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1. Introduktion 
Et centralt opmærksomhedspunkt for professionshøjskolen UC SYD er forpligtelsen til at producere 
og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for de professioner, som UC SYD uddanner 
til. Denne rapport er den første systematiske undersøgelse af omfanget af videnomsætning og 
forskningsintegrering i organisationen UC SYD.  

2. Baggrund og formål   
Professionshøjskolerne (PH), der blev etableret i 2008, har siden 2013 haft forskningsforpligtelse i og 
dermed forpligtigelse til at skabe sammenhæng mellem forskning og professionsuddannelse. Det 
fremgår af samarbejdsaftaler mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet (1) samt i de enkelte 
uddannelsesbekendtgørelser og lokale studieordninger for professionsbacheloruddannelserne. I 
følge Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (1) skal PH 
sektorens forskning levere ny og relevant viden til undervisningen, og undervisere deltager aktivt i 
forskningsaktiviteter og integrerer forskningsviden.   

Med afsæt i ovenstående formelle krav og forventninger samt UC SYDs strategiske rammekontrakt 
med Undervisnings- og Forskningsministeriet for perioden 2018-2021 (2) har UC SYD i 2019 
udarbejdet en grundmodel for forskningsintegration i uddannelse og undervisning (3).   

Forskningsafdelingen ved UC SYD gennemfører i det regi denne undersøgelse af omfanget af 
videnomsætning og forskningsintegrering i organisationen. 

Undersøgelser af videnomsætning er tidligere gennemført på tre andre professionshøjskoler i 
Danmark. Københavns Professionshøjskole (KP) udgav i 2015 en rapport baseret på 48 kvalitative 
interviews med undervisere og to informationsspecialister på sundhedsområdet (4). Rapporten gav 
viden om hvilke aktiviteter og metoder, der blev brugt til at inddrage forskning i undervisningen 
samt undervisernes oplevede fordele og ulemper ved at inddrage studerende i forskningsprojekter 
(4). Samtidig har KP siden 2014 lavet årlige evalueringer af om forskningsaktiviteter, og 
forskningsaktive medarbejdere beriger og øger kvaliteten af uddannelserne i 
velfærdsprofessionerne. Opsamling og indikationer er udgivet i en rapport om kvalitet af 
uddannelse, der har fokus på processer, hvor erfaring og viden deles og fx omsættes til 
forskningsbaseret undervisningsmateriale (5). VIA University College (VIA) udgav i 2017 en rapport 
baseret på litteraturgennemgang, interviews og survey blandt ansatte og ledelse på tværs af 
institutter/fagområder (6).  Forfatterne bag rapporten udviklede en analysemodel, en 
tænketeknologi, til at se på forbindelser mellem forsknings- og undervisningsarenaen. En såkaldt 
NEXUS model, der opererer med tre forbindelsestyper mellem disse to arenaer a) en materiel drevet 
b) en aktør drevet og c) en organisatorisk drevet. Undersøgelsen afdækkede bl.a. markante forskelle 
på organisering af forskning og udvikling på de forskellige fagområder og oplevelsen af, hvor udbredt 
de forskellige videns aktiviteter var (6).  I 2020 udgav UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
Lillebælt deres afsluttende rapport baseret på survey og fokusgruppeinterviews med ansatte og 
ledere på sundhedsuddannelserne (7). Ligesom VIA anvendte UCL NEXUS som analyseramme og 
konkluderer på den baggrund, at alle former for formidlingstyper anvendes, men i forskellig grad, 
samt at UCLs egen forskning kun anvendes i mindre grad. De konkluderer også, at organisatorisk 
drevne tiltag som Critically Appraised Topics (CAT) kurser og Journal Clubs opleves som 
kompetenceudviklende og bidragende til at optimere den aktørdrevne videnomsætning. Den fysiske 
placering af forskerne i nærheden af uddannelserne havde stor betydning for den uformelle 
videnomsætning, og sidst men ikke mindst rejste undersøgelsen en debat om, hvorvidt det er 
forskningsbaserede uddannelser eller uddannelsesbaseret forskning, der skal bedrives (7).  
 
Vi har valgt at arbejde ud fra NEXUS modellen, og at anvende flere af de samme spørgsmål, som 
både VIA og UCL har anvendt. Derudover vi har valgt at inddrage studerende i undersøgelsen, for at 
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få deres oplevelse af forskningsintegration i uddannelserne. Endelig har vi valgt at integrere 
spørgsmål, der kan afdække i, hvilken grad UC SYDs grundmodel for forskningsintegration i 
uddannelse og undervisning er implementeret i organisationen.  
 
Formålet med nærværende rapport, var derfor at afdække:  
 

 Hvordan opleves sammenhængen mellem uddannelse og forskningsproduktion i UC SYD  
o hvilke formidlingstyper anvendes samt 
o hvordan står det til med graden af implementering af grundmodellens fem punkter 

 
Rapporten skal ses som et øjebliksbillede af videnomsætning og forskningsintegration på 
grunduddannelserne ved UCSYD i efteråret 20211.  
Den primære målgruppe for rapporten er ledelse og medarbejdere ved UC SYD.  

 
Rapportens opbygning    
Rapporten fremlægger resultater fra spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt undervisere, 
studerende, forskere og ledere ved UCSYD i efteråret 2021. Resultaterne præsenteres direkte i 
teksten, eller i bilag og afsluttes med en diskussion og perspektivering i forhold til formålet. 
 

3. Metode  
Spørgeskemaundersøgelsen tager udgangspunkt i henholdsvis NEXUS modellen og grundmodellen 
ved UC SYD. 

NEXUS modellen er oprindeligt udarbejdet af forskere ved VIA på baggrund af bl.a. arbejde af Lomas 
et al. (8) og anvendt i såvel deres rapport (6) som i UCLs rapport omkring videnomsætning (7). 
NEXUS modellen (se fig. 1) illustrerer forbindelsestyper for videnomsætning mellem to arenaer; 
forskningsarenaen og uddannelsesarenaen. 

Modellen opererer med tre typer af forbindende aktiviteter, som kort bliver præsenteret i det 
følgende. 
 
Materiel, som kan defineres som ting eller genstande, der kan flyttes fra den ene arena til den anden 
og på den måde være med til at skabe videnomsætning. Det kunne eksempelvis være en artikel 
udarbejdet på UCSYD eller i et eksternt forskningsmiljø, som så anvendes i undervisningen på en af 
grunduddannelserne ved UC SYD. Materiel kan naturligvis også bevæge sig den anden vej, hvor 
materiale udarbejdet i uddannelsesarenaen (fx projekter) finder vej til forskningsarenaen.  

Aktør, det vil sige personer, som ’flytter’ sig mellem de to arenaer og derved skaber forbindelse. Fx 
forskere der inviteres til at undervise et hold i grunduddannelsen eller studerende eller undervisere, 
der inviteres til at deltage i et F&U-projekt.  

Organisatorisk, vil sige forbindelser, der via organisatoriske og strukturelle tiltag er med til at øge 
videnomsætningen. Det kan fx være temamøder, fyraftensmøder, personalemøder mv. der har det 
formål at øge videnomsætningen. Der kan naturligvis også være tale om konferencer, 
forskningsdage mv. for hele organisationen, som kan planlægges af eksempelvis 

 
1 Siden undersøgelsen er gennemført, er der sket en større organisationsændring i UCSYD, hvilket har ændret 
på de organisatoriske strukturer for forskning og undervisning. For brugen af denne undersøgelses resultater 
betyder det primært at flere forskere er ansat ved grunduddannelserne og ikke i forskningsafdelingen, som nu 
kun rummer docenterne.  
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forskningsafdelingen. En del af de organisatoriske forbindende aktiviteter kan også have en uformel 
karakter eksempelvis i form af uformelle møder.  

Vi har valgt at supplere modellen med en ”organisatorisk ramme” for at illustrere, at UC SYD som 
institution er i et dialektisk forhold til ”Verden omkring os”, da al kommunikation, produktion og 
erkendelse af viden påvirkes af den kontekst, det skabes og anvendes i. 
 

 

Figur 1. NEXUS modellen tilpasset en UC SYD-kontekst 

Grundmodellen for videnomsætning er en model, der på UC SYDs anvendes til at skabe integration 
mellem forskning og grunduddannelser, hvilket blandt andet er et krav i den strategiske 
rammekontrakt mellem UC SYD og Uddannelses- og Forskningsministeriet (3). I den tages der 
udgangspunkt i flere elementer: - undervisernes integration i vidensmiljøer, undervisningens indhold 
og form samt de studerende og deres aktiviteter. Modellen er konkret udarbejdet med fem 
elementer 1) uddannelsernes videnmiljø, 2) systematisk arbejde med valg af litteratur, 3) 
studerendes arbejde med forskningslitteratur, 4) studerende i forskningslignende projekter og 5) 
integration af UC SYDS forskningsaktiviteter (figur 2). 

