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Sammenfatning 
Videnomsætning er en strategisk og prioriteret indsats i UCL, men overordnet ses modstridende 
angivelser i forhold til omfang og niveau af dette mellem undervisere, ledere og forskere i Området 
for Sundhed på UCL, undersøgt via surveys rettet mod de tre respondentgrupper. 

Med en moderat til høj svarprocent ses der stor forskel mellem de tre respondentgrupper ift. graden 
af anvendelse af Nexus modellens tre typer af videnaktiviteter, så som inddragelse af viden af 
materiel type, f.eks. anvendelse af forskningsviden i undervisning, aktørdrevet type f.eks. 
information om forskning i uformelle fora, forskningsbesøg i undervisningen og inddragelse af 
studerende i forskning, samt organisatorisk drevet type, f.eks. faglige teams og formelle fora. 

Sammenfattende virker den gensidige orientering mellem forsknings- og uddannelsesarenaerne 
sparsom; dog må begrænsningerne ved et survey tages i betragtning. Det er derfor oplagt at 
undersøge dette emne nærmere i fremadrettede, kvalitative undersøgelser af muligheder, barrierer 
samt vurderinger og tiltag for videnomsætning i Området for Sundhed, UCL. 

 

Baggrund 

I henhold til §4 i ´Bekendtgørelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser´, 
er UCL forpligtet til at basere professionsuddannelserne på forsknings- og udviklingsviden (FoU) 
inden for de relevante fagområder, med den viden om praksis i de professioner og erhverv, som 
uddannelserne er rettet mod (1).  

UCLs forsknings- og udviklingsaktiviteter skal således bidrage til uddannelsernes videngrundlag, og 
resultaterne skal være anvendelige for praksis inden for de professioner, der uddannes til (2). 
Forskningsviden, som denne rapport omhandler, baserer sig på OECD's Frascati-manualens 
definition af forskning, og forstås som ny, relevant og peer-reviewed viden - herunder international 
viden - af høj videnskabelig kvalitet, genereret ved at kombinere videnskabelig stringens med et 
anvendelsesorienteret og innovativt sigte (3). 

I UCLs Forsknings- og Udviklingsstrategi 2017-2020 påpeges det at (…)´(forsknings)resultaterne skal 
være anvendelige, skabe nytte og effekt for praksis og professionsuddannelserne´ (2). Det påpeges 
ligeledes i strategien at ´videnomsætning er mere end blot videnspredning. For UCL er 
videnomsætning, at vores viden nyttiggøres i både forskning, udvikling, uddannelser, professioner 
og praksis´ (2).  

Hvis forskningsviden skal nyttiggøres og sikres anvendt, kræver det, at produceret forskningsviden 
ikke blot passivt deles, som i videnspredning, men stiler mod omsætning og implementering af viden 
ved at inddrage mere progressive, aktive og involverende perspektiver samt metoder (4). Med både 
et anvendelses- og nytteperspektiv fordres i høj grad et fokus på videnomsætning - spørgsmål 
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vedrørende ´om og hvordan forskningsviden omsættes´ - og ikke kun spørgsmål om ´hvor meget 
forskningsviden, og hvor, man publicerer´ - som i videnproduktion og videnspredning.  

Viden og information om videnproduktion internt i UCL er nemt tilgængelig via oplysninger i UC 
Viden databasen - i forhold til en kvantitativ opgørelse af antal publikationer, publikationstype, 
peer-review status, tidsskriftsoplysninger og dermed implicitte tidsskriftsindikatorer som Scimago 
Journal Rank for humaniora og samfundsvidenskab, og Journal Impact Factor for det 
naturvidenskabelige område. 

Viden og information om videnomsætning, herunder udbredelse, omfang, perspektiver, metoder, 
muligheder og barrierer, anvendelighed og nytteværdi internt i UCL er derimod ikke umiddelbart 
tilgængeligt eller systematisk undersøgt. Viden begrænser sig til mindre undersøgelser af forskellige 
delområder af videnomsætningsperspektivet, f.eks. ´Studerende i udviklingsprojekter´ og 
´Implementering af forskningscirkler som metode til udvikling af viden på tværs af professionsfelter, 
forskere og undervisere´ (5). 

UCLs strategiske pejlemærker er inddelt i forhold til videnproduktion, videnomsætning og 
forskningens rammer, og det pointeres, ´at der er et naturligt samspil de tre dimensioner imellem´ 
(2). Dette naturlige samspil er imidlertid ej belyst eller evalueret i interne undersøgelser i UCL, på 
trods af at tidligere undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at professionshøjskolerne 
generelt oplever udfordringer med at koble forskning og uddannelse i praksis (6). 

Med fokus på, at udvikling, omsætning og implementering af relevant, nyttig og 
anvendelsesorienteret forskningsviden ikke kan lykkes, hvis det sker på afstand af de uddannelser 
og (kommende) professionsudøvere, som skal anvende resultaterne, fordres et tæt samspil med de 
interessenter, som viden udvikles for, til og med (7).  

Samspillet mellem forskning og professionsuddannelse er tidligere belyst ved to andre danske 
UC´ere; dog uden at der findes en officiel anbefalet og valideret undersøgelsesmetode til at evaluere 
dette område, hvorfor tilgangen til dette emne falder forskelligt ud. 

Københavns Professionshøjskole, tidligere Metropol, har med kvalitative, semistrukturerede 
interviews af 48 undervisere i 2015 undersøgt, hvordan forskning inddrages i undervisningen, og 
hvordan de studerende indgår i forskningsprojekter (8). På baggrund af en målrettet satsning på 
FoU beretter Metropol i baggrunden for undersøgelsen om en, dog ikke dokumenteret, stigning i 
brug af forskning ind i undervisningen, registreret ved træk fra litteraturlister og databaser samt 
stigning i ansættelse af undervisere med ph.d., samt flere forskningsprojekter, hvor undervisere og 
studerende er involveret. Spørgsmålene i undersøgelsen baserer sig derfor på, hvordan forskning 
inddrages i undervisningen, og hvordan de studerende indgår i forskningsprojekter. Undersøgelsen 
munder ud i eksempler og overvejelser til inspiration (8). 

VIA UC påpeger, i en intern survey fra 2017 af 523 undervisere, forskere og ledere, dækkende alle 
faglige hovedområder, markante forskelle på, hvordan FoU er organiseret, og hvor udbredt de 
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forskellige videnaktiviteter opleves af medarbejderne (9). Undersøgelsen er baseret på Nexus 
modellen, der illustrerer, at videnomsætning mellem forskning og uddannelse kan antage forskellige 
former. I modellen beskrives formerne i tre overordnede typer. Nexus modellen har ligeledes 
dannet udgangspunkt for nærværende rapport, og beskrives kort i nedenstående afsnit. For 
yderligere gennemgang af denne model henvises til VIA UC (9). Ligeledes anvendes størstedelen af 
spørgsmålene fra VIA UCs survey i nærværende rapport, således at en sammenligning mellem 
UCerne til en vis grad muliggøres (9). 

Nexus betyder 'forbindelse', og netop forskellige forbindelsestyper mellem forskning og uddannelse 
er fremstillet i VIA UCs (foreløbige) Nexus model. Modellen (Figur 1) illustrerer, at forskning og 
uddannelse gensidigt orienterer sig mod hinanden (9).  

                                                   

Figur 1. Forbindelsestyper mellem forsknings- og uddannelsesarenaer (9). 

     

Omsætning af forskningsviden er kompleks og har en gensidig optik, idet parterne indtager rollen 
både som afsender og modtager. Der er ikke udelukkende tale om, at forskningsviden ’siver eller 
afsendes’ fra FoU centre til uddannelserne. Uddannelserne er lige så vel med til at påvirke udvikling 
af videnaktiviteter og forskningsviden; eksempelvis ved at efterspørge videnproduktion indenfor et 
givent område, eller ved at studerendes opgaver giver inspiration til yderligere forskning. Desuden 
illustrerer modellen, at videnomsætning af forskningsviden foregår via´forbindende aktiviteter´ og 
disse kan indtage flere typer (9), som beskrevet i det følgende.  

