCN 
her blot to år senere har 250 studerende, som på forskellige 
måder beskæftiger sig med Sport Management. Det er ser-
viceøkonomstuderende, der specialiserer sig i Sport Manage-
ment, bachelorstuderende i Sport Management, golfdirektører 
på diplomuddannelse i golfmanagement og senest også profes-
sionelle fodboldspillere, som tager en hel Sport Management-
uddannelse via internet.

Med 1½ million danskere engageret i idrætsforeninger, men-
er Per Justesen ikke, der kommer til at mangle job til Sport  
Management-uddannede. De allerførste dimittender, som 
kunne forlade UCN med et bachelorbevis i hånden i januar 
2011, har bl.a. fået job som eventmanager for Team Tvis Holste-
bro, som sponsoransvarlig ved FCK og som konsulent i kultur- 
og fritidsforvaltningen i Horsens Kommune. 

International anerkendelse
Missionen for Per Justesen og hans underviserteam er at være 
ét af de førende uddannelsessteder i verden inden for Sport  
Management. Derfor er han også særlig glad for to internatio-
nale aftaler, uddannelsen har fået i hus. Den ene er den nye 
online-uddannelse for professionelle fodboldspillere, som star-
tede i september 2011 og er blevet til i et samarbejde med den 
internationale spillerforening FIFPro.

- Det er en stor anerkendelse af vores uddannelse. Vi blev 
valgt blandt flere universiteter som samarbejdspartner af FIF-
Pro, fordi vi har det bedste koncept. Mange steder er Sport  
Management en lille afdeling med mange deltidsundervisere, 
som primært er tilknyttet andre uddannelser. Vi har samlet en 
fast stab af syv engagerede fuldtidsmedarbejdere, der er stærke 
inden for de fire kerneområder i Sport Management: ledelse, 
markedsføring, økonomi og jura, og så bruger vi undervisnings-
materiale på et højt akademisk niveau, siger Per Justesen.

Det andet internationale kvalitetsstempel består i, at Sport 
Management i september 2012 skal være vært for den første 
danske udgave af den årlige konference for den europæiske 
forening for Sport Management, EASM, som arbejder med at 
promovere og udvikle Sport Management gennem netværk, 
studier og research. 

Konferencen skal foregå i Nordkraft, og Per Justesen forventer, 
at den tiltrækker op mod 800 studerende, undervisere og  
organisationsfolk inden for fagområdet.

Researchcenter og kandidatuddannelse
Per Justesen er ikke færdig med at udvikle sit barn. Et nyt alum-
nenetværk skal danne rammen om bl.a. temadage med inter-
nationale forelæsere og et Sport Management Research Center 
skal bidrage med ny faglig viden og udvikling af uddannelserne. 

Nye uddannelsestilbud er allerede på vej. Til næste år får  
diplomuddannelsen i golfmanagement selskab af diplom inden 
for kultur- og fritidscentre, og de nordiske lande har vist in- 
teresse for begge uddannelser. I samarbejde med den danske 
spillerforenings studieprogram, STUDY4PLAYER, er der planer 
om en onlineuddannelse til elitesportsfolk, der kan have svært 
ved at få træning, kampe og almindelig undervisning til at gå op 
i en højere enhed. Og så håber Per Justesen at kunne præsen-
tere Danmarks første kandidatuddannelse i Sport Management i  
samarbejde med Aalborg Universitet til ESAM-konferencen i 
2012.

Når sport og forretning spiller sammen
UCN har udviklet et helt nyt uddannelsesfelt i Danmark

SPORT MANAGEMENT 
www.ucn.dk/sportmanagement

Tekst: Anne Bollerslev
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Tekst: Anne Bollerslev

Fra bænkevarmer til danseløve
Kronisk syge blev trygge ved at bevæge sig og fik højere livskvalitet

Hvis man udelukkende kigger på vægt- og konditionsmålinger, 
så har et tværkommunalt rehabiliteringsprojekt for kronisk syge 
i Himmerland ikke været nogen overbevisende succes. Lytter 
man i stedet til deltagerne, er indtrykket et helt andet.

- Borgerne var meget tilfredse med indsatsen og følte, at de fik 
øget deres handlekompetence markant. De fik redskaber til at 
gøre mere i dagligdagen, så de efter forløbet går flere ture, går 
i haven, går til naboen, mødes til stavgang og cykler. En af dem 
fortalte, at han tidligere ved selskaber altid havde været bænke-
varmer, men nu var han blevet en danseløve, fortæller Jette 
Bangshaab, leder af Videncenter for kroniske sygdomme og re-
habilitering og ansvarlig for evalueringen af tilbuddet til person-
er med lungesygdommen KOL og personer med åreforkalkning 
af hjertet (iskæmisk hjertesygdom).