 

 

Figur 2. Grundmodellen ved UC SYD   
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Udvikling af spørgeskema og design  
Spørgeskemaet er, som nævnt i indledningen, udarbejdet med inspiration fra undersøgelser 
gennemført på to andre danske professionshøjskoler VIA og UCL. Spørgeskemaet tager afsæt i 
NEXUS modellen og grundmodellen og er således udarbejdet ved systematisk at indhente viden om 
hver af de tre primære elementer i NEXUS modellen samt de fem elementer i UC SYDs grundmodel.  

Der blev udarbejdet fem separate spørgeskemaer. Et til hver af de inkluderede målgrupper ved UC 
SYD; 1) undervisere, 2) forskere, 3) studerende, 4) ledere ved grunduddannelsen og 5) øverste 
ledelse. Den øverste ledelse bestod af direktionen, forskningschefen og de fire institutchefer. I 
undersøgelsen er en forsker karakteriseret ved at have en ph.d.-grad og som minimum have 20% af 
sin arbejdstid til forskning, eller være ph.d. studerende.  

Spørgeskemaerne blev sendt til medarbejdere og studerende ved alle fire institutter ved UC SYD – 
Institut for Skole, Institut for Pædagogik, Institut for Samfund og Kommunikation og Institut for 
Sundhed.  

Et advisory board bestående af to docenter, en tidligere studerende og forskningschefen blev nedsat 
for at støtte og kvalificere udarbejdelsen af spørgeskemaets struktur og indhold, fx i forhold til 
relevans for de enkelte uddannelsesgrupper og semantisk forståelse af spørgsmål.   

Spørgeskemaet blev udarbejdet i programmet SurveyXact, hvor også efterfølgende analyser er 
foretaget. 

 

Pilottest og distribution 
Indledningsvis blev spørgeskemaet pilottestet af medlemmer af advisory boardet. Dernæst blev det 
pilottestet af en repræsentativ gruppe fra de udvalgte respondentgrupper. Dette drejede sig om 
henholdsvis én fra øverste ledelse, fire ledere ved grunduddannelsen fra hvert af de fire institutter, 
fire undervisere fra hvert institut, fire forskere med forskellig faglig baggrund og fire studerende fra 
forskellige institutter.  

Pilottesterne fik tilsendt spørgeskemaet og fik muligheden for at give feedback enten mundtligt eller 
skriftligt. Alle på nær to valgte at give skriftlig feedback. Pilottesten afslørede primært tekniske 
problemer med opsætningen, samt behov for at tydeliggøre formuleringer og nøglebegreber. Det 
endelige spørgeskema udfærdigedes på baggrund af ovenstående feedback.   

Spørgeskemaet blev distribueret igennem SurveyXact, hvorfra der blev udsendt mails til mulige 
respondenter.  I ugen op til udsendelsen af spørgeskemaerne blev studielederne informeret om 
undersøgelsen via mail for at sikre opmærksomhed og opbakning til undersøgelsen. De anonyme 
spørgeskemaer blev udsendt i oktober 2021 og fulgt op af tre remindere. For de studerende blev der 
udover mail, linket til undersøgelsen igennem det interne læringsplatform ItsLearning, ligesom der 
også herigennem blev rykket for svar.  

  

Respondenter  
For undervisere og forskere blev spørgeskemaet sendt til 333 respondenter, hvoraf 214 (63,9%) 
havde en komplet besvarelse. Forskere og undervisere havde relativt høje svarprocenter for alle 
uddannelse med svarprocenter mellem 57 og 100.  (Tabel 1). Blandt ledere ved grunduddannelsen 
responderede 12 ud af 17 (67%). Spørgeskemaet målrettet den øverste ledelse blev sendt til syv 
respondenter, hvoraf tre (43%) havde en komplet besvarelse. For studerende blev spørgeskemaet 
udsendt til 6.383 studentermails, af disse var 383 på orlov, så antallet af mulige respondenter var 
6.000, hvoraf 1.162 (19%) gav en komplet besvarelse (Tabel 2 + Bilag 3).  
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Tabel 1. Svarprocenter blandt undervisere/forskere fordelt på institut og uddannelser.  

Institut  

Uddannelse 
 

Andel af det samlede antal 
svar (%) 

Svarprocent 
(Respondenter/mulige 
respondenter) 

Institut for Skole  17,8  62,3 (38/61) 

Institut for Pædagogik  28,5 59,2 (61/103) 

Institut for Samfund og 
Kommunikation  

15,0 56,7 (32/51) 

Administrationsbachelor/ 
Bachelor i skat 

3,3 63,6 (7/11) 

Socialrådgiveruddannelsen 9,8 63,6 (21/33) 

Kommunikationsuddannelser 1,9  57,1 (4/7) 

Institut for Sundhed  28,5 70,1 (61/87) 

Sygeplejerskeuddannelsen  10,7 62,2 (23/37) 

Bioanalytikeruddannelsen  1,4 60,0 (3/5) 

Ergoterapeutuddannelsen  3,3  63,6 (7/11) 

Fysioterapeutuddannelsen  6,5  77,8 (14/18) 

Jordemoderuddannelsen  3,3 77,8 (7/9) 

Ernæring og 
sundhedsuddannelsen  

3,3  100,0 (7/7) 

Forskning  10,3  71,0 (22/31) 

I alt  100  63,9 (214/335) 
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Tabel 2. Svarprocenter for studerende fordelt på de enkelte uddannelser.  

Uddannelse (n=1162)  Andel af det samlede antal 
svar (%) 

Svarprocent 
(Respondenter/mulige 
respondenter) 

Institut for Skole 15,0 14,8 (174/1175) 

Institut for Pædagogik 25,0  16,9 (291/1725) 

Institut for Samfund og 
Kommunikation (samlet) 

19,4  17,5 (225/1288) 

Administrationsbachelor/ 
Bachelor i skat  

3,2 21,3 (37/174) 

Socialrådgiveruddannelsen  13,6  18,7 (158/844) 

Kommunikation (visuel og 
grafisk)  

2,6 11,1 (30/270) 

Institut for Sundhed (samlet) 40,6  26,0 (472/1812) 

Sygeplejerskeuddannelsen  12,7  19,6 (148/756) 

Bioanalytikeruddannelsen  2,3  23,6 (30/127) 

Ergoterapeutuddannelsen  5,9  35,9 (69/192) 

Fysioterapeutuddannelsen  10,6  31,1 (123/396) 

Jordemoderuddannelsen  3,5 19,6 (40/204) 

Ernæring og 
sundhedsuddannelsen  

5,3  45,3 (62/137) 

I alt 100  19,0 (1162/6000) 

  

4. Resultater  
I nedenstående resultatafsnit præsenteres resultaterne først for hver enkelt respondentgruppe og 
dernæst på tværs af institutter. Slutteligt sammenholdes resultater på tværs af respondent-
grupperne, hvor vi fremhæver forskelle og ligheder. 

I figurerne angives procent for hver kategori inde i søjlerne. I teksten er kategorierne ”i høj grad” og i 
”nogen grad” oftest slået sammen. 

 

Resultater undervisere 
Karakteristik af undervisere 

Af de 187 undervisere, som havde en komplet besvarelse af spørgeskemaet, var 19,8% (n=37) fra 
Institut for Skole, 31,6% (n=59) fra Institut for Pædagogik, 17,0% (n=32) fra Institut for Samfund og 
Kommunikation og 31,6% (n=59) fra Institut for Sundhed, hvilket stemmer nogenlunde overens med 
institutternes størrelse, men med en lille overrepræsentation fra Institut for Sundhed. Blandt 
underviser-respondenter var 65% (n=122) lektorer og 32% (n=59) adjunkter.  I alt havde 66% (n=124) 
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af respondenterne været ansat mere end fem år, 1% (n=34) i 3-4 år og 16% (n=29) i 1-2år. Blandt de 
adspurgte undervisere deltog 41% (n=76) i forskningsaktiviteter ved UC SYD, 29% (n=54) havde 
tidligere deltaget i forskningsaktiviteter, mens 30% (n=57) aldrig havde deltaget i 
forskningsaktiviteter.  

