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Velkommen til

FORSKNINGENS
DØGN 2017
Du er inviteret
GENTÆNK. VIA University College benytter i år den
landsdækkende videnfestival Forskningens Døgn som
anledning til at gentænke. Torsdag den 27. april åbner vi
vores Campus Aarhus C for en dag med viden, wellness og
samvær. Vi præsenterer et program både for gymnasieelever,
studerende, medarbejdere, fagfolk og alle andre, der vil
inspireres og udfordres.
Harald Mikkelsen
Rektor, VIA University College

Forsidefoto
Vinder af Innovationsprisen 2016 Petrea Krag Burba fra Aalborg Universitet med projektet PROLECT
Fotograf Martin Damgård
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DAGENS PROGRAM 27. APRIL
Kl. 12.00

Kom til videnmesse
Allerede fra kl. 12 kan du opleve videnmesse og se eksempler på VIAs forsknings-, udviklingsog innovationsprojekter. Kom forbi, rør ved forskningen og stem på din favorit til at vinde
Innnovationsprisen 2017.

Innovationsprisen 2017
Igen i år afholder VIA en landsdækkende innovationskonkurrence for studerende. Temaet
i år er ’Gentænk’. De ti finalisters idéer præsenteres for publikum, hvorefter fem grupper
går videre til finalen. Her vurderes de på scenen af en jury. Klokken 16.50 kåres vinderen,
som modtager en præmie på 50.000 kroner. Læs mere om konkurrencen og finalisterne på
via.dk/innovationsprisen.

Kl. 13.00-15.00

Kl. 15.00-17.00

Kl. 17.15-19.00

Kl. 19.00-20.00

Oplæg og workshops
Mellem klokken 13 og 15 deler forskere fra VIA ud af den nyeste viden. Samtidigt afholdes
workshops for elever på ungdomsuddannelserne i Aarhus. Her er der rig mulighed for at ’røre’
ved den virkelige verden og få et indblik i de uddannelser, VIA tilbyder – bl.a. lærer, pædagog,
sygeplejerske og designer. Klokken 12.30 kickstartes en workshop for 200 gymnasieelever og
studerende fra VIA. Læs mere på side 4-5.

Videnwellness
I løbet af eftermiddagen har du mulighed for at få stimuleret dine sanser med nogle af landets
skarpeste hjerner. Bliv inspireret til at netværke på en sjovere måde, eller bliv klogere på, hvordan
jazz og forskning kan forenes i en smuk duet. Læs mere på side 6.

Faglige fyraftensmøder
Aftenens fyraftensmøder er arrangeret i samarbejde med de faglige organisationer. Her kan du være
med til at diskutere de udfordringer, professioner og erhverv står overfor. Læs mere på side 7-8.

Mad og mængl
Efter fyraftensmøderne kan du købe varm mad i VIAs kantine (35 kroner per portion). Tag dine
kolleger, familie og venner med til hyggeligt samvær efter en god dag i forskningens tegn.
Kantinen serverer mad fra kl. 19-20.

Se mere på: via.dk/forskningens-doegn
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Kl. 13.00-15.00

KOM OG HØR OM DEN NYESTE FORSKNING
– for studerende, medarbejdere og gæster
(SYG)DOM GENNEM COMPUTEREN:
SKÆRMKONSULTATION – ER DET ETISK FORSVARLIG?
Vil patienter få den samme type konsultation, hvis den foregår igennem en computerskærm?
Eller bliver mennesket bag patienten glemt? To korte oplæg af 15 minutter indleder
workshoppen, hvor der i grupper bliver diskuteret etiske dilemmaer og løsninger.
Ved Anita Lunde, adjunkt og Karin Christiansen, ph.d., docent - lokale D3.05 og D3.06

FORSKNING I OFFENTLIG ADMINISTRATION
Bæredygtighed på handicapområdet
Hvordan sikrer man, at handicappede borgere får fagligt forsvarlig hjælp i en tid, hvor det
offentlige har fokus på at effektivisere?
Ved Torben Dalum, adjunkt - lokale B5.09
Bliver man gladere af at arbejde i en socialøkonomisk virksomhed?
Hvordan er det at være ansat i en virksomhed, der har til formål at fremme det sociale og
samfundsgavnlige – samtidigt med at tjene penge? Lektor Elof Nelleman har spurgt de
ansatte om livskvalitet og arbejdsglæde.
Ved Elof Nelleman, lektor - lokale B5.09
Valgene omkring refusionsreformen
Hvilke valg har kommunerne truffet i forbindelse med refusionsreformen, der blandt andet
skulle effektivisere beskæftigelsesindsatsen?
Ved Else Marie Frandsen, adjunkt - lokale B5.09

FRA RESILIENS TIL SOCIAL RESILIENS – OG TILBAGE IGEN
Hvad er resiliens egentlig, og hvordan hænger det sammen med et emne, der berører os alle
dybt, nemlig vores børn?
Ved Jeppe Kiel Christensen, lærer, cand.pæd.pæd.psyk og ph.d.-stipendiat - lokale C2.41