Type 1. Materiel forbindelse – fokus er på indhold; eksempelvis forskningsviden anvendt i 
undervisningen. Type 2. Aktørdrevet forbindelse – eksempelvis studerende, der indgår i 
forskningsprojekter eller forskere, der underviser i grunduddannelserne. Type 3. Organisatorisk 
drevet forbindelse – her er kurser i Critical Appraisal Topic (CAT) for alle undervisere et eksempel. 
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Ligeledes kan organisering af underviserteams med både undervisere og forskere, eller den fysiske 
placering af forskere i uddannelserne, kategoriseres som en organisatorisk drevet ´forbindende 
aktivitet ´ (9).  

 

Med afsæt i ovenstående betragtninger om videnomsætning som en prioriteret indsats i UCL er det 
derfor interessant at undersøge, om og i hvilken grad videnomsætning foregår og rapporteres blandt 
undervisere, ledere og forskere i Området for Sundhed på UCL – er forskningsviden nyttig og 
anvendt?  

 

Metode 
Svarprocent og kvalitet af data 
Undersøgelsen består af tre surveys målrettet tre respondentgrupper i Området for Sundhed, UCL; 
1) undervisere, 2) forskere og 3) ledere. De anonyme surveys er udarbejdet i SurveyXact og udsendt 
via mail links til respondenterne. Alle surveys blev udsendt ultimo januar 2019 og efterfølgende fulgt 
op af to påmindelser per respondentgruppe via mail. Survey målrettet undervisere blev sendt ud til 
133 undervisere, hvoraf 63 (47%) havde en komplet besvarelse. 10 (8%) undervisere besvarede 
spørgeskemaet delvist. Survey til forskergruppen blev sendt ud til 35 forskere, hvoraf 27 (77%) 
besvarede komplet. 12 ledere fik tilsendt spørgeskemaet målrettet lederne, hvoraf 10 (83%) 
besvarede komplet. Hvorvidt respondenterne i de tre surveys er repræsentativt fordelt mellem 
sundhedsuddannelserne er ikke muligt at afgøre, eftersom der ikke er spurgt til tilhørsforhold i de 
tre surveys. 

Karakteristik af respondenterne 
Blandt de undervisere, der har besvaret hele eller dele af spørgeskemaet er der blandt underviserne 
37% adjunkter, 57% lektorer og 6% ansat med andre titler, heriblandt timelærere. 

 

Figur 2.1: Fordeling af titler blandt underviserne 

Blandt forskerne er der 11% adjunkter, 30% lektorer, 4% docenter, 37% ph.d., 4% professorer og 
15% ansat med andre titler, heriblandt ph.d.-studerende. 
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Figur 2.2: Fordeling af titler blandt forskerne 

Blandt respondenterne i undervisergruppen ses ingen medarbejdere med forskeruddannelse, da 
disse figurerer under forskergruppen, uanfægtet om man primært varetager forskning eller 
undervisning, eller begge i lige stor udstrækning. Den valgte opgørelse ift. forsker- og 
undervisergruppen er valgt ud fra en antagelse om, at forskningsmæssige kompetencer kan have 
en betydning for videnomsætning, hvorfor tilnærmelsesvis homogene grupper med mere ens 
forudsætninger blandt hhv. underviserne og forskerne var at foretrække. Få (n=6) medarbejdere 
med en ph.d. havde dog besvaret undervisergruppens spørgeskema og blev ud fra den valgte 
gruppestruktur ekskluderet fra undervisergruppens besvarelse, men tilbudt mulighed for igen at 
besvare spørgeskemaet, denne gang forskersurvey, hvilket 3 medarbejdere accepterede. Ingen af 
lederne er forskeruddannede. 

Blandt forskergruppen blev det af nogle medarbejdere anført, at svarkategorien ´ph.d. stud´ 
manglede. Det var tiltænkt, at respondenterne kunne anføre dette under kategorien: ´Andet (angiv 
titel)´, om end der fint kunne argumenteres for en selvstændig kategori set i lyset af antallet af ph.d. 
stud. En enkelt ph.d. stud anførte at dele af besvarelsen afspejlede hvad vedkommende forventedes 
at gøre i løbet af ph.d. studiet, og var således ikke hvad respondenten aktuelt gjorde. Dette kan have 
ført til bias af besvarelsen, da ingen af spørgsmålene omhandler forventede fremtidige handlinger 
og intentioner. 

 

Resultater 
I det følgende præsenteres en opsummering af besvarelserne i de tre survey; 1) opdelt for de tre 
respondentgrupper, 2) i en komparativ sammenfatning, hvor besvarelserne mellem tre forskellige 
respondentgrupper ses i relation til hinanden, og 3) i en sammenholdning af besvarelserne i relation 
til Nexus-modellen. 
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Undervisersurvey 
Det første område, der blev belyst i undervisersurvey omhandlede den enkelte undervisers 
inddragelse af litteratur og andre formidlingstyper fra UCLs forskningsaktiviteter, invitation af 
kolleger i undervisningen, samt kontakt til forskere som en del af planlægning og løbende 
opdatering (Bilag, Undervisersurvey, tabel 1.1-1.4). 

Til udsagnet om, hvorvidt der inddrages litteratur fra UCLs egen forskning svarede over halvdelen af 
underviserne, at dette sker i mindre grad eller slet ikke (55%); lidt mere end hver tredje inddrager 
litteratur i nogen grad (36%), mens 7% gør det i høj grad. 3% svarede ved ikke (Bilag, 
Undervisersurvey, tabel 1.1). Inddragelse af andre formidlingstyper som f.eks. UC viden, 
Researchgate og lign. viste samme svarfordeling (Bilag, Undervisersurvey, tabel 1.2). Her svarede 
56% af underviserne at de inddrager andre formidlingstyper i mindre grad eller slet ikke, 33% gør 
dette i nogen grad og 5% i høj grad, mens 5% svarede ved ikke.  

Over halvdelen af de responderende undervisere inddrager altså i mindre grad eller slet ikke 
hverken litteratur eller andre formidlingstyper fra UCLs egne forskningsaktiviteter.  

Til spørgsmålet om, hvorvidt der inviteres kolleger, der deltager i UCLs forskningsaktiviteter, ind i 
undervisningen, svarede hovedparten (81%), at de gør dette i mindre grad eller slet ikke, 12% 
svarede i nogen grad og 3% i høj grad. 4% svarede ved ikke (Bilag, Undervisersurvey, tabel 1.3). I 
forhold til at kontakte forskere som en del af undervisningsplanlægning og løbende opdatering 
angav 74% af underviserne at de gør dette i mindre grad eller slet ikke, 21% gør det i nogen grad og 
4% gør det i høj grad. 1% svarede ved ikke (Bilag, Undervisersurvey, tabel 1.4). 

Her ses det, at omkring tre fjerdedele af underviserne i mindre grad eller slet ikke inviterer 
forskerkolleger ind i deres undervisning eller kontakter dem som en del af undervisningsplanlægning 
og løbende videnopdatering.  

De efterfølgende fem udsagn vedrører undervisernes indhentning af information om UCLs egen 
forskning, understøttelse af at denne forskning bliver anvendt samt didaktiske principper (Bilag, 
Undervisersurvey, tabel 2.1-2.5). 

Til udsagnet: ´Jeg har fået information om UCLs egen forskning ved deltagelse i formelle fora, hvilket 
har haft indflydelse på min undervisning (medarbejdermøder, konferencer, temadage og lign.) ´, 
svarede 64% at dette er opfyldt i mindre grad eller slet ikke, 27% svarede i nogen grad og 6% i høj 
grad, mens 3% svarede ved ikke (Bilag, Undervisersurvey, tabel 2.1). Fordelingen af undervisere, der 
har fået information om UCLs egen forskning ved deltagelse i uformelle eller tilfældige møder, der 
har haft indflydelse på deres undervisning, viser at 57% har fået dette i mindre grad eller slet ikke, 
34% i nogen grad og 4% i høj grad. 4% ved ikke (Bilag, Undervisersurvey, tabel 2.2). 