 

Materiel   
Overordnet har underviserne en høj grad af inddragelse af ekstern genereret forskningslitteratur, og 
andre formidlingstyper af forskningslitteratur (fx. forskningsbaserede rapporter) (90-92%). Mens UC 
SYDs egne forskningsaktiviteter er inddraget i væsentlig lavere grad (31-43%) (figur 3).   
Undervisere ved Institut for Sundhed har den højeste grad af materiel-inddragelse af ekstern 
genereret forskning, mens undervisere ved Institut for Pædagogik og Institut for Skole har den 
højeste grad af materiel inddragelse af intern generet forskning (Bilag 1). 

Figur 3. Oversigt over inddragelse af materiel baserede NEXUS aktiviteter - undervisere   

 
 
Aktør  
Det er en lille andel af undervisere, der benytter sig af at inddrage forskere direkte i undervisningen 
eller planlægningen (16-35%) (figur 4) og forskere fra UC SYD inddrages i højere grad i 
undervisningen og planlægningen af undervisningen, relativt til eksterne forskere. Med hensyn til at 
invitere eller kontakte kolleger, der forsker i UCSYD, benyttes dette i højere grad på Institut for 
Samfund og Kommunikation, Institut for Pædagogik og Institut for Skole sammenlignet med Institut 
for Sundhed. Det er imidlertid små forskelle (Bilag 1). 

Figur 4. Oversigt over inddragelse af aktørbaserede NEXUS aktiviteter - undervisere   
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Organisatorisk  
Størstedelen af underviserne har i høj eller i nogen grad fået information om ekstern genereret 
forskning (60%) og forskning ved UCSYD (61%) ved at deltage i formelle fora. Uformel videndeling 
angives af 46% af underviserne, mens 22%, angiver, at de deltager aktivt i et eksternt forskningsmiljø 
og 47% deltager i et videnmiljø udviklet for et specifikt tema på tværs af uddannelserne ved UC SYD 
(Figur 5).  
I forhold til information om forskning ved UC SYD sker det i højere grad på uformelle møder ved 
Institut for Pædagogik og Skole. Tilknytning til eksternt forskningsmiljø er hyppigere på Institut for 
Skole, mens tilknytning til internt videnmiljø er hyppigere på Institut for Sundhed (Bilag 1). 

Figur 5. Oversigt over inddragelse af organisatoriske NEXUS aktiviteter - undervisere.   

 
 
Grundmodellen fra UC SYD 
Grundmodellens fem elementer kan i nogen grad siges at være implementeret. Størstedelen af 
underviserne (62%) angiver, at de er en del af et fagligt team, der understøtter, at forskning bliver 
anvendt (Grundmodellens 1. element). Størstedelen af underviserne angiver, at de udarbejder en 
systematisk udvalgt litteraturliste til de studerende (71%). I forhold til didaktik angiver 81% af 
underviserne, at de understøtter læreprocesser, hvor studerende opsøger og anvender 
forskningsviden (grundmodellens 2. element), mens en mindre andel (60%) angiver at have en 
didaktik, der understøtter læreprocesser, hvor studerende dissekerer/vurderer forskningsartikler 
(Grundmodellens 3. element). Yderligere angiver undervisere (66 %), at de i høj eller i nogen grad 
anvender en didaktik, der understøtter, at studerende indgår i undersøgende og forskningslignende 
processer og anvender en didaktik, der understøtter, at studerende får kendskab til 
forskningsprocesser, og hvordan viden skabes (75%) (Grundmodellens 4. element).  
Det femte og sidste element i Grundmodellen omhandler integration af UC SYDs forskning og 
udviklingsaktiviteter. Dette afdækkes ikke direkte i undersøgelsen, dog fremgår det, at størstedelen 
af underviserne finder det kvalificerende for deres undervisning, at UC SYD har forskningsaktiviteter 
(68%), og finder det kvalificerende for deres undervisning, at de har kolleger, der er forskningsaktive 
ved UC i SYD (65%) (Figur 6).  
Institut for Sundhed har en større andel, der svarer, at Grundmodellens første fire elementer er 
implementeret i høj eller i nogen grad. Derimod er der en højere andel fra Institut for Pædagogik og 
Institut for Skole, der oplever det kvalificerende for undervisningen, at der bedrives forskning ved UC 
SYD, og at de har kolleger, der forsker Bilag 1). 
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Figur 6. Inddragelse af grundmodellens elementer - 
undervisere  

 
 
Betydningen af forskningen ved UC SYD 
Størstedelen af underviserne finder det kvalificerende for deres undervisning, at UC SYD har 
forskningsaktiviteter, og at de har kolleger som forsker ved UC SYD, som beskrevet ovenfor.  
Der opleves ikke at være en stor modsætningsgrad mellem forskning og uddannelse (83%) blandt 
størstedelen af de adspurgte, der, og de oplever, at aktiviteter og tiltag, der forbinder uddannelse og 
forskning i UC SYD, bidrager til at styrke de studerendes læring, kvaliteten i forskningsområdet, den 
faglige kollegiale udvikling og udvikling af uddannelserne (61-70%) (figur 7). På tværs af institutter 
ses forskelle i dette domæne (Bilag 1). Undervisere vægter videnomsætning højt i deres arbejde med 
et gennemsnit på 8,5 point på en skala fra 1-10. 

 

Figur 7. Betydning af forskning ved UC SYD - undervisere.   
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Barrierer og forslag til ledelsen 
De to største barrierer for at integrere forskning i højere grad er oplevelsen af mangel på tid til 
forberedelse (65%), og mangel på tid i undervisningen pga. stort pensum (42%). Blandt undervisere 
ønsker 76%, at ledelsen giver mere tid til forberedelse og/eller forskning, mens henholdsvis 47% og 
41% ønsker, at der udbydes kurser, der kan øge deres kompetencer og skabe lettere adgang til 
kompetente medarbejdere inden for forskningsområdet (Bilag 4). 

Af alle respondenter har 23% suppleret med egne kommentarer om barrierer og ledelse.  
I disse kommentarer er mangel på tid den enkeltstående barriere, som flest nævner, herunder 
mangel på tid til forberedelse, til faglig fordybelse eller opdatering og øvrige forskningsopgaver, 
løsning af forskelligartede opgaver og tid i undervisning til at indfri læringsmål.  

Undervisere på alle institutter efterspørger et fagligt miljø og kollegialt samarbejde, og især ansatte 
ved Institut for Sundhed savner et miljø, hvor man har indblik i fagområder på tværs af uddannelser 
og institutter. 

Forskningsindsatsen blandt forskere på UC SYD er ikke synlig for alle.  Nogle undervisere 
efterspørger information om vidensmiljøer, adgang til forskningsprojekter, faglige fora og 
forskerkollegaer, der kan deltage i møder og undervisning. Undervisere oplever modsatrettede krav 
til undervisningen om at være forskningsbaseret og praksisrelevant inden for de rammer, som 
læringsmål stiller for hvert fag. 

Manglende tillid til de studerendes kompetencer til eksempelvis at forstå engelsksproget 
videnskabelig litteratur, nævnes af enkelte fra fx pædagoguddannelsen, mens det ikke er nævnt som 
en barriere på sundhedsuddannelserne. 

 

Resultater forskere  
Karakteristik af forskere 

Af de 27 forskere, som havde en komplet besvarelse af spørgeskemaet, var tre (11%) fra Institut for 
Skole, to (7%) fra Institut for Pædagogik, en (4%) fra Institut for Samfund og kommunikation, tre 
(11%) fra Institut for Sundhed og 18 (67%) fra Forskningsafdelingen. Af de responderende forskere 
var 19% (n=5) docenter, 55% (n=15) havde titel som ph.d., og 26% (n=7) var ph.d. studerende. Blandt 
respondenterne havde 68% (n=18) været ansat mere end 5 år, 26% (n=7) i 3-4 år og 7% (n=2) i 1-2år. 
Alle adspurgte havde mindst 20% forskningstid og er således defineret som forsker. 15% (n=4) havde 
mellem 328-500 timer årligt til forskning, 41% (n=11) havde mellem 501-1000 timer årligt til 
forskning, og de resterende 44% havde mere end 1.000 timer årligt til forskning.  

Materiel  
Overordnet inddrager forskere meget ofte ekstern genereret forskningslitteratur og andre 
formidlingstyper af forskning i deres undervisning (96-97%). Ligeledes inddrager forskere litteratur 
fra UC SYDs egne forskningsaktiviteter (81%), mens de i mindre grad inddrager andre 
formidlingstyper end litteratur af UC SYD forskning (48%) (figur 8).  
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Figur 8. Oversigt over inddragelse af materiel baserede NEXUS aktiviteter - forskere  

 
 

Aktør 
Kun en mindre del af forskerne angiver at inviterer andre forskere ind i undervisningen (22-37%), 
mens en lidt større andel kontakter forskere ved andre institutioner/UCSYD som en del 
planlægningen (44-45%) (figur 9).   