I alt deltog 131 personer i projektet, som blev oprettet, fordi un-
dersøgelser har vist, at rehabilitering for disse to grupper bl.a. 
fører til færre sygehusindlæggelser og højere livskvalitet. Per-
soner, der får konstateret en kronisk sygdom, stopper nemlig tit 
med at være fysisk aktive, fordi de bliver usikre og bange for, 
hvad der sker, når de belaster kroppen. Pårørende bliver ofte 
tilsvarende bekymrede og kan være med til at bremse dem i fy-
sisk udfoldelse. 

- Deltagerne i projektet fik i trygge omgivelser prøvet, at der ikke 
sker noget ved at være aktiv og blive forpustet, at få åndenød 
og at hjertet banker helt vildt. Det er ellers noget, der kan være 
meget angstprovokerende for disse grupper. Men her oplevede 
de, at de ikke forværrer deres tilstand ved at løbe eller lave styr-
ketræning, og at de godt selv kan styre det, hvis det bliver for 
meget. Så kan de fx sætte sig ned eller bruge deres inhalator, 
forklarer Jette Bangshaab.

Viden skal omsættes til handling
En vigtig pointe i projektet ”Kvalitet i indsatsen for kroniske syge 
i Himmerland” har været, at det ikke bare handler om at give folk 
viden om deres situation. De skal også have hjælp til at omsætte 
denne viden i konkrete handlinger. Derfor er træning og hver-
dagsaktiviteter også blevet bragt ud, hvor deltagerne bor og 
hører til, og i forbindelse med kostvejledningen efterlyste del-
tagerne fx opskrifter.

- De prøvede også at lave mad sammen, så det blev mere ty-
deligt, hvad man mener, når man siger, at de fx skal bruge min-
dre fedt eller mere kyllingekød. På denne måde fik de redskaber 
til at lave sund mad, fortæller Jette Bangshaab.

Hun understreger også, at det har haft stor betydning for del-
tagernes livskvalitet, at de har mødt andre i situationer, der sva-
rer til deres.

- De fandt ud af, at de andre også har humørsvingninger, depres-
sioner og kort lunte. De oplevede pludselig, at det ikke var sær-
skilt for dem, men normalt, når man får konstateret en kronisk 
sygdom, at man har psykosociale reaktioner.

Forskelle i målinger
Evalueringen af selve forløbet bestod af to elementer: sundheds-
profiler og borgerperspektiver. Sundhedsprofilerne blev tegnet 
gennem måling af vægt, BMI, kondition, fedtprocent og ryge-
status på deltagerne ved starten af forløbet, efter det 12-ugers 
forløb og igen efter 24 uger. Borgerperspektivet blev afdækket 
gennem et spørgeskema, hvor borgerne selv vurderede deres 
handlekompetence, når de afsluttede holdet, samt kvalitative in-
terviews med 29 deltagere om deres oplevelser af forløbet. 

- Hvis man sammenligner den enkelte deltager med sig selv, var 
der forbedringer i kondition og vægt for fleres vedkommende. 
Men de gennemsnitlige sundhedsprofiler viste ikke nogen sik-
ker samlet forbedring for grupperne. Det blev meget tydeligt, at 
der kan være afstand mellem de kvalitative oplevelser og den 
konkrete virkning af noget. Deltagerne oplever, at det virker på 
deres mulighed for at være aktive og handlekompetente i hver-
dagen, og alligevel viste der sig manglende mulighed for at måle 
effekt via kvantitative data, konstaterer Jette Bangshaab.

Der er flere grunde til, at det var svært at aflæse en samlet 
forbedring i sundhedsprofilerne for de kronisk syge. Fx var der 
deltagere, som undervejs i forløbet fik et anfald og røg ned i 
målingerne, en hård vinter forhindrede nogle i at deltage i hele 
forløbet, og nogle faldt fra undervejs. Desuden eksisterer der 
ikke målinger på disse grupper, som Jette Bangshaab kunne 
sammenligne med, så deres data skulle holdes op mod en 
normalbefolkning uden kronisk sygdom.

Evaluering skal med fra starten
Jette Bangshaab har været inddraget i projektet, fra det startede 
i november 2009, til det sluttede året efter. Og det har været en 
stor fordel.

- Det bliver nemmere at evaluere, når man er med fra starten, 
fordi man bliver klar på, hvad det egentlig er, man vil måle på, 
hvad det teoretiske grundlag er, og hvilken dokumentationen, 
man har for at gøre, som man gør. I dette projekt var handlekom-
petence fx et mantra. Deltagerne skulle lære at leve livet med 
en kronisk sygdom, men var der egentlig en fælles forståelse 
i projektteamet af, hvad man mente med handlekompetence? 
Hvad betød det, at de havde en anerkendende tilgang til borg-

erne? Betød det, at projekt-medarbejderne skulle acceptere, at 
deltagerne sagde nej til at stoppe med at ryge? Det er vigtigt at 
skabe sammenhæng mellem handling, indsats og evaluering, 
fastslår Jette Bangshaab.