Dermed angiver størstedelen af underviserne, at de i mindre grad eller slet ikke får information om 
UCLs forskning ved deltagelse i formelle fora og uformelle møder. 
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Udsagnet, der angiver: ´Jeg er en del af et fagligt team i uddannelsen, der med sin sammensætning 
og/eller samarbejde understøtter, at UCL forskning bliver anvendt´, viste en mere jævn fordeling 
blandt underviserne, om end halvdelen angav at de anser dette i mindre grad eller slet ikke (50%). 
25% bekræfter dette i nogen grad og 15% i høj grad, mens 9% svarede ved ikke (Bilag, 
Undervisersurvey, tabel 2.3).  

Dette antyder, at flertallet af underviserne i mindre grad eller slet ikke angiver at være en del af 
fagligt team, der understøtter anvendelse af UCL forskning, dog ses der ligeledes en stor andel af 
undervisere, der i høj eller nogen grad angiver dette.  

De sidste udsagn i survey vedrørte undervisernes didaktik, hvor størstedelen (63%) svarede, at deres 
didaktik i høj grad rummer læreprocesser, hvor de studerende opsøger og anvender 
forskningsviden, 27% svarede i nogen grad og 8% svarede i mindre grad eller slet ikke. 1% svarede 
ved ikke (Bilag, Undervisersurvey, tabel 2.4). 42% erklærede sig i nogen grad enig i udsagnet om 
´Min didaktik rummer, at de studerende indgår i undersøgende og forskningslignende processer, 
31% angav dette i høj grad og 25% i mindre grad eller slet ikke, mens 1% svarede ved ikke (Bilag, 
Undervisersurvey, tabel 2.5). 

Hovedparten af underviserne angiver derved at deres didaktik i høj eller nogen grad rummer 
læreprocesser, hvor de studerende opsøger og anvender forskningsviden, og at de studerende 
indgår i undersøgende og forskningslignende processer. 

Kommentarer og bemærkninger til undervisersurvey 
Ved afslutning af besvarelserne har respondenterne kunnet anføre kommentarer og bemærkninger 
til opbygningen af spørgsmål samt uddybende forklaring og svar til deres besvarelse (Bilag, 
Undervisersurvey, 6. Øvrige kommentarer og bemærkninger). Blandt underviserne var der anført 
forvirring i forhold til spørgsmål 1.3:  ́ Jeg inviterer kolleger, der deltager i UCLs forskningsaktiviteter, 
ind i min undervisning´, hvor en respondent udtrykte tvivl om forståelsen af ´at invitere nogen ind´ 
i undervisningen, hvilket besværliggjorde besvarelsen af spørgsmålet for denne respondent.  

Blandt uddybende svar til udsagn i survey blev der angivet ønske om, at forskningsafdelingerne og 
forskerne bliver mere synlige og deltagende på grunduddannelserne, eksempelvis via korte 
informationsmøder. Derudover anførte to undervisere, at der i deres fag for nuværende ikke findes 
relevant forskning fra UCL, som kan anvendes i undervisning. I stedet anvendes der primært 
international litteratur samt viden fra danske hospitaler. 

 

Forskersurvey 
Det første område, der blev belyst i forskersurvey var inddragelse af egen forskningserfaring i 
undervisning, formidling af egen forskning til studerende samt inddragelse af studerende i eget 
forskningsarbejde (Bilag, Forskersurvey, tabel 1.1-1.4). 
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Til spørgsmålet om inddragelse af egen forskningserfaring i egen undervisning svarede et 
overvejende flertal af forskerne (74%) i høj grad, 22% i nogen grad og 4% slet ikke (Bilag, 
Forskersurvey, tabel 1.1). Formidling af egen forskning til UCL studerende via undervisning på 
kollegers hold, kurser eller lignende, ses i nogen grad hos cirka halvdelen (48%), i mindre grad eller 
slet ikke af 33%, og i høj grad af 19% af alle forskerne (Bilag, Forskersurvey, tabel 1.2). Til udsagnet 
vedrørende formidling af egen forskning på seminarer, konferencer og/eller lignende formelle fora, 
hvor der deltager UCL studerende, ses et lidt andet billede. Her svarede 37% at de gør dette i nogen 
grad, 30% i mindre grad eller slet ikke og 26% i høj grad. De resterende 7% angav ´ved ikke´ (Bilag, 
Forskersurvey, tabel 1.3).  

Under halvdelen af forskergruppen (41%) har enten for nuværende eller tidligere involveret 
studerende i deres forskningsarbejde. Lidt færre (33%) har bekræftet dette i nogen grad og 26% i 
mindre grad eller slet ikke (Bilag, Forskersurvey, tabel 1.4). 

De fleste forskere formidler altså deres egen forskning via egen undervisning og hovedparten 
formidler egen forskning til UCL studerende via undervisning på kollegers hold, omend hver tredje 
gør det i mindre grad eller slet ikke. Et overvejende flertal formidler også til UCL studerende i 
formelle fora, men cirka en tredjedel gør det i mindre grad eller slet ikke. Under halvdelen af 
forskergruppen inddrager i høj grad UCL studerende i forskningsarbejde. 

De næste udsagn handler om formidling af egen forskning til kolleger og dialog med 
uddannelseslederne (Bilag, Forskersurvey, tabel 2.1-2.3). 

En høj andel (48%) af forskergruppen formidler i nogen grad egen forskning til kolleger i formelle 
fora som medarbejdermøder, konferencer, temadage eller lignende, 33% formidler i høj grad og 
18% i mindre grad eller slet ikke (Bilag, Forskersurvey, tabel 2.1). Et lignende billede ses ved 
formidling af egen forskning til kolleger gennem uformelle og/eller tilfældige møder, om end en 
større andel gør dette i høj grad (59%), 26% i nogen grad og 15% i mindre grad eller slet ikke (Bilag, 
Forskersurvey, tabel 2.2). 41% af forskerne har i høj grad dialog med uddannelseslederne om egen 
forskning, 33% har i nogen grad dialog og 26% i mindre grad eller slet ikke (Bilag, Forskersurvey, 
tabel 2.3). 

Størstedelen af forskerne formidler dermed egen forskning til kolleger i formelle fora i høj eller 
nogen grad, knap hver femte gør det i mindre grad eller slet ikke. Det samme ses ved formidling til 
kolleger i uformelle fora, hvor endnu flere formidler i høj eller nogen grad, og en mindre andel i 
mindre grad eller slet ikke. Under halvdelen af forskerne har i høj grad dialog med 
uddannelseslederne om egen forskning. 

De sidste udsagn omhandler formidling af eget forskningsarbejde gennem medier og publikationer 
(Bilag, Forskersurvey, tabel 3.1-3.2). 

Langt størstedelen (78%) af forskerne formidler deres forskningsarbejde gennem trykte medier, 
dernæst følger de sociale medier samt internettet (37%), sammen med film og/eller video (37%), og 
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andre medier såsom populærvidenskabelige medier (videnskab.dk og lign.), lærebøger, radio, 
nyhedsbrev via e-mail, konferencer og mundtlige oplæg, hvor 1/5 (22%) af forskerne gør brug af en 
eller flere af disse medier (Bilag, Forskersurvey, tabel 3.1). Samtlige af de deltagende forskere 
formidler deres forskning i videnskabelige publikationer; 70% anvender faglige publikationer (fx 
rettet mod professionen/studerende) til at formidle deres forskning og 52% anvender publikationer, 
der også er rettet mod læsere uden for professionen til formidling af forskning (Bilag, Forskersurvey, 
tabel 3.2). 