NYANKOMNE FLYGTNINGEBØRN OG –UNGE I SKOLEN
Hvad gør vi med de børn, som er flygtet over åbent hav for at komme væk fra bomber og
giftgasser? Vi ser nærmere på de nye modtagelsesklasser, og hvordan man klæder lærere på
til at tackle den nye dagsorden?
Ved Line Møller Daugaard, docent, ph.d. og Nina Hauge Jensen, lektor - lokale B5.08

ÆSTETIK OG MEDIER
Hvad betyder animationsæstetik og hvad betyder fankultur for tolvåriges læsemåder?
Diskussion af de udfordringer og potentialer, der er i arbejdet med nye medier i folkeskolen.
Ved Lea Ringskou, lektor, Jacob Noer, lektor og Anne Petersen, lektor - lokale A5.05
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DEN NYE TIDSALDER MED DIGITALE MEDIER
– BØRN OG UNGES PRODUKTION
Hvordan kan du som pædagog udnytte den digitale tidsalder? Tre projekter, som beskæftiger
sig med børn og unges brug af digitale medier, præsenteres og krydres med forskningspointer
fra børne- og forældreperspektivet.
Ved Michal Pilgaard, Jette Aabo Frydendahl, Majken Svane Hansen og Heidi Stensman Pugh,
lektorer - lokale BE2.01

ÆSTETISKE LÆREPROCESSER
– HVORDAN UDVIKLES DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS?
Kan man bruge et kamera til at undersøge uforventede aktiviteter, som foregår i æstetiske
læreprocesser? Og hvordan kan man arbejde med skønne musikalske øjeblikke i børnehavens
pædagogiske praksis?
Ved Louise Volsing, lektor, Johanne Hempel, lektor og Elisabeth Laursen, lektor - lokale E4.05

UDESKOLE – UNDERVISNING UDEN FOR KLASSEVÆRELSET
Kom og hør om de nyeste forskningsresultater fra VIA OUT – og prøv udeskole (tøj efter vejret).
Ved Karen Barfod, lektor og ph.d. studerende og Marianne Axelsen Leth, lektor - lokale B6.09

HVORDAN OPFATTES OG HÅNDTERES RELIGION OG RELIGIØSE
MINORITETER I DE DANSKE FOLKESKOLER?
Danske politikere diskuterer jævnligt, hvilken rolle religion – både den folkekirkelige
kristendom og minoritetsreligioner som fx islam – skal spille i de danske skoler. Bør der være
gudstjeneste for alle til jul, og skal man servere halalmad i skolens kantine?
Ved Sidsel Vive Jensen, ph.d. og forsker ved KORA - lokale C3.42

SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE UDVIKLER SOCIALT ARBEJDE
Socialrådgiveruddannelsen i Århus udgiver skriftserien ’Refleksioner over kvalificering af socialt
arbejde – Udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen’. I januar 2017 udkom
nummer 12, og der vil være korte oplæg om bachelorprojekternes resultater. Herefter vil der
være debat om, hvordan disse kan bidrage til praksis.
Ved Per Westersø, lektor og Kirsten Henriksen, can.scient.soc og ph.d. - lokale A0.42

RETHINK DIN VIA-UDDANNELSE – KOM OG VÆR MED!
13.30-14.30

VIAVAR inviterer til debat med bl.a. Thomas Medom, hvor nøgleordet er RETHINK. Fokus vil være
på alle de kontaktflader, man som studerende har, før man starter uddannelse på VIA, under
uddannelsen og efter endt uddannelse.
VIAVAR - scenen i atriet i bygning B
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Kl. 15.00-17.00

VIDENWELLNESS
– MASSAGE AF HJERNE OG SIND
LÆRERSTUDERENDE MELVIN KAKOOZA
Konferencier på videnwellness er Melvin Kakooza, som udover at være studerende på læreruddannelsen i Aarhus er entreprenør, entertainer, stand-up komiker. Er bl.a. kendt fra DR3-serien
Menneskejagt.

15.00-15.10

VELKOMST OG PRÆSENTATION
Scenen i atriet i bygning B

CHRISTIAN WALDSTRØM – GENTÆNK DIT NETVÆRK
15.10-15.45

15.45-16.10

Christian Waldstrøm er en af Danmarks førende netværksforskere. Han er lektor på Aarhus
Universitet, konsulent og forfatter. Christian Waldstrøm vil ved hjælp af humor, energi og
faglighed udfordre deltagerne og vise, at netværk er meget mere end at dele visitkort ud.
Scenen i atriet i bygning B

INNOVATIONSPRISKONKURRENCE
– PRÆSENTATION AF DE FEM FINALISTER
De fem finalister præsenterer deres projekter på scenen foran publikum.
Scenen i atriet i bygning B