Som en del af evalueringen kiggede Jette Bangshaab også på det 
organisatoriske perspektiv og udfordringerne i at køre projektet 
i samarbejde mellem to kommuner. En af fordelene er bl.a., at 
der er potentielle deltagere nok til at oprette hold, og tilbuddet 
fortsætter da også i Vesthimmerland og Mariagerfjord, nu ud-
videt med personer, der har ikke-insulinkrævende sukkersyge 
(diabetes 2). 

- Det bliver nemmere at evaluere, 
når man er med fra starten af et projekt, fortæller 

Jette Bangshaab, leder af Videncenter for kroniske syg-
domme og rehabilitering.

Læs rapporten: ”Fra bænkevarmer til danseløve”:  
http://www.kroniker.dk/Default.aspx?ID=237

VIDENCENTER FOR KRONISKE SYGDOMME OG REHABILITERING
www.kroniker.dk
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Tekst: Anne Bollerslev

Fokus på de professionelle samtaler 
Skuespillere er effektivt værktøj, når fagfolk skal blive bedre til at kommunikere

- Kommunikationslaboratoriet har flyttet 
helt vildt. Vi er blevet mere bevidste om kommunikation i UCN, 

fortæller Ole Mygind, leder af videncenter for kommunikation og læring 
i sundhedssektoren.

Læs mere om kommunikationslaboratoriet på: www.ucn.dk/komlab

- Det er nærmest eventyrligt, er det umiddelbare svar fra vi-
dencenterleder Ole Mygind, da han skal beskrive, hvad det har  
betydet, at UCN i starten af 2010 indviede et helt nyt laboratorium 
til kommunikationstræning.

Hans ordvalg dækker både de oplevelser, kursister og  
studerende har i laboratoriet, og den proces, laboratoriet har sat 
i gang internt i UCN.

Kommunikationslaboratoriet er et resultat af et udviklingsarbej-
de i Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssek-
toren, og det blev oprindelig lanceret for at hjælpe sundhedsper-
sonale med at blive bedre til at kommunikere med patienter, 
borgere og kolleger. 

Skuespilleren er et værktøj
Et bord med et par stole, et videokamera, en computer, et lærred 
og en projektor udgør kernen i kommunikationslaboratoriet. Det 
ser ikke ud af meget, men – med Ole Myginds ord - så rykker det 
virkelig for dem, der prøver det.  Og det hænger især sammen 
med, at UCN bruger skuespillere til at agere samtalepartnere i 
de svære samtaler, kursister og studerende gerne vil øve i labo-
ratoriet. Det kan være selv-oplevede samtaler, som kursisten 
gerne vil lære at tackle bedre i fremtiden, eller det kan være 
samtaler, som kursisten frygter.

- Det gør noget særligt, at vi bruger skuespillere. Det under- 
streger alle. Samtalerne bliver autentiske, professionelle og 
seriøse. En skuespiller falder ikke pludselig ud af rollen og kan 
også finde på at gøre noget helt uventet, forklarer Ole Mygind, 
der beskriver skuespillerne som et værktøj.

- De kan skrue op og ned for følelserne og tage en time out, 
hvor de spørger kursisten eller den studerende: Var det sådan 
det foregik? Nej, han var ikke så vred, som du var, lyder sva-
ret måske. Og så ændrer skuespilleren sin optræden. Det er  
simpelthen så fascinerende og effektivt!

Med et enkelt eksempel understreger Ole Mygind skuespillernes 
professionalisme. 

- En mandlig skuespiller skulle spille en fødende kvinde, og de 
studerende havde ingen problemer med at abstrahere fra det.

Nu taler vi om kommunikation på tværs
Laboratoriet er inspireret af kommunikationstræning på medi-
cinstudiet på Cambridge Universitet i England. Det består ud 
over et fysisk rum af en særlig kommunikations- og feedback-
model, et korps af procesvejledere, et korps af skuespillere og 
et netværk, der mødes seks gange om året for at diskutere ud-
viklingsmuligheder. Og laboratoriet har ifølge Ole Mygind haft 
stærk indflydelse på kommunikationsmiljøet i UCN. 

- Det har flyttet helt vildt. Vi er blevet mere bevidste om og  
optaget af kommunikationsundervisning og kommunikations-
træning. Det hænger bl.a. sammen med, at vi har et fysisk sted, 
det er forankret. Det bliver mere tydeligt på den måde og skaber 
et mentalt rum, siger Ole Mygind.

- Kommunikation er et tværfagligt felt, og selv om der har været 
kommunikationsundervisning på alle uddannelser altid, så er 
det jo ikke et kerneområde. Ofte er der kun en-to undervisere på 
hver uddannelse, så man har været isoleret. Der har ikke været 
et sted, hvor vi mødtes og snakkede om og udviklede kommuni-
kation. Men nu har vi fået et fagligt fællesskab på tværs af uddan-
nelser, hvor man kan blive inspireret af, hvad de andre gør. Det 
ville ikke være kommet uden det her fokus.