Det ses, at mere end 2/3 af forskergruppen formidler egen forskning i faglige publikationer, der kan 
være rettet mod professionen og/eller de studerende. Over halvdelen formidler dog også i 
publikationer, der er rettet mod læsere uden for professionen. 

 

Ledersurvey 
Det første område, der blev belyst i ledersurvey afdækker ledelsesmæssig understøttelse af 
undervisernes muligheder for inddragelse af litteratur og andre formidlingstyper fra UCLs 
forskningsaktiviteter samt ledelsesmæssig understøttelse af muligheder for at inddrage egen 
forskning i undervisningen, for de undervisere, der også forsker. Endvidere indgår spørgsmål om 
understøttelse af undervisernes samarbejde med forskningskolleger i deres undervisning og kontakt 
med disse, som en del af deres planlægning og løbende opdatering. Understøttelse af at undervisere 
får kendskab til UCLs egen forskning gennem formelle og uformelle møder og indgår i kollegiale 
underviserteam med forskere, samt generel understøttelse af at uddannelserne baseres på 
forskning afdækkes også (Bilag, Ledersurvey, 1.1-1.9). 

Et markant flertal af lederne (80%) understøtter i høj grad ledelsesmæssigt, at underviserne 
inddrager litteratur fra UCLs egne forskningsaktiviteter, 10% understøtter dette i nogen grad og 10% 
understøtter i mindre grad (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.1). Svarfordelingen af understøttelse af andre 
formidlingstyper fra UCLs forskningsaktiviteter (UC Viden og lign.) ser anderledes ud; her svarede 
40% at de i nogen grad understøtter dette ledelsesmæssigt, 30% i høj grad og 10% i mindre grad. 
20% angav ´ved ikke´ (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.2). Til udsagnet om understøttelse af at 
undervisere, der også forsker, har mulighed for at inddrage egen forskning i undervisningen, svarede 
hele 90% at de gør dette i høj grad, de resterende 10% i mindre grad (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.3). 
Halvdelen (50%) af lederne understøtter i høj grad, at undervisere inviterer kolleger fra UCLs 
forskningsmiljøer ind i undervisningen, 40% understøtter i nogen grad og 10% i mindre grad (Bilag, 
Ledersurvey, tabel 1.4). Undervisernes kontakt til forskningskolleger, som en del af deres 
planlægning og løbende opdatering bliver i høj grad (80%) understøttet af størstedelen af lederne, 
10% understøtter kontakten i nogen grad og 10% i mindre grad (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.5). 

Det ses, at et stort flertal af lederne i høj grad understøtter, at underviserne inddrager litteratur fra 
UCLs egne forskningsaktiviteter, modsat inddragelse af andre formidlingstyper, hvor det dog stadig 
er flertallet, der understøtter dette i høj eller nogen grad. Næsten alle lederne understøtter også i 
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høj grad at undervisere, der også forsker, har mulighed for at inddrage egen forskning i deres 
undervisning. Dette ses også ved understøttelse af, at undervisere inviterer kolleger fra UCLs 
forskningsmiljøer ind i undervisningen, hvor 9 ud af 10 ledere i høj eller nogen grad understøtter 
dette, dog er det kun halvdelen der understøtter det i høj grad. Et stort flertal understøtter også 
kontakten mellem undervisere og forskere som en del af deres planlægning og løbende opdatering. 

Svarfordelingen for de to udsagn, der vedrører understøttelse af at underviserne får kendskab til 
UCLs egen forskning gennem formelle fora (fællesmøder, konferencer eller temadage) og uformelle 
møder med henblik på udvikling af deres undervisning, er nogenlunde ens. Således svarer 80% af 
lederne, at de i høj grad understøtter dette gennem deltagelse i formelle fora, mens de resterende 
20% fordeler sig ligeligt mellem nogen og mindre grad. 70% understøtter i høj grad kendskab til UCLs 
egen forskning gennem deltagelse i uformelle møder, mens 30% understøtter dette i nogen grad 
(Bilag, Ledersurvey, tabel 1.6-1.7). Langt de fleste ledere understøtter dermed også at underviserne 
får kendskab til UCLs egen forskning via formelle fora og uformelle møder. 

Til udsagnet om understøttelse af, at der indgår UCL forskere i kollegiale underviserteam med 
henblik på undervisningsudvikling, har 60% af lederne svaret, at de gør dette i høj grad, 20% i nogen 
grad og 10% i mindre grad. 10% svarede ved ikke (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.8). Over halvdelen 
understøtter altså i høj grad at UCL forskere er en del af kollegiale underviserteam, de resterende 
understøtter i nogen eller mindre grad. 

Næsten alle deltagende ledere har angivet, at de i høj grad (90%) understøtter, at uddannelserne 
generelt baseres på forskning, hvor de resterende 10% understøtter det i nogen grad (Bilag, 
Ledersurvey, tabel 1.9).  

De næste udsagn indsamler information om ledernes egen orientering mod videnproduktion fra 
UCLs sundhedsforskning samt orientering mod sundhedsforskningen gennem formelle og uformelle 
kontakter (Bilag, Ledersurvey, tabel 2.1-2.4). 

Ledernes egen orientering mod videnproduktion fra UCLs sundhedsforskning fordeler sig 
anderledes end svarangivelserne vedrørende understøttelse af samspillet mellem undervisere og 
forskere. I forhold til løbende orientering i videnproduktion gennem artikler, angiver 60% at de gør 
dette i nogen grad, 30% i mindre grad eller slet ikke, og 10% i høj grad. En næsten identisk fordeling 
ses ved orientering mod videnproduktion gennem andre formidlingstyper som præsentationer, UC 
Viden og lignende, om end ingen af lederne gør dette i høj grad. Her svarer 70% at de gør det i nogen 
grad og 30% i mindre grad eller slet ikke (Bilag, Ledersurvey, tabel 2.1-2.2). Til udsagnet om 
orientering mod UCLs sundhedsforskning gennem direkte og formel kontakt med medarbejder, 
svarer 60% at de orienterer sig mod dette i høj grad, 30% i nogen grad og 10% i mindre grad. 
Orientering mod UCLs sundhedsforskning gennem direkte, men mere uformel kontakt med 
medarbejdere, viser et lignende billede med 50% der gør dette i høj grad, 40% i nogen grad og 10% 
i mindre grad (Bilag, Ledersurvey, tabel 2.3-2.4). 
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Det ses, at godt 2/3 af lederne i høj eller nogen grad løbende orienterer sig i videnproduktion fra 
UCLs sundhedsforskning gennem artikler; den resterende tredjedel gør det i mindre grad eller slet 
ikke. Dette ses også ved orientering mod videnproduktion gennem andre formidlingstyper, hvor ‘i 
høj grad’ dog slet ikke angives. Samtlige ledere orienterer sig også, til en vis grad, mod UCLs 
sundhedsforskning gennem direkte og formel kontakt samt direkte, men mere uformel kontakt; 
størstedelen gør det i høj eller nogen grad. 

Sidste del af ledernes survey omfatter ledernes syn på balancen mellem forskning og undervisning 
i medarbejdernes arbejdstid, oplevelsen af hvorvidt medarbejdernes forskningsaktiviteter er 
forbundet med uddannelsesopgaver og holdningen til samhørigheden mellem forskning og 
uddannelse. Desuden omfatter det, hvor optaget lederne er af dels at udvikle medarbejdernes 
forsknings- og undervisningsmæssige kompetencer, og dels af at udvikle den professionspraksis, 
som uddannelsen retter sig imod (Bilag, Ledersurvey, tabel 3.1-3.6). 