 

Figur 9. Oversigt over inddragelse af aktørbaserede NEXUS aktiviteter – forskere

 
 

Organisation  
Størstedelen af forskerne har fået information om ekstern - eller intern genereret forskning ved at 
deltage i formelle fora (77-81%). Majoriteten af forskere oplever desuden, at de har fået information 
om forskning ved andre institutioner/UC SYD ved at deltage i uformelle møder (63-67%). Blandt 
forskere deltager 85% i et eksternt forskningsmiljø, ligesom en stor andel deltager i et vidensmiljø 
udviklet for et centralt tema på tværs af uddannelserne ved UC SYD (63%) (Figur 10).  
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Figur 10. Oversigt over inddragelse af organisatoriske NEXUS aktiviteter - forskere.   

 
 

Grundmodel  
Størstedelen af forskerne (67%) angiver, at de er en del af et fagligt team i uddannelsen, der i kraft af 
samarbejde og/eller sammensætning af kompetencer (grundmodellens 1. element) understøtter, at 
forskning bliver anvendt. Blandt forskere udarbejder 63% en systematisk udvalgt litteraturliste til de 
studerende. Yderligere angiver næsten samtlige respondenter, at de anvender en didaktik, der 
understøtter læreprocesser, hvor studerende opsøger og anvender forskningsviden (97%) 
(grundmodellens 2. element), hvor studerende dissekerer/vurderer forskningsartikler (74%) 
(grundmodellens 3. element), der understøtter, at studerende indgår i undersøgende og 
forskningslignende processer (96%), der understøtter, at studerende får kendskab til 
forskningsprocesser, og hvordan viden skabes (96%) (grundmodellens 4. element).  

Forskerne angiver, at de inddrager egen forskningserfaring i undervisningen (92%), og størstedelen 
formidler desuden deres forskning på konferencer, seminarer eller lignende (81%). Lidt færre 
formidler deres forskning på underviserkollegers hold eller kurser (49%). Godt en tredjedel (34%) af 
forskere angiver at have inddraget UC SYD studerende i deres forskningsarbejde (grundmodellens 5. 
element) (figur 11).  
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Figur 11. Inddragelse af grundmodellens elementer - forskere

 
 

Betydningen af forskningen ved UCSYD  
Kun få forskere (16%) anser forskning og uddannelse som aktiviteter, der kan være vanskelige at 
forene. Overordnet mener størstedelen, at aktiviteter og tiltag, der forbinder uddannelse og 
forskning i UC SYD bidrager til at styrke de studerendes læring, kvaliteten i forskningsområdet, den 
faglige kollegiale udvikling og udvikling af uddannelserne (89-71%), (figur 12).  Forskere vægter 
videnomsætning højt i deres arbejde med et gennemsnit på 9,5 point på en skala fra 1-10 
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Figur 12. Betydningen af forskningen ved UCSYD 
rskere. 

 
  

Barrierer og forslag til ledelsen 
Samlet set er de to største barrierer for forskningsintegration oplevelsen af mangel på tid til 
forberedelse (63%), og mangel på tid i undervisningen pga. stort pensum (33%). De fleste (67%) 
ønsker, at ledelsen giver mere tid til forberedelse og/eller forskning, mens 59% ønsker, at der stilles 
større krav til integration af forskning i undervisningen igennem klar målsætning (Bilag 4) 

I den åbne besvarelse peger forskere på tre faktorer, som særlige barrierer, der med fordel kan 
arbejdes på for at styrke integration af forskning i undervisning: 1) At flere undervisere kan studere 
sit eget felt og udføre egentlig forskning. 2) Et ledelsesmæssigt fokus på forskningsintegration 
forventes at kunne medføre en kulturændring på uddannelserne, så der arbejdes med nyeste 
forskning og ikke alene ud fra, hvad man plejer at gøre. 3) Organisering af forskningsindsatsen i 
teams og tætte samarbejder forventes at kunne styrke forskningsprojekter.  

 
Resultater studerende 
Karakteristik af studerende 
Langt de fleste studerende, der deltog i undersøgelsen, var i begyndelsen af deres uddannelse. Den 
kumulative fordeling er 71,3% af de studerende gik 1.-4.-semester, mens de resterende 28,7% gik på 
5.-7.-semester (Bilag 3) og svarprocenten for de enkelte uddannelser varierede betydeligt (mellem 
11% og 45 % - som vist i tabel 2).  

Materiel 
Størstedelen oplever, at deres undervisere inddrager forskningslitteratur (75%), andre 
formidlingstyper af forskning (70%) og at de får adgang til en systematisk udvalgt litteraturliste 
(66%). Derimod oplever en mindre del, at der inddrages forskning og forskningslitteratur fra UC SYDs 
egne forskningsaktiviteter (32%) (figur 13). Der er stort set ikke forskel på tværs af institutter, når 
det kommer til ekstern genereret litteratur, og det at få udleveret en systematisk litteraturliste, dog 
inddrager Institut for Skole og Institut for Pædagogik i højere grad litteratur fra UC SYDs egne 
forskningsaktiviteter (Bilag 2). På alle parametre er der en større inddragelse af forskningslitteratur, 
intern og ekstern genereret, på 5.-7.-semester i forhold til 1.-4.-semester (Bilag 3). 
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Figur 13. Oversigt over inddragelse af materielle NEXUS aktiviteter - 
studerende  

 
Aktør  
Relativt få studerende (19-23%) oplever, at der inviteres forskere fra UC SYD eller andre institutioner 
ind i undervisningen, mens 42% oplever, at deres undervisere inddrager viden fra egne 
forskningsprojekter i undervisningen (figur 14). Forskere fra Institut for Sundhed inviterer ikke i 
samme grad forskere fra UC SYD ind i undervisningen (Bilag 2). Det er tydeligt, at aktørbaserede 
aktiviteter fylder mere på 5-7 semester, sammenlignet med 1-4 semester. (Bilag 3). 

Figur 14. Oversigt over inddragelse af aktørbaserede NEXUS aktiviteter - studerende   

 
Organisatorisk  
Kun en mindre del (17-28%) har fået information om forskning ved andre institutioner eller UCSYD 
ved deltagelse i formelle fora (konferencer, temadage mv.). Kun en meget lille del af de studerende 
angiver at have fået information om forskning, intern eller ekstern genereret, gennem uformelle 
møder med undervisere eller medarbejdere (14-15%) (figur 15). Der ses ingen nævneværdige 
forskelle på ovenstående på tværs af institutter, dog har studerende ved Institut for Sundhed i 
mindre grad end øvrige institutter fået information om UC SYD forskning gennem formelle eller 
uformelle fora (Bilag 2). Det lader ikke til at have betydning, hvilket semester de studerende er fra 
(Bilag 3). 
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Figur 15. Oversigt over inddragelse af organisatoriske NEXUS aktiviteter - 
studerende  

 
 

Grundmodellen  
Da det første element i grundmodellen ikke omhandler studerende, er der ikke spurgt ind til dette. 
66% af de studerende svarer, at de får adgang til en systematisk udvalgt litteraturliste 
(Grundmodellens 2. element), 58% at oplever at blive undervist i, hvordan man opsøger og anvender 
forskningsviden, og 48% oplever at blive undervist i, hvordan man dissekerer/vurderer 
forskningsartikler (Grundmodellens 3. element).  Kun en tredjedel oplever at have deltaget i 
undersøgende - og forskningslignende projekter (32%), mens en lidt større del (41%) oplever at blive 
undervist i forskningsprocesser, og hvordan viden skabes. Kun 6% angiver at har været tilknyttet et 
forskningsprojekt gennem UC SYD (grundmodellens 4. element). Grundmodellens femte element 
(Integration af UC SYDs forskning og udviklingsaktiviteter) er delvis behandlet i de ovenstående 
afsnit. Et enkelt spørgsmål i dette afsnit undersøger de studerendes holdning til UC SYDs 
forskningsaktiviteter, og 53% af de studerende oplever, at det øger kvaliteten af undervisningen, at 
UC SYD har forskningsaktiviteter (figur 16).  Studerende ved Institut for Sundhed angiver i højere 
grad end de øvrige institutter, at de bliver undervist i, hvordan man opsøger/dissekerer litteratur og i 
forskningsprocesser, mens flere fra de øvrige institutter er tilknyttet et forskningsprojekt gennem 
UCSYD (Bilag 2). På alle parametre er der en større grad af inddragelse af Grundmodellen på 5-7 
semester fremfor 1-4 semester (Bilag 3). 
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Figur 16. Inddragelse af grundmodellens elementer - 
studerende 

 
 

Betydning af forskning  
Langt størstedelen angiver, at det øger kvaliteten af undervisningen, at der inddrages forskning 
(76%), og at integration af forskning og undervisning gør dem stærkere i deres professionspraksis 
(66%) (Figur 17a). Kun 40% af de studerende er bekendte med, at der bedrives forskning ved UC SYD 
(Figur 17b). På tværs af institutter er dette tal stort set ens, dog er færrest studerende fra Institut for 
Sundhed (32%) bekendt med, at der bedrives forskning ved UC SYD og flest studerende (48%) på 
Institut for Skole (Bilag 2). På tværs af semestre er der tendens til, at studerende fra 5.-7.-semester 
angiver højere score på ovenstående elementer sammenlignet med 1.-4.-semester (Bilag 3).    