De professionelle samtaler
Laboratoriet har især været brugt af de sundhedsfaglige ud-
dannelser. Det har været så stor en succes, at det kan være et 
problem at få plads. Nye mobile laboratorier kan gøre det muligt 
for flere i UCN at benytte konceptet til deres kommunikations-
træning.

- Kommunikation i forhold til professionelle samtaler er en black 
box i flere uddannelser: Hvordan forbereder man konkret de 
studerende på de professionelle samtaler, de skal have? De stu-
derende kommer ud i et hav af samtaler, der kan være svære. 
Lærere har fx skole-hjem-samtaler, sygeplejersker har indlæg-
gelsessamtaler og finansøkonomer skal have samtaler med folk, 
der må gå fra hus og hjem, siger Ole Mygind.

De mobile laboratorier blev udviklet for at gøre træningen i pro-
fessionelle samtaler så virkelighedsnær som muligt. Det var en 
idé fra radiograferne, som har brugt laboratoriet meget til deres 
studerende. Men radiografernes samtaler foregår jo som regel 
ikke ved et bord, og derfor vil de gerne kunne bruge konceptet 
ude på afdelingerne ved deres faglige udstyr. 

I øjeblikket arbejder videncentret med at kortlægge den aktuelle 
status på kommunikationsundervisningen i hele UCN ved hjælp 
af bl.a. interviews med studerende og undervisere.

VIDENCENTER FOR KOMMUNIKATION OG LÆRING I SUNDHEDSSEKTOREN
www.ucn.dk/kommunikationoglaering
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Tekst: Anne Bollerslev

Studerende skal blive bedre til at handle
Nyt undervisningsmateriale i entreprenørskab og innovation til professionsuddannelser

- Det er helt centralt, at de studerende udvikler deres  
handlekompetence. De skal ikke bare lære at udvikle ideer, de 
skal også lære at gå fra idé til handling, pointerer Jens Boels-
mand, leder af UCN’s Videncenter for Innovation og Entreprenør-
skab (fIE) og medudvikler af nyt undervisningsmateriale i entre-
prenørskab og innovation til professionsuddannelser.

Det nye materiale udfylder et tomrum. For selv om både 
sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser har ar-
bejdet med innovation og entreprenørskab i nogle år, så  
mangler der målrettede undervisningsmidler.

 - Meget af det materiale, vi hidtil har brugt, har været fra 
det merkantile område, så det er nødvendigt at få oversat  
begreberne til den pædagogiske og sundhedsfaglige verden, 
forklarer Jens Boelsmand, der sidder i udviklingsgruppen med 
en kollega fra UCN’s pædagoguddannelse og fire andre fra pro-
fessionshøjskolerne UCL og UC Syddanmark.

Tværfagligt perspektiv
Jens Boelsmand peger på flere forhold, der har sat gang i ud-
viklingsarbejdet. 

- De studerende skal blive bedre til at tænke i nye løsninger på 
de udfordringer, de møder. De skal blive bedre til at designe ser-
viceydelser og til at inddrage brugerne. Og de skal også blive 
bedre til at arbejde sammen i tværfaglige miljøer. Fx skal børns 
sundhedsproblemer ses i et samarbejde mellem sundheds- 
plejerske, skolefritidsordning og skole.

Øvelser og eksempler i materialet er hentet fra undervisningen 
på de tre professionshøjskoler. De stammer fra konkrete cases 
og forløb på uddannelserne til sygeplejerske, ergo- og fysiotera-
peut, lærer og pædagog, men de kan tjene som inspiration på 
alle professionsuddannelser.

Samspillet mellem undervisere fra forskellige uddannelser har 
ifølge Jens Boelsmand givet et bredere perspektiv på innovation 
og entreprenørskab i undervisningen.

Vi skal provokere ”plejer”
- Som professionsuddannet har man uddannet sig til at handle, 
men også til at tilpasse sig. Fx i praktikken – når de studerende 
oplever noget, så aflæser de koden: Hvordan skal det være her, 
for at jeg kan bestå? Og på denne måde ryger de ind i ”plejer”, 
siger Jens Boelsmand, der med inspiration fra Norge og USA 
også gerne vil prikke lidt til den modstand, der kan være i uddan-
nelserne mod at tænke entreprenørskab ind.

- Nogle er bange for, at det kan gå ud over etikken og omsorgs-
perspektivet, men det viser erfaringer fra udlandet og her-
hjemme, at det ikke behøver at gøre.

Som eksempel nævner Jens Boelsmand Skovsgård Hotel, som 
beskæftiger personer, der har svært ved at håndtere det traditio-
nelle arbejdsmarked.