Størstedelen af lederne angiver, at forskning og undervisning konkurrerer om medarbejdernes 
arbejdstid i nogen (30%) eller mindre grad (30%), 10% i høj grad og 10% slet ikke, mens 20% ved 
ikke (Bilag, Ledersurvey, tabel 3.1). 40% oplever i høj grad at medarbejdernes forskningsaktiviteter 
er forbundet med uddannelsesopgaver, 40% oplever dette i nogen grad og 20% oplever det i mindre 
grad eller slet ikke (Bilag, Ledersurvey, tabel 3.2). Stort set alle (90%) lederne angiver at de ́ slet ikke´ 
forstår forskning og uddannelse som to kategorisk forskellige aktiviteter, der ikke er forenelige, 
mens 10 % oplever dette i mindre grad (Bilag, Ledersurvey, tabel 3.3). Næsten det samme billede 
ses ved spørgsmålet om at være optaget af at udvikle medarbejdernes forskningskompetencer, hvor 
størstedelen (80%) svarede at de er dette i høj grad, 10% er det i nogen grad og 10% i mindre grad 
(Bilag, Ledersurvey, tabel 3.4). Alle lederne, der har deltaget i survey, har angivet at de i høj grad er 
optaget af at udvikle medarbejdernes undervisningsmæssige kompetencer (Bilag, Ledersurvey, 
tabel 3.5). Det samme gør sig gældende ved udsagnet om, hvorvidt de er optaget af at udvikle den 
professionspraksis, som uddannelsen retter sig imod (Bilag, Ledersurvey, tabel 3.6). 

Lederne er overvejende enige i, at forskning og undervisning i nogen eller mindre grad konkurrerer 
om medarbejdernes arbejdstid. De fleste ledere svarer også, i høj eller nogen grad, at 
medarbejdernes forskningsaktiviteter er forbundet med uddannelsesopgaver. Næsten alle ledere 
ser forskning og uddannelse som to forenelige aktiviteter, kun en mindre andel ser det i mindre grad 
som to kategorisk forskellige aktiviteter. Lederne angiver at være meget optagede af at udvikle 
medarbejdernes forskningskompetencer, heraf størstedelen i høj grad, hvilket også gælder 
medarbejdernes undervisningskompetencer. Derudover er alle ledere i høj grad optaget af at 
udvikle den professionspraksis, som uddannelsen retter sig imod. 

Kommentarer og bemærkninger til ledersurvey 
Lederne blev, udover at tage stilling til udsagn, bedt om at give eksempler på, hvordan de 
ledelsesmæssigt understøtter aktiviteter, der knytter forskning og uddannelse sammen i 
undervisningen. 70% af respondenterne valgte at angive eksempler på dette.  
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Angivelse af eksempler på aktiviteter, der knytter forskning og uddannelse sammen:  

• Etablering af Journal Club lokalt, alle undervisere har gennemført CAT kursus, forskere 
deltager i pædagogiske møder på uddannelsen, flere undervisere og ph.d.er er tilknyttet 
projekter og aktiviteter i forskningsafdelingen.  

• Forskerne har tilknytning til uddannelsesteams, underviserne med og uden 
forskerkompetencer indgår i grupper på tværs i uddannelsen til gensidig inspiration, 
forskerne forsøges at trækkes ind der, hvor det giver mest mening og samtidig gøres 
underviserne opmærksomme på, at de kan trække på en given forsker.  

• Artikler skrevet af forskere opfordres til at blive inddraget i undervisningen.  
• Etablering af forskningsmiljø og samarbejde mellem ledelsen og forskere/ph.d. stud i 

afdelingen, hvor der udvikles politikker og målsætning og laves konkrete aftaler og sikres 
formelt/uformelt videndeling/samarbejde, der skal understøtte ovenstående.  

• Forskere og undervisere er placeret tæt på hinanden, krav om anvendelse af forskning på 
alle semestre, forpligtende videndeling. Understøttelse med puljetimer til udvikling af 
områder, der mangler forskningsinformering, underviserne har mulighed for at deltage i 
videnskabelige konferencer og temadage, underviserne deltager som vejledere for 
studerende i forskningsprojekter.  

• Formulering af overordnede strategier i forhold til videngrundlag, forskning, 
videnomsætning, udarbejdelse af program for kapacitetsopbygning og prioritering af 
ressourcer til kapacitetsopbygning og forskning (Bilag, Ledersurvey,  tabel 1.10). 

Andre kommentarer, der blev angivet af lederne ift. perspektiver på videnomsætning: 

• Jeg synes det er svært at løfte opgaven og svært at svare på spørgeskemaet, da vi næsten 
ikke er involveret i UCLs forskningsaktiviteter og når vi er, er det kun perifert af vores 
vidensområde. Det betyder også, at mange af de UCL aktiviteter, der spørges indtil, ikke 
er/opleves som relevante for mine medarbejdere. 

• Vi har endnu ikke haft held til at få gang i egne forskningsprojekter eller lave partnerskaber 
med praksis og har derfor kun haft studerende involveret i et par projekter indtil nu (Bilag, 
Ledersurvey,  tabel 1.10). 

 

Sammenholdning af besvarelser mellem de tre respondentgrupper 
De første sammenlignelige spørgsmål mellem grupperne handler om inddragelse af litteratur og 
forskningserfaring i undervisningen. Her svarer størstedelen af lederne (80%) at de i høj grad 
understøtter, at underviserne inddrager litteratur fra UCLs egne forskningsaktiviteter og ligeledes i 
høj grad (90%) at forskerne inddrager deres egen forskning i undervisningen (Bilag, Ledersurvey, 
tabel 1.1 og 1.3). Dette bekræftes af forskerne, hvor størstedelen (74%) angiver, at de i høj grad 
inddrager egen forskningserfaring i deres undervisning, men er modstridende med undervisernes 
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angivelser, hvor hovedparten (55%) mindre grad eller slet ikke inddrager litteratur fra UCLs egne 
forskningsaktiviteter (Bilag, Forskersurvey, tabel 1.1 og Undervisersurvey, tabel 1.1).  

Den samme fordeling ses ved inddragelse af andre formidlingstyper fra UCLs forskningsaktiviteter, 
hvor de fleste ledere understøtter dette i høj grad eller nogen grad (70%), men hvor størstedelen af 
undervisere inddrager i mindre grad eller slet ikke (56%) (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.2 og 
Undervisersurvey, tabel 1.2).  

Knap 2/3 (67%) af forskerne angiver, i høj eller nogen grad, at formidle deres forskning til UCL 
studerende ved at undervise på kollegers hold, kurser og lignende. Det er dog ikke i 
overensstemmelse med undervisernes angivelser, hvor kun under hver femte (15%) i høj eller nogen 
grad inviterer forskerkolleger ind i deres undervisning. Langt størstedelen (81%) gør det i mindre 
grad eller slet ikke (Bilag, Forskersurvey, tabel 1.2 og Undervisersurvey, tabel 1.3). Dette på trods af, 
at alle lederne angiver understøttelse af, at underviserne inviterer forskerkolleger ind i 
undervisningen i høj grad (50%) og i nogen eller mindre grad (50%) (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.4). 
Samtidig angiver de fleste ledere at de understøtter, at der indgår UCL forskere i kollegiale 
underviserteam, heraf størstedelen i høj grad (60%). Der er imidlertid forskel på, i hvor høj grad 
underviserne angiver, at de er en del af et fagligt team i uddannelserne, der med sin 
sammensætning og/eller samarbejde understøtter, at UCLs forskning bliver anvendt, idet halvdelen 
(50%) svarer i mindre grad eller slet ikke, 25% i nogen grad og 15% i høj grad (Bilag, Ledersurvey, 
tabel 1.8 og Undervisersurvey, tabel 2.3).  