 
Figur 17a. Betydning af forskning - studerende  

Figur 17b. Er du bekendt med at der bedrives forskning på UC SYD – studerende
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Barrierer og forslag til ledelsen 
Nogle studerende udtrykker, at de ved, at der forskes, men ikke hvad forskningen handler om. En del 
studerende kan angive et enkelt eller to konkrete eksempler på forskning fra UC SYD, og nogle få kan 
navngivne forskere, som de kender. Forskningsdagen står ikke tydeligt i de studerendes bevidsthed 
at dømme efter, at den kun nævnes i to kommentarer. Nogle studerende mener, at det er vigtigt, at 
UC SYD bedriver forskning, og at dette bør indgå i undervisningen tidligt på uddannelsen, og at UC 
SYD gerne må være endnu mere ambitiøse på dette felt. Et fåtal mener, at forskning fylder for 
meget, hvorimod praksis og fokus på patienten bør fylde mere. En del studerende mener, at de selv 
bidrager til integration ved at komme med eksempler fra praksis i undervisning og ved at bringe 
nyeste viden ud i praksis. Flere nævner, at de kan styrke integrationen ved at drøfte viden med 
hinanden og ved at afprøve viden uden for undervisningen. 

 

Resultater ledere 
Karakteristik af ledere 

Af de 12 ledere, som havde en komplet besvarelse af spørgeskemaet, havde 67% (n=8) været ansat 
mere end 5 år ved UCSYD, 25% (n=3) havde være ansat mellem 3-4 år og 8% (n=1) mellem 0-2 år. 
Blandt lederne havde 42% (n=5) mere end fem års ledelseserfaring, 25% (n=3) mellem 3-4 års 
ledelseserfaring og 33% (n=4) 0-2 års ledelseserfaring. 42% (n=5) havde slet ikke deltaget i 
forskningsaktiviteter i UCSYD, 8% (n=1) havde samlet set deltaget i 0-2 år, 17% (n=2) havde samlet 
set deltaget i 3-4 år og de resterende 33% (n=4) havde samlet set deltaget i forskningsaktiviteter ved 
UC SYD i mere end fem år. 

Materiel  
Overordnet giver lederne udtryk for, at de har opmærksomhed på, at underviserne inddrager 
forskningslitteratur såvel som andre formidlingstyper af forskning (100%), mens færre har samme 
opmærksomhed på inddragelsen af litteratur fra UC SYDs egne forskningsaktiviteter (50%) (Figur 18). 
Forskningsintegration understøttes primært gennem dialog (93%) og ved at anspore og spørge ind til 
emnet (73%). Derudover motiverer lederne deres medarbejdere (67%) og inddrager mulige 
ressourcepersoner på området (53%) (Bilag 5).  

Figur 18.  Oversigt over inddragelse af materiel baserede NEXUS aktiviteter – ledere.   

 
   

Aktør   
Størstedelen af lederne er opmærksomme på, at undervisere, der forsker inddrager egen forskning i 
undervisningen (83%), mens færre har opmærksomhed på, at undervisere inviterer kolleger, der 
forsker, eller andre forskere, ind i undervisningen (33-58%) (Figur 19). Lederne angiver, at de støtter 
dette gennem motivation og ved at indgå i dialog med medarbejderne omkring det (Bilag 5).    
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Figur 19. Oversigt over inddragelse af aktørbaserede NEXUS aktiviteter - 
ledere.  

 
 

Organisation  
Langt størstedelen giver udtryk for, at de er opmærksomme på, at undervisere har kontakt med 
forskere og får kendskab til forskning genereret både internt som eksternt ved deltagelse i formelle 
fora (92-83%). Lederne er mindre opmærksomhed på, at underviserne får kendskab til forskning 
gennem uformelle møder (66-51%) (Figur 20). De angiver at være opmærksomme på dette ved at 
indgå i dialog (93%), ved at motivere medarbejderne til det (86%) og give medarbejderne arbejdstid 
til dette (57%) (Bilag 5).  

Figur 20. Oversigt over inddragelse af organisatoriske NEXUS aktiviteter – ledere.    

 
 

Grundmodellen  
Alle ledere angiver, at de opmærksomme på, at underviserne deltager aktivt i et internt videnmiljø 
ved UC SYD (100%), mens en mindre del er opmærksomme på, at underviserne deltager aktivt i 
eksterne forskningsmiljøer (64%) (Grundmodellens 1. element).  
Størstedelen angiver, at de er opmærksomme på, at medarbejdere udarbejder en systematisk 
udvalgt litteraturliste til de studerende (71%) (Grundmodellens 2. element).   
Lederne har indirekte svaret på, om studerende skal arbejde med forskningslitteratur 
(Grundmodellens 3. element) ved at svare på, hvorvidt de er opmærksomme på, at de studerende 
møder UC SYDs forskning gennem interne konferencer/seminarer. Her svarer 50% i høj grad eller i 
nogen grad. Kun 25% af lederne svarer, at de i høj eller nogen grad er opmærksomme på, at 
studerende deltager i UC SYDs forskning (Grundmodellens 4. element).   
Det femte og sidste element i Grundmodellen omhandler integration af UC SYDs forskning og 
udviklingsaktiviteter. Lederne giver udtryk for, at de i høj eller i nogen grad har stor opmærksomhed 
på, at underviserne bliver forskningsmedarbejdere i UC SYD (75%), samt at UC SYDs forskning er 
relevant for uddannelserne (83%) (Figur 21).  
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Figur 21. Inddragelse af grundmodellens elementer – ledere.   

 
 

 

Betydning af forskning  
Ingen af lederne anser forskning og uddannelse som to forskellige aktiviteter, der kan være 
vanskelige at forene. Overordnet mener størstedelen af lederne, at aktiviteter og tiltag, der 
forbinder uddannelse og forskning i UC SYD, bidrager til at styrke de studerendes læring, kvaliteten i 
forskningsområdet, den faglige kollegiale udvikling og udvikling af uddannelserne (67-58%) (Figur 
22). Lederne vurderer vigtigheden af videnomsætning i deres arbejde som 8 på en skala fra 0-10. 

 

Figur 22. Betydningen af forskning - ledere

 
 

Ledelsens orientering mod og anvendelse af UC SYDs forskning  
De gennemførte lederbesvarelser viser, at cirka halvdelen af lederne i høj eller i nogen grad løbende 
orienterer sig i artikler eller andre formidlingstyper fra UC SYDs forskning (50-42%). En noget større 
andel orienterer sig i UC SYDs forskning igennem medarbejdere, enten formelt eller mere uformelt 
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(84%). Ovenstående mønster gentager sig i forhold til spørgsmålet: ”det er let at finde den nyeste 
viden produceret på UC SYD indenfor mit primære felt”, her svarer kun 16% i høj eller i nogen grad. 
Derimod er der stort kendskab til personer/fora, hvor de kan hente viden om UC SYDs forskning 
(66%), ligesom de har let ved at orientere sig i ny viden (66%). Lederne angiver, at deres 
medarbejdere har gode kompetencer til at orientere sig og arbejde forskningsbaseret (100%) (Figur 
23).  

Figur 23. Oversigt ledelsens orientering mod og anvendelse af UC SYDs forskning   

  
 
 

Barrierer og forslag til ledelsen 
Dialog og generelle faglige drøftelser på personalemøder er den primære og foretrukne tilgang til at 
styrke forskningsintegration. Drøftelserne sker med forskelligt interval, der spænder fra en gang om 
året, 3-4 gange om året til et fast punkt på hvert personalemøde. Hertil kommer videnmiljøer og en 
fredagsworkshop. Endvidere bliver der peget på, at flere undervisere i forskning samt flere forskere i 
undervisningen vil styrke indsatsen. Et lille antal peger på, at det vil styrke indsatsen, hvis der 
gennem kvalitetssikring og akkreditering foretages konkrete målinger af dette. 