Fokus på foretagsomhed
I USA fokuserer forskning i entreprenørskab og innovation på 
handlekompetence og foretagsomhed. Og det nye undervisnings-
materiale rummer en model, idHe, som netop har fokus på dette.

- Det handler om, at de studerende får en god idé til, hvordan 
de kan løse et problem. Så designer de, hvordan den skal føres 
ud i livet. Så følger den konkrete handling, at de faktisk gør det, 
og bagefter evalueringen: Virker det her, siger Jens Boelsmand.

Materialet henvender sig både til undervisere og studerende. 
Underviserne skal skabe rammerne for idéudviklingen, mens de 
studerende skal udvikle de nye ideer og koncepter.

- Vi arbejder med et gensidigt læringsperspektiv, hvor under-
visere også kan lære af studerende, og hvor praksis og uddan-
nelser kan lære af hinanden. Vi lægger vægt på, at de studerende 
arbejder sammen med praksis, og vi kan også finde på at flytte 
undervisningen ud til samarbejdspartnere, hvor folk fra praksis 
får mulighed for at deltage, fortæller Jens Boelsmand.

Undervisning i innovation og entreprenørskab kræver fordy-
belse og flow, så det nye materiale er udviklet til samlede for-
løb fra en uge op til hele uddannelser. Materialet er klar ved 
årsskiftet, men om det bliver som en bog, en hjemmeside eller 
noget helt tredje, har arbejdsgruppen endnu ikke lagt sig fast på.  
Udviklingsarbejdet er støttet af ”Fonden for Entreprenørskab - 
Young Enterprise”, som bl.a. arbejder for, at entreprenørskab 
bliver en integreret del af det danske uddannelsessystem.

 
Vi skal prikke til uddannelsernes modstand 

mod at tænke entreprenørskab ind, siger Jens Boelsmand, 
der som leder af Videncenter for Innovation og Entreprenør-

skab bl.a. skal være med til at styrke entreprenørskab i uddan-
nelserne.

VIDENCENTER FOR INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB
www.ucn.dk/fie
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Tekst: Anne Bollerslev

Mønstre i unges uddannelsesvalg 
Selvrealisering, forbrug, samfundssind og tryghed styrer de unges valg

- Hvordan får vi flere til at vælge læreruddannelsen? Det 
spørgsmål var oplagt at stille, hvis man i 2009 kiggede på de 
seneste års ansøgertal. Siden 2002 var det nemlig faldet stort 
set hvert år. I 2009 blev under en procent af en ungdomsår-
gang optaget på læreruddannelsen, hvor det syv år tidligere var 
næsten 1,5 procent. Derfor satte Videncenter for udvikling i pro-
fessioner og professionsuddannelser (VIP) sig for at undersøge 
mønstre i unges valg og fravalg af uddannelser.

- Når vi gerne vil have flere i uddannelse, ikke bare i  
læreruddannelsen, men i det hele taget, så er det vigtigt at vide, 
hvad der tæller for de unge, forklarer Hans Jørgen Staugaard, 
leder af VIP.

Hans Jørgen Staugaard fik penge fra Undervisningsministeriet til 
et reviewstudy af alle de danske undersøgelser, der er lavet på 
området de seneste ti år, samt enkelte tyske og nordiske studier. 
”Viden om søgning til læreruddannelsen” hedder studiet, der er 
lavet sammen med repræsentanter for læreruddannelsen på 
UCN og Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.  

Flest vil realisere sig selv 
På baggrund af de godt 60 analyser og studier fandt arbejdsgrup-
pen fire parametre, der går igen i de unges valg af uddannelse. 

•	 Selvrealisering – uddannelse som eksistentielt projekt
•	 Forbrug – uddannelse i frit valg på markedet
•	 Samfundssind – uddannelse som ”nødvendighed” eller 

”kald”
•	 Tryghed – uddannelse som vejen til et trygt arbejdsliv

Hvilket af de fire parametre, der styrer de unges valg, hænger 
i høj grad sammen med deres alder, køn, hvad deres forældre 
laver, og hvor de kommer fra i landet.

- Selvrealisering er den mest fremtrædende tendens. Og jo læn-
gere uddannelse, de unges forældre har, jo mere dominerer øns-
ket om selvrealisering, fortæller Hans Jørgen Staugaard.

Samfundssind og tryghed tæller navnlig blandt unge uden for de 
store byer, mens der især er mænd i gruppen, som vælger ud-
dannelse efter ønsket om at tjene penge til forbrug.

- Uddannelsen repræsenterer for dem en bytteværdi. Uddan-
nelsen skal bruges til at skaffe penge og position. Det betyder 
mindre, hvad indholdet er i uddannelsen og i jobbet. Den unge 
forestiller her sig selv i Armani og BMW og ikke som fx under-
direktør i en virksomhed. De ønsker noget, hvor andre ser op til 
dem, og ikke et ”skodjob”, siger Hans Jørgen Staugaard.