Antallet af forskere, der i høj, nogen eller mindre grad formidler deres forskning til kolleger i formelle 
fora, tæller næsten samtlige respondenter (92%), med størstedelen af angivelserne i høj eller nogen 
grad (Bilag, Forskersurvey, tabel 2.1). Samstemmende angiver samtlige ledere, at de understøtter 
at underviserne får kendskab til UCLs egen forskning via deltagelse i formelle fora, med henblik på 
undervisningsudvikling, hvor størstedelen understøtter det i høj grad (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.6). 
Dette er dog modstridende med underviserernes angivelser om at få information om UCLs egen 
forskning ved at deltage i formelle fora, hvor knap 2/3 dele af respondenterne angiver dette i mindre 
grad eller slet ikke, og cirka 1/3 af respondenterne angiver dette i høj eller nogen grad (Bilag, 
Undervisersurvey, tabel 2.1).  

Lidt anderledes ser det ud hos forskergruppen, når formidling af forskning til kolleger gennem 
uformelle og/eller tilfældige møder angives. Her er det størstedelen (59%), der i høj grad formidler 
på denne måde (Bilag, Forskersurvey, tabel 2.2). Blandt underviserne er der imidlertid ikke lige så 
mange, der angiver at få information om UCLs egen forskning ved at deltage i uformelle møder, hvor 
over halvdelen (57%) i mindre grad eller slet ikke modtager information på denne vis (Bilag, 
Undervisersurvey, tabel 2.2). Alle lederne understøtter at underviserne får kendskab til UCLs egen 
forskning via uformelle møder, med henblik på undervisningsudvikling, dog ikke i lige så høj grad 
sammenlignet med understøttelse via formelle møder (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.7). 
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Ledergruppen understøtter generelt, at uddannelserne baseres på forskning, heraf stort set alle i 
høj grad, resten i nogen grad (Bilag, Ledersurvey, tabel 1.9). Bemærkelsesværdigt er det dog, at 
under halvdelen af forskerne i høj grad indgår i dialog med uddannelseslederne om deres forskning 
(Bilag, Forskersurvey, tabel 2.3). Næsten alle undervisernes didaktik rummer læreprocesser, hvor 
de studerende opsøger og anvender forskningsviden, langt de fleste i høj grad (63%). For de fleste 
underviseres vedkommende rummer didaktikken også, at de studerende indgår i undersøgende og 
forskningslignende processer, her er fordelingen dog mere blandet mellem høj grad, nogen grad og 
mindre grad eller slet ikke (Bilag, Undervisersurvey, tabel 2.4 og 2.5). Hos under halvdelen af 
forskerne angives det i høj grad at inddrage studerende i forskningsprocesser (Bilag, Forskersurvey, 
tabel 1.4)  

Alle forskerne formidler egen forskning i videnskabelige publikationer. Størstedelen formidler også 
i faglige publikationer (70%) samt publikationer, der er rettet mod læsere uden for professionen 
(52%) (Bilag, Forskersurvey, tabel 3.2). De fleste ledere orienterer sig samtidig løbende i 
videnproduktion fra UCLs sundhedsforskning gennem artikler; størstedelen i nogen grad, men knap 
hver tredje (30%) orienterer sig i mindre grad eller slet ikke (Bilag, Ledersurvey, tabel 2.1). 

Delkonklusion på sammenholdning af besvarelser mellem de tre respondentgrupper 

Overordnet viser sammenholdning af besvarelserne modstridende forhold på de fleste af de 
adspurgte områder mellem de 3 respondentgrupper.  

Lederne understøtter i høj grad inddragelse af forskningsviden mellem forskere og undervisere i 
Området for Sundhed, hvilket tilkendegives positivt af forskerne, men strider imod mange af 
undervisernes opfattelser og handlinger. Dette ses blandt andet på forskellen mellem graden af 
forskernes inddragelse af egen forskning i deres undervisning og undervisernes inddragelse af 
forskningsviden samt andre formidlingstyper fra UCLs egne forskningsaktiviteter i undervisningen. 
Divergerende angivelser ses også ved formidling af forskning til UCL studerende, hvor langt flere 
forskere angiver at formidle egen forskning til studerende ved at undervise på kollegers hold, kurser 
og lignende, sammenholdt med den lave andel af undervisere, der angiver at invitere forskere ind i 
deres undervisning, på trods af at lederne angiver at de understøtter dette. 

Der ses relativ enighed mellem udsagn, når flertallet i undervisergruppen i høj eller nogen grad 
didaktisk understøtter at studerende opsøger og anvender forskningsviden og indgår i 
undersøgende og forskningslignende processer, samtidig med at studerende indgår i undersøgende 
og forskningslignende processer i høj eller nogen grad i flertallet af besvarelserne fra 
forskergruppen.   

Bemærkelsesværdigt er det, at næsten alle forskere angiver at formidle deres forskning til kolleger 
i formelle og uformelle fora, men 2/3 dele af underviserne angiver at de i mindre grad eller slet ikke 
får information om UCLs egen forskning ved deltagelse i disse fora, på trods af at alle ledere 
understøtter, at underviserne får kendskab til UCL forskning via de angivne fora. Alle forskerne 
publicerer deres forskning i videnskabelige publikationer og en høj andel i faglige publikationer. De 
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fleste ledere orienterer sig også løbende i videnproduktion; dog er der stadig ca. 1/3 af lederne, der 
i mindre grad eller slet ikke orienterer sig om UCLs sundhedsforskning gennem disse kanaler. Under 
halvdelen af forskergruppen har i høj grad dialog med uddannelseslederen om egen forskning. Det 
samme billede tegner sig for andelen af undervisere, der angiver de er en del af et fagligt team under 
uddannelserne, der med sin sammensætning og/eller samarbejde kan understøtte, at UCL forskning 
bliver anvendt, hvor de fleste ledere igen angiver at understøtte dette i høj grad. 

 

Survey besvarelser i relation til Nexus-modellen 

I relation til Nexus modellen angives flere eksempler på anvendelse af de tre forbindelsestyper for 
videnomsætning i besvarelserne. Der er således tale om et bredt spektrum, men med en høj grad 
af divergerende angivelse i forhold til omfang og grad af anvendelse af de tre typer af 
forbindelsesaktiviteter mellem de tre respondentgrupper. 

Den materielle forbindelsestype består for forskergruppen typisk af anvendelse af produceret 
forskningsviden i undervisning, hvor denne gruppe overvejende publicerer i trykte medier, og i 
mindre grad via sociale medier og internettet samt andre medier, ex. populærvidenskabelige 
medier, Videnskab.dk, aviser, lærebøger, radio og nyhedsbrev via e-mail. Undervisergruppen 
anvender kun i nogen eller mindre grad den UCL producerede forskningsviden, og ledergruppen 
orienterer sig i nogen grad ift. dette. 

Den aktørdrevne forbindelsestype er eksempelvis information om forskning i uformelle fora, 
forskningsbesøg i undervisningen samt kontakt til forskere for opdatering og planlægning. 
Undervisergruppen angiver, at disse tilgange anvendes i nogen eller mindre grad, modsat 
forskergruppens angivelser om i høj grad at anvende dette. Divergerende opfattelser ses også ift. 
inddragelse af viden af aktørdrevet type, bestående af undervisernes høje grad af didaktiske 
overvejelser ift. studerendes inddragelse i forskningslignende processer, der kun i nogen grad 
tilkendegives hos forskergruppen ift. at inddrage studerende i forskningsarbejde.  

Den organisatorisk drevne forbindelsestype består f.eks. i deltagelse i faglige teams og møder i 
formelle fora, der med sin sammensætning og/eller samarbejde kan understøtte, at UCL forskning 
bliver anvendt og/eller har indflydelse på undervisningen, hvilket undervisergruppen kun angiver i 
nogen eller mindre grad, modsat ledernes angivelse af høj grad af understøttelse af dette. Dialog 
mellem ledere og forskere er også et eksempel på viden af organisatorisk type, og denne findes 
overvejende sparsom.  