 

Resultater øverste ledelse 
Karakteristik af øverste ledelse 

Ud af syv mulige respondenter havde tre respondenter en gennemført besvarelse. Alle havde været 
ledere mellem 1-4 år. Vi er bevidste om at denne datamængde er meget spinkel at konkludere eller 
beregne noget på, men vælger at præsentere, deres svar kort i tekst herunder, så deres stemme ikke 
er tabt. 
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Materiel 
To respondenter fra øverste ledelse angiver, at de i høj eller i nogen grad har opmærksomhed på, at 
der inddrages forskningslitteratur, ekstern som intern genereret i undervisningen, den sidste 
respondent har svaret ”ved ikke”. 

Aktør 
Den øverste ledelse angiver, at de i høj eller i nogen grad er opmærksomme på, at der inviteres 
forskere fra andre institutioner ind i undervisningen, to ud af tre er opmærksomme på, at 
undervisere, der selv forsker inddrager egen forskning i undervisningen, og at der inviteres forskere 
fra UC SYDs eget forskningsmiljø ind i undervisningen. 

Organisation 
To ud af tre af respondenterne i den øverste ledelse er i høj grad opmærksomme på, at 
medarbejdere får kendskab til forskning ved andre institutioner, såvel som UC SYDs egen forskning, 
gennem deltagelse i formelle fora som fyraftensmøder, konferencer, forskningsdage mv., samt 
opmærksomhed på, at medarbejdere kontakter kolleger, der forsker, som en del af deres 
planlægning. 

Grundmodel 
To ud af tre er opmærksomme på, at medarbejdere deltager aktivt i eksterne forskningsmiljøer, og i 
interne videnmiljøer på UCSYD (Grundmodellens 1. element). I spørgeskemaet til den øverste ledelse 
spørgsmål afdækkes grundmodellens 2. element (systematisk arbejde med valg af litteratur) ikke 
direkte, dog angiver to ud af tre, at de er opmærksomme på, at uddannelserne baseres på forskning 
generelt. 

Den øverste ledelse angiver, at de i høj grad eller i nogen grad er opmærksomme på, at de 
studerende møder UC SYD forskning gennem interne seminarer og konferencer (grundmodellens 3. 
element). Yderligere er den øverste ledelse i høj eller nogen grad opmærksomme på, at de 
studerende deltager i UC SYDs forskning (Grundmodellens 4. element). Den øverste ledelse angiver, 
at de i høj eller i nogen grad er opmærksomme på integration af UC SYDs forskning og 
udviklingsaktiviteter (Grundmodellens 5. element) dels ved at underviserne bliver 
forskningsmedarbejdere i UC SYD, samt at UC SYDs forskning er relevant for uddannelsen.  

Betydning af forskning 
Den øverste ledelse angiver, at tiltag der forbinder uddannelse og forskning i UC SYD i høj eller i 
nogen grad bidrager til at styrke de studerendes læring, kvaliteten i undervisningen, den faglige 
kollegiale udvikling og udvikling af uddannelserne i UC SYD. Alle mener dog også i høj eller i nogen 
grad, at forskning og undervisning konkurrerer om medarbejdernes arbejdstid. To ud af tre oplever 
dog synergi mellem medarbejdernes forskningsaktiviteter og uddannelsesopgaver, og forstår i 
mindre grad forskning og uddannelse som to forskellige aktiviteter, der kan være vanskelige at 
forene.   

 
Opmærksomhedspunkter fra ledelsen 
Den øverste ledelse er primært opmærksomme på forskningsstrategier samt på nuværende og 
kommende forskningssamarbejder. Reorganisering og integrering af forskningsindsatsen på 
grunduddannelserne samt opbygning af videnmiljøer blandt andet om udarbejdelse af litteraturlister 
er et opmærksomhedspunkt. Bedre integration kan opnås gennem en tidsmæssig prioritering heraf 
samt en bred forståelse om og enighed af forskningsindsatsen. 
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5. Sammenfatning på tværs af de fire respondentgrupper 
Ovenstående afsnit viser resultater fra spørgeskemaet for hver enkelt respondentgruppe.   
Nedenstående afsnit fremhæver ligheder og forskelle mellem respondentgrupperne i forhold NEXUS 
modellens forbindelsestyper, integration af UC SYDs grundmodellen, betydningen af forskningen og 
de oplevede barriere for forskningsintegration og er således et samlet svar på rapportens formål:  
 
Hvordan opleves sammenhængen mellem uddannelse og forskningsproduktion i UC SYD, hvilke 
formidlingstyper anvendes og hvordan står det til med graden af implementering af grundmodellens 
fem punkter.  
 
På grund af de få respondenter er den øverste ledelse ikke medtaget i nedenstående. Ledelsen 
henviser derfor i nedenstående til studielederne. 
  
Materiel  
Forskerne er den gruppe, som i højest grad angiver at inddrage forskningslitteratur, såvel intern som 
ekstern genereret. Undervisere inddrager også i høj grad ekstern genereret litteratur, men i noget 
mindre grad litteratur fra UC SYD forskningsaktiviteter. Studerende oplever i noget mindre grad end 
forskerne og underviserne, at der bliver inddraget forskningslitteratur og efterspørger gerne mere. 
Alle ledere angiver, at inddragelse af forskningslitteratur er et stort opmærksomhedspunkt for dem. 
  
Aktør  
Forskere inviterer andre forskere og kolleger ind i undervisningen i højere grad end undervisere. 
Tallene ligger for disse grupper lidt højere end for de studerende, hvor kun ca.  20% oplever, at der 
bliver inviteret forskere fra eksterne forskningsmiljøer eller UC SYD ind i undervisningen. Blandt de 
studerende angiver 42%, at underviseren inddrager egen forskningserfaring, mens 92% af forskerne 
angiver, at de inddrager egen forskningserfaring. Blandt lederne angiver langt de fleste, at de har 
opmærksomhed på, at forskere, der underviser, inddrager egen forskning i undervisningen. Ingen 
giver eksempler på, hvordan en sådan opmærksomhed gives.  
  
Organisatorisk  
Kun en meget lille del af de studerende oplever at have fået information om forskning, internt eller 
eksternt genereret, gennem temadage, forskningsdage mv., mens en endnu mindre del har fået 
viden om forskning ved mere uformelle møder. Omkring halvdelen af underviserne, men langt de 
fleste forskere angiver at have fået information om forskning ved formelle eller uformelle møder. En 
langt større andel af forskere end undervisere deltager aktivt i et eksternt videnmiljø, ligesom også 
flere angiver at deltage i interne videnmiljøer på UC SYD. Dette understøttes af lederne, som angiver 
at have stor opmærksomhed på den formelle videnomsætning og lidt mindre på den uformelle.  
  
Grundmodel   
Lidt mere end halvdelen af undervisere, forskere og ledere angiver at have opmærksomhed på, at 
være en del af et fagligt team, der understøtter forskning. Langt de fleste studerende og 
undervisere/forskere angiver, at der udarbejdes og præsenteres en systematisk litteraturliste. 
Derimod oplever en væsentlig mindre procentdel af de studerende, at de bliver undervist i, hvordan 
de opsøger og dissekerer litteratur, indgår i forskningslignende processer eller får undervisning i, 
hvordan viden skabes i forhold til procentdelen af undervisere og forskere, der angiver at have 
didaktiske kompetencer på området. En procentdel som også er højere for forskere end undervisere. 
Meget få studerende (6%) angiver at have deltaget i et forskningsprojekt ved UC SYD, mens en 
tredjedel af forskerne angiver at inddrage studerende i deres forskning. 
 
Betydning af forskning  
Blandt undervisere, forskere og ledere opfattes undervisning og forskning ikke som modsætninger, 
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der kan være vanskelige at forene. Der er generelt en større andel blandt forskere, der angiver, at 
aktiviteter, der forbinder uddannelse og forskning, bidrager til de studerendes læring, kvaliteten i 
forskningsområdet, den faglige kollegiale udvikling i UC SYD, og udviklingen af uddannelserne i UC 
SYD sammenlignet med undervisere og ledere. Der er dog overordnet en fælles opfattelse af, at 
aktiviteter, der forbinder uddannelse og forskning, er med til at styrke kvaliteten. Ikke mindst hos de 
studerende, hvor størstedelen angiver at det øger kvaliteten af undervisningen og gør dem stærkere 
i deres professionspraksis, at der inddrages forskning. Såvel undervisere, som forskere og ledere 
vægter videnomsætning højt i deres arbejde, dog vægtes den højest af forskere (9,5/10), lidt lavere 
hos undervisere (8,5/10) og lavest hos lederne (8/10). 
 