Lærerrollen sælger ikke
I det undersøgte materiale er det meget få unge, der giver udtryk 
for, at de drømmer om at blive lærere. Og når det gælder dem, 
der ser uddannelse som middel til selvrealisering og forbrug, er 
der ingen, der ønsker at være lærer. Der er tværtimod nogen, der 
pointerer, at de ikke vil være lærere.

- I professionsuddannelserne er professionen endemålet. Men 
det er den ikke for særlig mange unge. Mange ser uddannelsen 
som et mål i sig selv, så det betyder, at det er noget andet og 
mere end det at uddanne sig til en bestemt profession, vi skal 
slå på, når vi skal tiltrække de unge, konkluderer Hans Jørgen 
Staugaard.

- Mange unge har et identitetsprojekt. Vi skal vise dem: Hvad be-
tyder det for din identitet, at du uddanner dig til lærer. Vi skal nok 
også lave en mere differentieret markedsføring, som imødekom-
mer de forskellige parametre, der styrer de unges valg, foreslår 
Hans Jørgen Staugaard.

Undersøgelsen har haft indvirkning på andet arbejde i viden-
centret. Bl.a. et udviklingsarbejde med en integreret lærerud-
dannelse i samarbejde mellem UCN og Aalborg Universitet. 

- Den integrerede læreruddannelse blev af politiske grunde ikke 
godkendt, men på et generelt plan er den et mønster for, hvordan 
man kan indrette uddannelser i fremtiden, så der er plads til om-
valg og omstrukturering undervejs. De unge ønsker nemlig ikke 
uddannelser, der låser dem fast, og med mere fleksible uddan-
nelser kan man måske mindske frafald i uddannelserne.

- Vi skal vise de unge, hvad det betyder for 
deres identitet, at de uddanner sig til lærere, siger videncenterleder 

Hans Jørgen Staugaard, der har undersøgt, hvad der styrer de unges valg af 
uddannelse.

Læs rapporten:  
”Viden om søgningen til læreruddannelsen”: www.ucn.dk/review_uddannelsesvalg 

VIDENCENTER FOR UDVIKLING I PROFESSIONER OG PROFESSIONSUDDANNELSER
www.ucn.dk/vip
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- Alle ledere skal 
bakke op, hvis vi skal indfri 

vores kvalitetsmål, siger kvalitetskon-
sulent i UCN, Lena Højlund Larsen.

Tekst:  Anne Bollerslev

Kommer UCN i mål med sin strategi?
Udvikling og Innovation sørger for samlet overblik over data

Kommer UCN i mål med sin strategiplan for årene 2010-2012? 
Ledelsen har opstillet 38 succeskriterier, der skal være opfyldt 
for at svaret kan blive et entydigt ja. Men én ting er at opstille 
succeskriterier, noget andet er at finde ud af, hvordan man i 
virkelighedens verden samler de relevante oplysninger ind. Den 
opgave har Udvikling og Innovation ansvaret for, og 2010 var 
første gang, afdelingen gennemførte måleprocessen.

En udfordring at få data
Hvert år i strategiperioden skal Udvikling og Innovation indsamle 
data for de fleste af de 38 succeskriterier. Ni af disse målinger 
var relativt enkle at gennemføre, for enten eksisterede data 
allerede i de centrale it-systemer, eller også var der tale om en 
meget begrænset datamængde.

- De resterende 29 målinger, som både var af kvalitativ og kvanti-
tativ karakter, indebar en mere betydelig udfordring at gennem-
føre, fortæller kvalitetskonsulent Lena Højlund Larsen, som 
oplister tre forhold, der har spillet ind.

Kvalitetsmål 
Datakvalitet
Data er dækkende, troværdige, sammenlignelige og til-
gængelige til tiden. Høj kvalitet i data forudsætter:
•	 Præcise og entydige definitioner og afgrænsninger
•	 Hensigtsmæssige målemetoder i forhold til dét, der 

skal måles på
•	 Målinger kan gennemføres efter samme metode i 

hele organisationen
•	 Tidsfrister overholdes

Effektiv og ressourcebevidst
Der skal bruges færrest mulige ressourcer til at indsamle 
data. Det forudsætter:
•	 Opgaven tilrettelægges så koordineret som muligt
•	 Der anvendes i videst muligt omfang data fra eksis-

terende (it-)systemer
•	 Opgaven udføres af ansatte med de rette kompeten-

cer
•	 Tidsfrister overholdes

Nytteværdi
De indsamlede data skal være til så stor glæde som mu-
ligt for så mange som muligt. Det forudsætter:
•	 Der er adgang til de indsamlede data
•	 Der er adgang til informationer om anvendte me-

toder, definitioner, afgrænsninger og lignende

- Der har bl.a. været tale om kvantitative data, der ikke tidligere 
systematisk har været registreret eller ikke har været registreret 
i hele organisationen. Der har været målinger af forhold, hvor det 
er ganske vanskeligt at få valide data, og der har været kvalitative 
målinger, hvor der først skal udvikles hensigtsmæssige metoder.