Der ses således et bredt spektrum af videnaktiviteter inden for de tre forbindelsestyper; dog med 
både lav grad af anvendelse og modstridende forhold mellem anvendelsesomfanget hos de tre 
respondentgrupper. I lignende survey fra VIA UC fandt man de samme markante forskelle ift. 
oplevelsen af, hvor udbredt anvendelsen af de forskellige typer af videnomsætning var. Det skal dog 
bemærkes, at kun halvdelen af lederne og 40% af underviser/forskergruppen (heraf 14% med ph.d 
grad) i VIA UC responderede. Her påpeges det, at komparative analyser mellem de adspurgte 
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grupper kan inspirere til at identificere både styrker og udviklingspotentialer for de faglige 
hovedområder, samt evaluere karakteristika i relation til at opbygge nexus mellem forskning og 
uddannelse.   

Surveys, som anvendt i denne rapport og i VIA UC, kan med disses begrænsninger danne 
udgangspunkt for fremtidige, kvalitative undersøgelser af en mere nuanceret forståelse, uddybning 
og optimering af den gensidige optik mellem forsknings- og uddannelsesarenaerne.  

 

Konklusion 
Videnomsætning er en strategisk og prioriteret indsats i UCL, men overordnet ses modstridende 
angivelser i forhold til omfang og niveau af dette mellem undervisere, ledere og forskere i Området 
for Sundhed på UCL.  

Videnomsætning i Området for Sundhed sker via den materielle forbindelsestype, eksempelvis 
anvendelse af forskningsviden i undervisning, via den aktørdrevne forbindelsestype f.eks. 
information om forskning i uformelle fora, forskningsbesøg i undervisningen og inddragelse af 
studerende i forskning, samt via den organisatorisk drevne forbindelsestype, eksempelvis faglige 
teams og formelle fora.   

Der ses således umiddelbart et bredt spektrum af videnaktiviteter, men med bemærkelsesværdige, 
modstridende forhold hos de tre respondentgrupper mellem enighed om omfang og niveau for 
anvendelse af de adspurgte aktivitetstyper ift. omsætning af forskningsviden. 

Man kan således spørge, hvorvidt forskningsviden er nyttig og anvendt i Området for Sundhed på 
UCL? ´Det naturlige samspil´ mellem videnproduktion og videnomsætning ses kun i lav grad mellem 
uddannelses- og forskningsarenaen, og den gensidige orientering mellem de to arenaer findes 
sparsom. 

Tages begrænsningerne ved et survey, samt et fravær af kvalitetskriterier for omfang, udbredelse, 
nytteværdi og anvendelighed af videnomsætning i betragtning, kan sammenligningerne mellem 
respondentgrupperne i denne undersøgelse kun give en indikation af omfang og niveau for 
videnomsætning i området. Dermed kan denne rapport ikke danne grundlag for egentlige 
årsagssammenhænge, muligheder, barrierer samt vurderinger og tiltag for videnomsætning i 
Området for Sundhed, UCL, hvorfor det er oplagt at undersøge dette område nærmere i 
fremadrettede undersøgelser af kvalitativ karakter. 
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Bilag 
Undervisersurvey 
1.1 Jeg inddrager litteratur fra UCLs egne forskningsaktiviteter 

 

1.2 Jeg inddrager andre formidlingstyper fra UCLs forskningsaktiviteter, fx UC Viden, Researchgate 
og lign. 

 

1.3 Jeg inviterer kolleger, der deltager i UCLs forskningsaktiviteter, ind i min undervisning 

 

1.4 Jeg kontakter forskere som en del af min planlægning og løbende opdatering 
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2.1 Jeg har fået information om UCLs egen forskning ved deltagelse i formelle fora, hvilket har haft 
indflydelse på min undervisning (medarbejdermøder, konferencer, temadage og lign.) 

 

2.2 Jeg har fået information om UCLs egen forskning ved deltagelse i uformelle eller tilfældige 
møder, hvilket har haft indflydelse på min undervisning 

 

2.3 Jeg er en del af et fagligt team i uddannelsen, der med sin sammensætning og/eller 
samarbejde understøtter, at UCL forskning bliver anvendt 

 

2.4 Min didaktik rummer læreprocesser, hvor de studerende opsøger og anvender forskningsviden 
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2.5 Min didaktik rummer, at de studerende indgår i undersøgende og forskningslignende 
processer 

 

3. Hvad er din titel? 

 

3. Hvad er din titel? - Andet (angiv titel) 

• Timelærer 
• Underviser 
• timelærer 
• Underviser 

4. Hvor mange år har du været ansat i UCL? 
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5.1 Professionsbachelor 

 

5.2 Master 

 

5.3 Kandidat 

 

5.4 Ph.d. 

 

6. Øvrige kommentarer og bemærkninger 

• Har forskerne virkelig tid og lyst til at deltage i undervisning? 
 

• Jeg underviser primært inden for områder, som foreløbigt ikke dækkes af forskning i UCL. 
 

• Hvorfor er det altid vin der bliver givet?  
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• Kunne ønske at forskningsafdelingerne/ forskerne bliver meget mere "synlige" og deltagende 
på grunduddannelsen, eks. via korte informationsmøder - "mit forskningsfelt, metode, 
projekt, osv. osv." 

 

• Jeg er uddannelseskoordinator og underviser stort set ikke. 
Men i forhold til undervisningsplanlægning sikre vi generelt en høj grad af integration af 
forskningsviden (også fra egne rækker). 
Vores didaktiske tilrettelæggelse fordre at de studerende i høj grad søger, vurderer og 
anvender forskningsbaseret viden (nok i mindre grad fra egne rækker). 
 

• Indenfor mine fag er der intet relevant for mig af UCL, og hvis der er, er det ikke noget jeg er 
bekendt med. Jeg anvender primært international litteratur samt viden genereret på danske 
hospitaler. 
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Forskersurvey 
1.1 Jeg inddrager min egen forskningserfaring i min undervisning 

 

1.2 Jeg formidler min forskning til UCL studerende ved at undervise på kollegaers hold, kurser eller 
lign. 

 

1.3 Jeg formidler min forskning på seminarer, konferencer og/eller lignende formelle fora, hvor der 
deltager UCL studerende 
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1.4 Jeg har eller har haft studerende med i mit forskningsarbejde 

 

2.1 Jeg formidler min forskning til kollegaer i formelle fora (medarbejdermøder, konferencer, 
temadage eller lign.) 

 

2.2 Jeg formidler min forskning til kollegaer gennem uformelle og/eller tilfældige møder 

 

2.3 Jeg har dialog med uddannelseslederne om min forskning 
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3.1 Jeg formidler mit forskningsarbejde gennem følgende medier 

 

3.1 Jeg formidler mit forskningsarbejde gennem følgende medier - Andre medier - angiv hvilke:  

• populærvidenskabelige medier, Videnskab.dk, aviser og lign 

• Lærerbøger 

• radio 

• nyhedsbrev via email 

• Konferencer 

• mundtlige oplæg 

3.2 Jeg formidler min forskning i 

 

4. Hvad er din titel? 

 

4. Hvad er din titel? - Andet (angiv titel)  

• Phd og lektor  
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• phd studerende 

• ph.d. studerende 

• phd studerende 

5. Hvor mange år har du været ansat i UCL? 

 

6.1 Professionsbachelor 

 

6.2 Master 

 

6.3 Kandidat 
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6.4 Ph.d. 

 

7. Øvrige kommentarer og bemærkninger 

• Tværvidenskabelig master og kandidat  

• Har mere kontakt med uddannelses chefen end uddannelses ledelsen om min forskning 

• Nogle af mine svar afspejler, hvad jeg forventer at gøre i løbet af mit ph.d. studie, hvor jeg er 
halvvejs nu. Det gælder fx den bredere formidling, men også inddragelse af min forskning i 
egen undervisning - det vil jeg da helt klart gøre, når mine publiceringer er i 'hus'.  
Savnede kategorien ph.d. studerende. 