Barrierer og forslag til ledelsen 
Omkring 2/3 af undervisere og forskere angiver, at en af de barrierer, de oplever for 
forskningsintegration, er mangel på tid til forberedelse, mens omkring 1/3 fra begge grupper oplever 
en anden barriere som værende mangel på tid i undervisningen pga. stort pensum. For begge 
grupper gælder det, at størstedelen ønsker mere tid til forberedelse og/eller forskning.  

Lederne angiver at understøtte forskningsintegration gennem dialog og generelle faglige drøftelser. 
For de studerende er den primære barriere manglende viden om, hvad der foregår, hvorfor der er 
ønsker om større tydelighed af dette.  
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6. Diskussion og perspektivering 
Nexus undersøgelsen ved UC SYD blev gennemført i efteråret 2021 med det formål at undersøge, 
hvordan der arbejdes med forskningsintegration og videnomsætning nu små ti år efter, at 
Professionshøjskolerne ved lov og bekendtgørelser fik understreget deres forskningspligt og -
mulighed.   

Nærværende rapport er resultatet af en stor spørgeskemaundersøgelse på flere niveauer i 
organisationen. Undervisere, forskere, studerende og ledelse er blevet spurgt om, hvordan de 
oplever, at der omsættes viden og forskningsintegreres på UC SYD, herunder hvad de oplever, der 
faciliterer eller begrænser dette, samt hvordan de opfatter betydningen af forskning ved en 
uddannelsesinstitution. 

Rapporten er et ”øjebliksbillede” af videnomsætning og forskningsintegration ved UC SYD i efteråret 
2021 og må læses med bevidsthed om den begrænsning ligesom spørgeskemaundersøgelsen giver 
begrænset mulighed for at uddybe og nuancere svar. Samlet set er en svarprocent på 60-70% blandt 
undervisere, forskere og uddannelsesledere acceptabel, hvorimod blot 21% af studerende og lidt 
under halvdelen af øverste ledelse kan have medført tilfældige eller ikke repræsentative svar. 

Vi forestiller os, at rapportens resultater kan give anledning til refleksioner for ledelsen og føre til 
dialog med de involverede parter om, hvordan forskningsintegrationen kan fastholdes og udvikles 
fremadrettet. 

Den korte konklusion på undersøgelsen er, at det går godt med videnomsætning mellem forsknings- 
og uddannelsesarenaen og med integration af grundmodellens fem punkter. Alle synes, at 
forskningsintegration i grunduddannelserne er vigtig, og ingen ser et modsætningsforhold mellem 
undervisning og forskning. Dette er særligt udtalt i svarene fra studerende og forskere.  

Konklusionen af forskningsintegration ved UC SYD er yderligere, at alle gerne vil – de fleste 
medarbejdere har været med – studerende vil gerne have mere, og alle mener, at 
forskningsintegration og videnomsætning øger kvaliteten i både uddannelse og professionsudøvelse. 
Der er behov for lettere adgang til hinanden, etablering af flere formelle og uformelle fora for 
videndeling. Der er et særligt behov for, at underviserne får mulighed for kompetenceopbygning og 
inddragelse i videns-/forskningsnetværk. 

En lignende rapport fra VIA University College viser, at jo flere forskningsaktive medarbejdere, jo 
mere litteratur inddrages der, og dem, der inddrager mest litteratur, er også dem, der deltager i fora 
for deling af forskningsviden (4). At øgede forskningsaktiviteter og – kompetencer blandt 
underviserne giver større kvalitet i undervisningen fremgår også i to udgivelser fra Københavns 
Professionshøjskole (2,3).  

NEXUS modellen som analytisk ramme har tydeliggjort, at alle tre forbindelsestyper, materiel, aktør 
og organisation, anvendes i bestræbelserne på at videnomsætte og forskningsintegrere. Vi kan også 
konstatere, at mere videnomsætning af alle tre typer forbindelser efterspørges. Vi vil foreslå, at der 
ved en evt. opfølgende undersøgelse af videnomsætning og forskningsintegration i 
grunduddannelserne inddrages videndeling med praksis - de omgivende rammer i vores NEXUS 
model (se figur 1). Det kunne fx være i form af et tillæg til dimittendundersøgelse, hvor 
nyuddannede og deres arbejdsplads bliver bedt om at vurdere, hvor godt de oplever at være klædt 
på til at arbejde med deres fag på et forskningsinformeret grundlag.  

Undersøgelser af forskningsintegration på grunduddannelserne i Danmark (3,4,5) peger på 
vigtigheden af et stærkt ledelsesfokus, hvor forskningsintegration i undervisningen efterspørges, og 
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hvor der skabes rum og vilkår for dette i organisationen. Endvidere at denne forventning afspejles i 
curriculum og de studerendes eksaminer. 

Grundmodellens fem elementer synes i nogen eller høj grad at være integreret. Dog er der 
forbedringspotentiale på det element, der omhandler inddragelse af studerende i 
forskningsprojekter. I skrivende stund pågår der en evaluering af grundmodellen i UC SYD. Denne 
rapport understøtter en opdatering af modellen, så den i højere grad afspejler forskningsintegration 
i grunduddannelserne, hvor der lægges mere vægt på at inddrage både studerende og praksis UC 
SYDs forskningsaktiviteter. 
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Forskningschef ved UCSYD, Jesper von Seelen og tidligere forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg, 
samt docent Bodil Bjørnshave Noe for gennemlæsning af rapporten. 
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Bilag 1 Undervisere stratificeret på institut 
 

Materiel 

Jeg inddrager forskningslitteratur i min undervisning 

Krydset med: Institut 

 

 

Jeg inddrager litteratur fra UC SYDs egne forskningsaktiviteter i min undervisning 

Krydset med: Institut 

 

 

Jeg inddrager andre formidlingstyper af forskning i min undervisning, fx nationale rapporter, 
retningslinjer og vejledninger, publikationer fra offentlige myndigheder mv.  

Krydset med: Institut 
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Jeg inddrager andre formidlingstyper fra UC SYDs forskningsaktiviteter, fx UC Viden, Researchgate, 
Sociale medier og lign. 

Krydset med: Institut 

 

 
  
Aktør  
 

Jeg inviterer forskere fra andre institutioner ind i min undervisning 

Krydset med: Institut 

 

 

Jeg inviterer kolleger, der deltager i UC SYD forskningsaktiviteter, ind i min undervisning 

Krydset med: Institut 
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Jeg kontakter forskere ved andre institutioner som en del af min planlægning og løbende opdatering 

Krydset med: Institut 

 

 

Jeg kontakter kolleger, der deltager i UC SYDs forskningsaktiviteter, som en del af min planlægning 
og løbende opdatering 

Krydset med: Institut 

 
  
Organisation  
  
Jeg har fået information om forskning ved andre institutioner ved at deltage i formelle fora 
(fyraftensmøder, konferencer, temadage og lign.) 

Krydset med: Institut 
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Jeg har fået information om forskning ved UC SYD ved at deltage i formelle fora (fyraftensmøder, 
konferencer, temadage og lign.) 

Krydset med: Institut 

 

 

Jeg har fået information om forskning ved andre institutioner ved at deltage i uformelle eller 
tilfældige møder 

Krydset med: Institut 

 

 

Jeg har fået information om forskning ved UC SYD ved at deltage i uformelle eller tilfældige møder 

Krydset med: Institut 
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Jeg er tilknyttet og deltager aktivt i et samarbejde med eksterne forskningsmiljøer (fx universitet) 

Krydset med: Institut 

 

Jeg er tilknyttet og deltager aktivt i et videnmiljø udviklet om et centralt tema på tværs af 
uddannelserne ved UC SYD 

Krydset med: Institut 

 
  
  
Grundmodel  
 
Jeg er en del af et fagligt team i uddannelsen, der understøtter, at forskning bliver anvendt i kraft at 
vores samarbejde og/eller sammensætning af kompetencer 

Krydset med: Institut 
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Jeg udarbejder en systematisk udvalgt litteraturliste til de studerende inden hvert semester 
(international forskning, lærebøger og anden litteratur) 

Krydset med: Institut 

 

 

Min didaktik understøtter læreprocesser, hvor studerende opsøger og anvender forskningsviden 

Krydset med: Institut 

 

 

Min didaktik understøtter læreprocesser, hvor studerende dissekerer/vurderer forskningsartikler 

Krydset med: Institut 
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Min didaktik understøtter, at studerende indgår i undersøgende og forskningslignende processer 

Krydset med: Institut 

 

Min didaktik understøtter, at studerende får kendskab til forskningsprocesser og hvordan viden 
skabes 

Krydset med: Institut 

 

 

Jeg oplever, at det kvalificerer min undervisning, at UC SYD har forskningsaktiviteter 

Krydset med: Institut 
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Jeg oplever, at det kvalificerer min undervisning, at jeg har kolleger, der er forskningsaktive i UC SYD 

