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Høringssvar: Dansk køreplan for det europæiske forskningsrum
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til dansk køreplan for
det europæiske forskningsrum. Vi har følgende bemærkninger:
Danske Professionshøjskoler finder det overraskende og stærkt bekymrende, at der i dokumentet
opereres med en snæver forskningsforståelse, som tenderer mod at ekskludere den praksisrettede
og anvendelsesorienterede forskning, der finder sted på professionshøjskolerne. I dokumentet
fremgår de danske professionshøjskolers rolle i det europæiske forskningsrum stort set ikke, skønt
det flere steder ville have været oplagt at nævne professionshøjskolerne som aktiv forskningsinstitution. Særligt vil det i afsnittet Optimal cirkulation og overførelse af viden være relevant at nævne
professionshøjskolerne.
Udkastet synes at operere med den præmis, at dansk forskning varetages af danske universiteter.
Kun et enkelt sted nævnes professionshøjskolernes rolle eksplicit:
”Relevant viden fra de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner skal ligeledes være til gavn
for den offentlige sektor, hvor bl.a. de danske professionshøjskoler har en afgørende rolle i at omdanne ny viden og forskning til nye løsninger.” (side 10)
Citatet efterlader det indtryk, at professionshøjskolernes opgave ikke er, gennem egen forskning,
at producere ny viden, men alene at omdanne andres (universiteternes) nyeste viden og forskning
til nye løsninger for den offentlige sektor (professionsfeltet).
Det undrer, at professionshøjskolernes rolle som videnproducenter ikke fremgår klarere, når sektoren ifølge sit lovgrundlag har til opgave bl.a. at “varetage praksisnære og anvendelsesorienterede
forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked” (LBK nr. 936
af 25/08/2014), ligesom professionshøjskolerne som tillæg til udviklingskontrakten 2015-2017 har
”Styrket forsknings- og udviklingsbasering” som en sektorfælles målsætning.
Endelig finder vi det bekymrende, at forskningens betydning for den offentlige sektor kun nævnes
et par steder, mens det gennemgående fokus primært retter sig imod den private sektors behov. Vi
så meget gerne, at relevansen af forskning og innovation i den offentlige sektor blev vægtet højere
i dokumentet.
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