Målinger med kvalitet
Selve processen med at indsamle og opbevare data er nøje 
beskrevet. Den består af fire faser: Forberedelse, gennem-
førelse, afrapportering til ledelsessekretariatet og opbevaring af 
data, som Udvikling og Innovation står for, men som alle ansatte 
får adgang til i UCN’s elektroniske sags- og dokumenthånd- 
teringssystem UCNemDok.

Udvikling og Innovation har opstillet tre kvalitetsmål for opgaven 
med at indsamle data: Datakvalitet, Effektiv og ressourcebevidst 
og Nytteværdi.

- For at vi kan indfri de tre kvalitetsmål, kræver det for det første, 
at ledere på alle niveauer i UCN bakker op om opgaven og afsæt-
ter de nødvendige ressourcer, siger Lena Højlund Larsen.

- Det kræver også, at kommunikation og information om op-
gavens formål, tilrettelæggelse og resultater tillægges stor be-
tydning, og at Udvikling og Innovation modtager de nødvendige 
og relevante informationer fra rektorat og ledelse, ledelsessek-
retariat, udvalg under Rektorkollegiet og andre relevante parter.

Måling imødekommer ministeriet
I UCN’s strategiplan skelnes der mellem tre slags målinger: Ini-
tialmålinger, årsmålinger og slutmålinger. I 2010 er der primært 
gennemført årsmålinger, men der har også været initialmålinger 
på enkelte, komplekse områder.
- Det gælder fx fordeling af undervisernes årsværk, hvor bl.a. 
årsværk anvendt på forskning og udvikling er en initialmåling, 
som er anvendt i denne årsberetning, siger Lena Højlund Larsen.

Udvikling og Innovations arbejde med 2010-målingerne på UCN’s 
strategiplan imødekommer samtidig de krav, som Undervis-
ningsministeriet stiller i forhold til udviklingskontrakten med 
UCN og definitioner i manualen for udarbejdelse af ressour-
ceregnskab. 

Måletyper 
Initialmålinger 
Initialmålinger er målinger, som foretages inden 
den enkelte milepæl for succeskriterierne i 
UCN-strategien kan fastsættes, hvis der ikke 
findes målinger for denne i forvejen.

Årsmålinger 
Målingerne gennemføres i 2010, 2011 og 2012 for 
at se, om status for året er opnået.

Slutmålinger 
Målingerne vil som hovedregel være identiske 
med årsmålinger for 2012.
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Ledelse
Udviklingschef: Bodil Brander Christensen

Videncenterledere
Videncenter for evaluering i praksis – CEPRA:  Tanja Miller,  ph.d.
Videncenter for innovation og entreprenørskab – fIE: Jens Boelsmand, lektor, cand. Phil.
Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren:  Aase Marie Ottesen
Videncenter for kroniske sygdomme  og rehabilitering: Jette Bangshaab, lektor, Den sociale kandidatuddannelse
Videncenter for professionsudvikling – VIP:  Hans Jørgen Staugaard, lektor, ph.d.
Videncenter for radiografi - ViRa: Jeanne Debess, lektor, ph.d.
Videncenter for reproduktiv sundhed og familiedannelse:  Britta Magnussen, Master Public Management

Udviklingskonsulenter
Trine Lolk Haslam, Cand.Scient.Soc
Ole Mygind, Lektor, Master i Rehabilitering
Anne Smed Villadsen, Cand. Scient. Adm.
Berit Ryhammer, cand.cur., MLP

FoU-administrativt personale
Sekretær:  Louise Østergaard Jensen
Fundraiser: Morten R. Larsen, Cand. Merc.
Kvalitetskonsulent:  Lena Højlund Larsen, cand. Polyt
Kommunikationsmedarbejder:  Yvonne Miller, BA i Humanistisk Informatik

Personale allokeret til FoU

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 3
Hans Jørgen Staugaard
Jeanne Elisabeth Debess
Tanja Miller

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

Udvikling & Innovation 2010

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter  11
Heraf interne     1
Heraf eksterne   10
Andel ekstern finansiering   41%

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Ledelse
Dekan: Susanne Guldager Jørgensen
Direktør for act2learn og områdechef for EV T&B: Søren Samuelsen
Områdechef for EV Sund: Lene Zakarias
Områdechef for EV Pæd: Jesper Carlsen

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 3
Preben O Kirkegaard
Ulla Senger
Helle Mejlhede Hansen

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

Efter- og videreuddannelse 2010

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter      7
Heraf interne       0
Heraf eksterne          7
Andel ekstern finansierin  138%

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Læreruddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Nils-Georg  Lundberg
Uddannelseschef: Jesper Vinther