• jeg er ph.d. stud – sundhedsvidenskabelig 

• Jeg er i gang med en ph.d. uddannelse og har derfor ikke sat kryds i jeg HAR en. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

30 af 38 
 
 

 

Ledersurvey 
1.1 Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at underviserne inddrager litteratur fra UCLs egne 
forskningsaktiviteter 

 

1.2 Jeg understøtter ledelsesmæssigt, at underviserne inddrager andre formidlingstyper fra UCLs 
forskningsaktiviteter (fx UC Viden og lign.) 

 

1.3 Jeg understøtter at undervisere, der også forsker, inddrager deres egen forskning i 
undervisningen 
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1.4 Jeg understøtter, at undervisere inviterer kolleger fra UCLs forskningsmiljøer ind i 
undervisningen 

 

1.5 Jeg understøtter, at undervisere kontakter forskningskolleger som en del af deres planlægning 
og løbende opdatering 

 

1.6 Jeg understøtter, at underviserne får kendskab til UCLs egen forskning, gennem deltagelse i 
formelle fora (fællesmøder, konferencer eller temadage) med henblik på udvikling af deres 
undervisning 

 

 

 

 

 



   
 

32 af 38 
 
 

 

1.7 Jeg understøtter, at underviserne får kendskab til UCLs egen forskning gennem uformelle 
og/eller tilfældige møder, med henblik på at udvikle deres undervisning 

 

1.8 Jeg understøtter, at der indgår UCL forskere i kollegiale underviserteam, med henblik på at 
udvikle deres undervisning 

 

1.9 Jeg understøtter generelt, at uddannelserne baseres på forskning 

 

1.10 Giv eksempler på hvordan du ledelsesmæssigt understøtter aktiviteter, der knytter forskning 
og uddannelse sammen i undervisningen 

• Der er etableret Journal Club lokalt. Alle undervisere har gennemført CAT-kursus i efteråret 
2019 og inddrager CAT i de semestre, som teams har ansvar for m.h.p. at styrke 
vidensgrundlag. På pædagogiske møder deltagere uddannelsens forkskere og bidrager med, 
hvad der foregår i forskningsaktiviteter. flere undervisere og ph.d-er er tilknyttet projekter og 
aktiviteter i Forskningscenteret.    
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• Forskerne i afdelingen har tilknytning til begge uddannelsesteams, således at alle undervisere 
har en nær kollega med forskerkompetence. 
Underviserne - både dem med forskerkompetencer og de andre - indgår i grupper på tværs i 
uddannelsen afhængigt af interesseområde/forksningsområde - til gensidig inspiration. 
Jeg er opmærksom på at sprede forskernes publikationer til alle undervisere - hx ved mine 
informationsmails (hver fredag). 
Jeg er bevidst om, hvor forskerne har deres kompetencer og forsøger at trække dem ind, 
hvor de giver mest mening og gøre underviserne opmærksom på, at de skal/kan trække på en 
given forsker til dette eller hint (fagfagligt eller metodisk).  

• nogle af svarene er ikke relvante for os endnu ller uforståeligt sp. fx. sp.1,2, deltagelse i 
journalclub, opfordring til at inddrage artikler skrevet af forskere i undervisning, opfordring til 
at bruge forskere til støtte i artikleskrivning -hvis det er muligt for forskerne at indgå, 
indgåelse i projekter initeret af forskningsafdelingen 

• Vi har etableret et forskningsmiljø- og samarbejde mellem ledelsen og forskere + ph.d 
studerende i vores afdeling. Hvor vi netop udvikler politikker og målsætning samt laver 
konkrete aftale og sikre formel/uformel videndeling/samarbejde der skal understøtte 
ovenstående. Jeg er opmærksom på at ansætte medarbejdere med ph.d. kompetencer og 
understøtte at alle med ph.d. kompetencer får mulighed for at forske ved siden af deres 
undervisning. Jeg er ambitiøs ift, at vi i UCL også skal bidrage til at nogle af vore forskere kan 
beholde uni-tilknytning og avancere til professor-niveau. 

• forskerne mødes med underviserne i forskellige formelle sammenhænge, krav om 
anvendelsen af forskning på alle semestre, journalclub, videndeling formelle og uformelle, 
forsker og underviser sidder tæt på hinanden, forpligtende videndeling 

• Jeg synes det er svært at at løfte opgaven og svært at svare på spørgeskemaet, da vi næste 
ikke er indvolveret i UCL's forskningsaktiviteter og når vi er er det kun perifert af vores 
vidensområde. Det betyder også at mange af de UCL aktiviteter der spørges indtil, ikke 
er/opleves som relevante for mine medarbejdere. Vi har endnu ikke har held til at få gang i 
egne forskningsprojekter eller lave partnerskaber med praksis og har derfor kun haft 
studerende involveret i et par projekt ind til nu. 
Jeg forvendter, at underviserne holder sig opdateret inden for deres felter og indrager ny 
forskningsviden i deres undervisning. bl.a. gennem indragelse af videnskalbelige artikler og 
anden litteratur som er forskningsinformeret, når det drejer sig om basis viden. Det er helt 
naturligt inden for vores flet. Dog er der nicer, hvor vi måske skal have et større fokus på at få 
dem forsknings informeret og i så fald støtter jeg med en pujle timer til udvikling af området. 
Jeg undetstøtter den forskningsinformerede undervisning ved, at 85% af underverinserne 
enten har afsluttet CAT eller er igang med forløbet. Underviserne har mulighed for at deltage 
i videnskabelige konferencer og temadage. Underviserne deltager som vejledere for de 
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studerende i de få forskningsprojekter vi har kunne få studerende indvolveret i. 
Underviserne er vejledere for de studerende i BA projekter, som altid er praksis forankret, 
men ofte har et kvalitetssikrings og -udviklings perspektiv mere end et forsknings perskektiv. 
Desuden har 85% af underviserne erfaring med forskning på kandiant niveu og 43% har en 
ph.d. 

• Gennem formulering af overordnede strategier i forhold til videngrundlag, forskning og 
videnomsætning, udarbejdelse af program for kapacitetsopbygning og prioritering af 
ressourcer til kapacitetsopbygning og forskning.  
 

2.1 Jeg orienterer mig løbende i vidensproduktionen fra UCLs sundhedsforskning gennem artikler 

 

2.2 Jeg orienterer mig løbende i vidensproduktionen fra UCLs sundhedsforskning gennem andre 
formidlingstyper (fx præsentationer, UC Viden og lign.) 

 

2.3 Jeg orienterer mig om UCLs sundhedsforskning gennem direkte og formelle kontakter med 
medarbejdere, med relation til UCLs sundhedsforskning 
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2.4 Jeg orienterer mig om UCLs sundhedsforskning gennem direkte men mere uformelle kontakter 
med medarbejdere, med relation til UCLs sundhedsforskning 

 

3.1 Forskning og undervisning konkurrerer om medarbejdernes arbejdstid 

 

3.2 Jeg oplever at medarbejdernes forskningsaktiviteter er forbundet med uddannelsesopgaver 

 

3.3 Jeg forstår forskning og uddannelse som to kategorisk forskellige aktiviteter, der ikke er 
forenelige 
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3.4 Jeg er optaget af at udvikle medarbejdernes forskningskompetencer 

 

3.5 Jeg er optaget af at udvikle medarbejdernes undervisningsmæssige kompetencer 

 

3.6 Jeg er optaget af at udvikle den professionspraksis, som uddannelsen retter sig imod 

 

4. Hvor mange år har du været ansat i UCL? 
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5. I hvor mange år har du haft en ledelsesfunktion i UCL? 

 

6. I hvor mange år har du deltaget i forskningsaktiviteter i UCL? 

 

7.1 Professionsbachelor 

 

7.2 Master 

 

7.3 Kandidat 
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7.4 Ph.d. 

 

8. Øvrige kommentarer og bemærkninger 

• MPM uddannelse 

• Jeg har arbejdet fuldtid med sundhedvidenskabelig/naturvidenskabelig forskning i 4 år efter 
min kandidat uddannelse, men før min ansættelse i UCL 

 

 