Krydset med: Institut 

 
  
Betydning af forskning  
 
Jeg forstår forskning og uddannelse som to forskellige aktiviteter, der kan være vanskelige at forene 

Krydset med: Institut 

 

 

Aktiviteter og tiltag der forbinder uddannelse og forskning i UC SYD bidrager til at styrke: 
Studerendes læring 

Krydset med: Institut 

 

 

  



 
 

39 
 

Aktiviteter og tiltag der forbinder uddannelse og forskning i UC SYD bidrager til at styrke: Kvalitet i 
forskningsområdet 

Krydset med: Institut 

 

 

Aktiviteter og tiltag der forbinder uddannelse og forskning i UC SYD bidrager til at styrke: Faglig 
kollegial udvikling i UC SYD 

Krydset med: Institut 

 

 

Aktiviteter og tiltag der forbinder uddannelse og forskning i UC SYD bidrager til at styrke: Udvikling af 
uddannelserne i UC SYD 

Krydset med: Institut 
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Bilag 2 Studerende stratificeret på institut 
 
Materiel  
 
Mine undervisere inddrager forskning og forskningslitteratur i undervisningen  
Krydset med: Institut  

  
Mine undervisere inddrager forskning og forskningslitteratur fra UC SYDs egne forskningsaktiviteter i 
undervisningen  
Krydset med: Institut  

  
Der bliver inddraget andre formidlingstyper af forskning i undervisning, fx nationale rapporter, 
retningslinjer og vejledninger, publikationer fra offentlige myndigheder mv.   
Krydset med: Institut  
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Mine underviserer giver adgang til en systematisk udvalgt litteraturliste (international forskning, 
lærebøger og anden litteratur)  
Krydset med: Institut  

  
  

Aktør 
  
Der bliver inviteret forskere fra andre institutioner ind i undervisningen  
Krydset med: Institut  

  
Der bliver inviteret forskere fra UC SYD ind i undervisningen  
Krydset med: Institut  
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Mine undervisere inddrager viden fra egne forskningsprojekter i undervisningen  
Krydset med: Institut  

  
  

Organisation  
  

Jeg har fået information om forskning generelt ved at deltage i formelle fora (konferencer, 
temadage, workshops og lign.)  
Krydset med: Institut  

  
Jeg har fået information om UC SYDs egen forskning ved at deltage i formelle fora (forskningsdage, 
konferencer, temadage, workshops og lign.)  
Krydset med: Institut  
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Jeg har fået information om forskning generelt ved at deltage i uformelle eller tilfældige møder.  
Krydset med: Institut  

  
Jeg har fået information om UC SYDs egen forskning ved at deltage i uformelle eller tilfældige møder 
med undervisere, medarbejdere mv.   
Krydset med: Institut  

  
 Grundmodel  

  
Mine underviserer giver adgang til en systematisk udvalgt litteraturliste (international forskning, 
lærebøger og anden litteratur)  
Krydset med: Institut  
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Jeg bliver undervist i, hvordan man opsøger og anvender forskningsviden  
Krydset med: Institut  

  
Jeg bliver undervist i, hvordan man dissekerer/vurderer forskningsartikler  
Krydset med: Institut  

  
Jeg har igennem undervisningen deltaget i undersøgende og forskningslignende processer 
(eksempelvis på klassen/i praktikken)  
Krydset med: Institut  

  
Jeg bliver undervist i forskningsprocesser og hvordan viden skabes  
Krydset med: Institut  
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Jeg er tilknyttet et forskningsprojekt gennem UC SYD  
Krydset med: Institut  

  
Det øger kvaliteten i undervisningen, at UC SYD har forskningsaktiviteter  
Krydset med: Institut  

  
  

Betydning af forskning  
  

Det øger kvaliteten i undervisningen, at der inddrages forskning  
Krydset med: Institut  
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Integration af forskning og undervisning gør mig stærkere i min professionspraksis   
Krydset med: Institut  

  
  

Er du bekendt med, at der bedrives forskning på UC SYD?  
Krydset med: Institut  
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Bilag 3 Studerende stratificeret på semester 
 

Tabel 1. Svarprocent for studerende fordelt på semestre. 

Semester (n=1162)  Respondenter  % af det samlede 
antal svar i surveyet  

Kumulativ % af det 
samlede antal svar i 
surveyet 

1. semester 315 27,1 27,1 

2. semester 138 11,9 39 

3. semester 307 26,4 65,4 

4. semester 69 5,9 71,3 

5. semester 145 12,5 83,8 

6. semester 71 6,1 89,9 

7. semester 117 10,1 100 

 

Materiel  
Mine undervisere inddrager forskning og forskningslitteratur i undervisningen  
Krydset med: Semester  

  
Mine undervisere inddrager forskning og forskningslitteratur fra UC SYDs egne forskningsaktiviteter i 
undervisningen  
Krydset med: Semester  
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Der bliver inddraget andre formidlingstyper af forskning i undervisning, fx nationale rapporter, 
retningslinjer og vejledninger, publikationer fra offentlige myndigheder mv.   
Krydset med: Semester  

  
Mine underviserer giver adgang til en systematisk udvalgt litteraturliste (international forskning, 
lærebøger og anden litteratur)  
Krydset med: Semester  

  
  
Aktør  
Der bliver inviteret forskere fra andre institutioner ind i undervisningen  
Krydset med: Semester  

  
Der bliver inviteret forskere fra UC SYD ind i undervisningen  
Krydset med: Semester  

  
Mine undervisere inddrager viden fra egne forskningsprojekter i undervisningen  
Krydset med: Semester  

  



 
 

49 
 

  
Organisation  
Jeg har fået information om forskning generelt ved at deltage i formelle fora (konferencer, 
temadage, workshops og lign.)  
Krydset med: Semester  

  
Jeg har fået information om UC SYDs egen forskning ved at deltage i formelle fora (forskningsdage, 
konferencer, temadage, workshops og lign.)  
Krydset med: Semester  

  
Jeg har fået information om forskning generelt ved at deltage i uformelle eller tilfældige møder.  
Krydset med: Semester  

  
Jeg har fået information om UC SYDs egen forskning ved at deltage i uformelle eller tilfældige møder 
med undervisere, medarbejdere mv.   
Krydset med: Semester  
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Grundmodel  
Mine undervisere giver adgang til en systematisk udvalgt litteraturliste (international forskning, 
lærebøger og anden litteratur)  
Krydset med: Semester  

  
Jeg bliver undervist i, hvordan man opsøger og anvender forskningsviden  
Krydset med: Semester  

  
Jeg bliver undervist i, hvordan man dissekerer/vurderer forskningsartikler  
Krydset med: Semester  

  
Jeg har igennem undervisningen deltaget i undersøgende og forskningslignende processer 
(eksempelvis på klassen/i praktikken)  
Krydset med: Semester  

  
Jeg bliver undervist i forskningsprocesser og hvordan viden skabes  
Krydset med: Semester  
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Jeg er tilknyttet et forskningsprojekt gennem UC SYD  
Krydset med: Semester  

  
Det øger kvaliteten i undervisningen, at UC SYD har forskningsaktiviteter  
Krydset med: Semester  

  
  
Betydning af forskning  
Det øger kvaliteten i undervisningen, at der inddrages forskning  
Krydset med: Semester  

  
Integration af forskning og undervisning gør mig stærkere i min professionspraksis   
Krydset med: Semester  

  
Er du bekendt med, at der bedrives forskning på UC SYD?  
Krydset med: Semester  
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Bilag 4 Barrierer og forslag til ledelsen 
 

Hvad ser du som de største barrierer for integration af forskning på uddannelsen (sæt gerne flere 
krydser) - undervisere? 

 

Hvordan tænker du, at ledelsen ved UC SYD kan bidrage til bedre integration af forskning (sæt gerne 
flere krydser) - undervisere? 

 

 

Hvad ser du som de største barrierer for integration af forskning på uddannelsen (sæt gerne flere 
krydser) - forskere? 
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Hvordan tænker du, at ledelsen ved UC SYD kan bidrage til bedre integration af forskning (sæt gerne 
flere krydser) - forskere? 
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Bilag 5 Ledernes opmærksomhedspunkter 
 

Hvordan er du som leder opmærksom på, at medarbejderne inddrager forskningslitteratur i 
undervisningen (sæt gerne flere krydser) 
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Hvordan er du som leder opmærksom på at give mulighed for samarbejde om videnomsætning 
mellem medarbejderne (sæt gerne flere krydser). 

 
 
Hvordan er du som leder opmærksom på, at medarbejderne opdaterer deres viden? (Sæt gerne flere 
krydser)  

 
 