Personale allokeret til FoU

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 6
Steffen Elmose
Volker Uwe Mikael Bunzendahl
Lars Lindhart
Jørn Bjerre
Karsten Gramkow Andersen
Bo Digernes Stokholm

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 1
Jette Reuss Schmidt

FoU formidling

FoU projekter
Antal FoU projekter  13
Heraf interne     7
Heraf eksterne       6
Andel ekstern finansiering  33%

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Natur- og kulturformidlingsuddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Nils-Georg  Lundberg
Studieleder: Mogens Sørensen

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter  0
Heraf interne   0
Heraf eksterne   0
Andel ekstern finansiering  0%

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Pædagoguddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Nils-Georg  Lundberg
Uddannelseschef: Anne Krogh

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 2
Lars Christian Hougaard Mikaelsen
Karel Nicholas Aart Alders

 

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter  3
Heraf interne   0
Heraf eksterne   3
Andel ekstern finansiering  0%

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Ergoteraperapeutuddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Anders Halling
Uddannelseschef: Bente Hartvig

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 1
Tina Helle

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    4
Heraf interne     0
Heraf eksterne       4
Andel ekstern finansiering  48%

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Fysioteraperapeutuddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Anders Halling
Uddannelseschef: Dorte Drachmann

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 1
Uffe Læssøe

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 1
Lars Henrik Larsen

FoU formidling

FoU projekter
Antal FoU projekter  12
Heraf interne     3
Heraf eksterne      9
Andel ekstern finansiering  29%

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Jordemoderuddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Anders Halling
Uddannelseschef: 
Britta Magnussen (1/1-2010 – 30/6-2010)
Ingrid Jepsen (1/7-2010 – 31/12-2010)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 2
Annegrethe Nielsen
Helle Schimmell

 

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 1
Charlotte Overgaard

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter  2
Heraf interne   0
Heraf eksterne   2
Andel ekstern finansiering  0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Radiografuddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Anders Halling
Uddannelseschef: Hanne Sloth

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter  12
Heraf interne     3
Heraf eksterne       9
Andel ekstern finansiering  29% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Sygeplejerskeuddannelsen 2010

Ledelse
Dekan: Anders Halling
Uddannelseschef: Johnna Frølich

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 1
Fritze Tonny Norup Kristensen

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    4
Heraf interne     3
Heraf eksterne      1
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Bygge og anlæg 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Jan Holler Foget
Studieleder: Bruno Larsen

Uddannelser
Byggetekniker (EA)
Bygningskonstruktør (PBA)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Design 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Jan Holler Foget
Studieleder: Ingelise Krarup Andersen

Uddannelser
Designteknolog (EA)
Multimediedesigner (EA)
E-konceptudvikler  (PBA Top-Up)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Energi og miljø 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Jan Holler Foget
Studieleder: John Midtgaard Jensen

Uddannelser
Installatør EL (EA) 
Installatør VVS (EA)
Automationsteknolog (EA)
Energiteknolog (EA)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering       0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Industri 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Jan Holler Foget
Studieleder: Jens Christian Kløve

Uddannelser
Laborant (EA) 
Produktionsteknolog (EA)
Produktudvikling og teknisk integration (PBA Top-Up)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne       0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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IT 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Jan Holler Foget
Studieleder: Rie Nielsen

Uddannelser
IT-teknolog (EA)
Datamatiker (EA)
Softwareudvikling (PBA Top-Up) 
Webudvikling (PBA Top-Up)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter
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Eksport og markedsføring 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen
Studieleder: Peter Vollstedt

Uddannelser
Markedsføringsøkonom (EA)
International handel og markedsføring  (PBA Top-Up)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    0
Heraf interne     0
Heraf eksterne      0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter



50 51

Finans og administration 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen
Studieleder: Charlotte Koldsø

Uddannelser
Finansøkonom (EA)
Finansbachelor (PBA)
Offentlig administration (PBA)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    2
Heraf interne     0
Heraf eksterne       2
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter



52 53

Service og oplevelser 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen
Studieleder: Helle Hvass Markussen

Uddannelser
Serviceøkonom (EA)
International hospitality management (PBA Top-Up)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 0

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    1
Heraf interne     1
Heraf eksterne       0
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter



54 55

Sport Management 2010

Ledelse
Dekan: Michael Johansson
Uddannelseschef: Henriette Eduardsen
Studieleder: Per Justesen

Uddannelser
Sport Management (PBA Top-Up)

Personale allokeret til FoU
 

FoU kompetencer
Ansatte med Ph.d grad: 0

Ph.d.-studerende
Ansatte i gang med en Ph.d.-uddannelse: 1
Kenneth Cortsen

FoU formidling
 

FoU projekter
Antal FoU projekter    1
Heraf interne     0
Heraf eksterne       1
Andel ekstern finansiering      0% 

Antal eksterne samarbejder i FoU projekter