PETER VUUST – NODERNE BLIVER TIL FORSKNING
16.15-16.50

16.50-17.00

Peter Vuust er en fantastisk blanding af jazzmusiker og forsker. Han er en af Danmarks
førende eksperter i sammenhængen mellem musik og hjernen. Peter Vuust har opbygget AUforskningscenteret ”Music In the Brain”. Oplægget bliver både underholdende og lærerigt.
Scenen i atriet i bygning B

OFFENTLIGGØRELSEN AF INNOVATIONSPRISVINDERE
OG AFSLUTNING AF VIDENWELLNESS
Scenen i atriet i bygning B

VIDENMESSE
12.00-17.00

Tag venner og familie med og kom og se, prøv og oplev aktuel forskning som vedrører din
hverdag. Scenen i atriet i bygning B

BLOK 1 KL. 9.45 - 11.30:
AKTUEL FORSKNING
I VIA UNIVERSITY COLLEGE

via.dk/forskningens-doegn

Kl. 17.15-19.00
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HVOR TRYKKER SKOEN?
FAGLIGE FYRAFTENSMØDER
FRA RESILIENS TIL SOCIAL RESILIENS – OG TILBAGE IGEN
Hvad er resiliens egentlig, og hvordan hænger det sammen med et emne, der berører os alle
dybt – nemlig vores børn? Diskussion om begrebet resiliens og den diskurs, der er i samfundet
omkring resiliente børn.
Arrangører: Aarhus Lærerforening og VIA Læreruddannelsen - lokale B5.09

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER
– UDFORDRINGER OG DILEMMAER I ARBEJDET MED INKLUSION
Debat om de dilemmaer, udfordringer og muligheder man som lærer og pædagog står overfor
i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Hvad er et inkluderende læringsmiljø, og hvordan
kan det udvikles?
Arrangører: Aarhus Lærerforening og VIA Læreruddannelsen - lokale B5.08

VEJLEDNINGS- OG INSPIRATIONSMATERIALER
TIL UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER
Med bl.a. Folkeskolereformen er det i høj grad faglærernes opgave at undervise tosprogede
elever i fag, sprog og skriftsprog. Men det kan være en stor opgave. En række forløb i skoler kan
give inspiration til, hvordan den sproglige udvikling kan indgå i undervisningen i forskellige fag.
Arrangører: Aarhus Lærerforening og VIA Læreruddannelsen - lokale B6.10

PSYKOMOTORIK OG WELLNESS I FORHOLD TIL ÆLDRE BORGERE
Dette fyraftensmøde præsenterer aktuelt udviklingsarbejde i faget psykomotorik. Til mødet
bliver der rig mulighed for at netværke og drøfte faglige udfordringer.
Arrangører: VIA Psykomotorikuddannelsen og Danske Psykomotoriske Terapeuter - lokale A5.05

FORSKNING OG ERGOTERAPI – HVAD ER DE NYESTE TENDENSER?
Aktuelle tendenser i ergoterapiforskningen. Oplæg af ETF-formand, Tina Nør Langager
og ph.d.-studerende Louise Møldrup og Tove Lise Nielsen.
Arrangører: Ergoterapeutforeningen og VIA Ergoterapeutuddannelsen - lokale C2.41

GENTÆNK SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN – ER VI PÅ RETTE VEJ?
Sygeplejerskeuddannelsen gentænkes og revideres netop nu i en stræben efter at uddanne
sygeplejersker, der matcher kravene til fremtidens sundhedsprofessionelle. Men er vi på vej i
den rigtige retning?
Arrangører: VIA Aldring & Demens og VIA Sygeplejerskeuddannelsen - lokale C3.42

Bring ideas to life
VIA University College

Kl. 17.15-19.00

HVOR TRYKKER SKOEN?
FAGLIGE FYRAFTENSMØDER
INVESTERINGER I SOCIALT ARBEJDE
Det kan spare samfundet og kommunerne for mange penge at satse på forebyggelse og
dermed langsigtede sociale investeringer. Flere kommuner er allerede parat til at investere i det
sociale arbejde bl.a. Silkeborg Kommune. Her har kommunen investeret i udvalgte målgrupper i
beskæftigelsesafdelingen, hvilket har givet store menneskelige og økonomiske succeser.
Arrangører: VIA Socialrådgiveruddannelsen, Silkeborg Kommune og Socialrådgiverforeningen
- lokale B6.09

HVORDAN FORSTÅR VI KVALITET I DAGTILBUD?
Med udgangspunkt i et forskningsprojekt om pædagogers forståelser af kvalitet i dagtilbud
lægges der op til en diskussion blandt deltagerne af, hvordan kvaliteten i dagtilbud kan fremmes
i de kommende år.
Arrangører: VIA Pædagoguddannelsen og BUPL - lokale B6.12

Kl. 19.00-20.00

MAD OG MÆNGL
– KOM OG KØB GOD MAD I KANTINEN

Kom til Forskningens Døgn 2017
Tid og sted
Torsdag den 27. april kl. 12-20
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C

Læs mere om program, kørselsvejledning m.m. på:
via.dk/forskningens-doegn

