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Forskellige medier/kanaler 

› Forskning på dansk – bøger, tidsskriftartikler (copydan som indikator) – med en 

bredere målgruppe end forskere 

› Uddannelser: 
› Bachelor- og kandidatuddannelser 

› Efter- og videreuddannelse 

› Folkeuniversitet o.l. 

› Partnerskaber med offentlige organisationer, private virksomheder 

› Rekvirerede opgaver for fx myndigheder 

› Konferencer/seminarer arr. af AU/institutter/programmer/uddannelser 

› Oplæg i eksternt organiserede sammenhænge 

› Formidlingstekster i egne tidsskrifter/andre medier 

› Hjemmesider, egne skriftlige medier 

› Interview, massemedier 
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Forskellige medier/interessenter/ 
partnere for de enkelte forskningsmiljøer 
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Partnerskaber med 
Undervisningsministerium, 

Direktoratet for 
kriminalforsorg, Det 

norske 
uddannelsesdirektorat,  

Oxford research, 
kommuner, 

enkeltinstitutioner 

Kandidatuddannelsen i 
uddannelsesvidenskab 

 

Forskning/formidling på 

dansk – som bøger og 

artikler til fx Dansk 

Pædagogisk Tidsskrift, 

Pædagogisk-psykologisk 

tidsskrift, Dansk 

Sociologisk Tidsskrift, 

Vera, Skolen i morgen...  
 

Master i ledelse af 
uddannelsesinstitutioner 

Master in Leadership and 
innovation in complex 

systems 

Antologier og andre 
forskningstekster, 

seminarer o.l. i 
samarbejde med 

partnere på CBS, NFA, 
UCC 

Eksempel: 

Forskning i 
organisation

og læring 

Interview, egne indlæg til 
massemedier 

Interview til Asterisk 

Skolekonference, 
IUP/DPU 

Rekvirerede oplæg 
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Hvad skal der til, for at miljøer/forskere kan gøre 
deres forskning gældende i dansk offentlighed? 

› En organisation, der vender rigtigt: anerkender og bakker op om det enkelte miljø 

– kompleksiteten er størst i ‘frontlinjen’ 

› Personaleledelse: En leder der har ansvar for at den enkelte forsker kan performe, 

prioritere og skabe synergi i undervisning, forskning, formidling m.m. 

› Stabilitet i forskningsmiljøerne  
› forskningen er det centrale 

› Diskussion i og ud af forsknings/uddannelsesmiljøer om relevans 

› Sammenhæng mellem forskning og uddannelser 

› Stabilitet i ‘brands’ 

› Koordinering på institut/fakultet/tværfakultetsniveau af indsatser fx ‘folkeskole’, 

‘lederuddannelse’ 

› Administrativ support og service  
› til fx partnerskaber 

› Support til og central arrangering af seminarer, konferencer o.l. 

› Anderkendelse af forskning på dansk 
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Hvordan formulerer vi problemerne? 

› ”Hvordan sikrer vi en fornuftig institutorganisering på Arts?” - ”Hvordan sikrer vi de 

bedst mulige vilkår for medinddragelse og legitimitet i beslutningerne (om 

institutstruktur)?” 

› Hvordan (gen)skaber vi en organisation med handlekraft og stabilitet i de lokale 

miljøer?  

› Hvordan får vi personaleledelse nu? 

› Hvordan sikrer vi fornuftige og bæredygtige beslutninger, som ikke ødelægger 

eksisterende miljøer/værdier/styrker – og som tager erfaringer fra tidligere 

processer med?  

› Hvordan sørger vi for, at spørgsmål om struktur og organisering bliver uvigtige – så 

vi i stedet kan diskutere indhold og hvad vi vil? 

› Hvordan fastholder vi den smule engagement og vilje til at tage ledelsesansvar, 

der er tilbage blandt uddannelsesledere og forskningsprogramledere? 

› Hvordan sikrer vi en vis konsistens i forventninger, så programmer og 

medarbejdere ikke skal genopfinde/nedlægge sig selv hvert semester? 
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