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Høringssvar

Uddannelses- og Forskningsministeriet,

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 

Att. David Vestergaard Eriksen 

29. april 2020

Ref.: CH
J.NR.: 2015-0073/190543

Danske Professionshøjskoler 
Ny Vestergade 17 st. tv. 

1471 København K 
Tel. 3338 2200  

uc-dk@uc-dk.dk 
danskeprofessionshøjskoler.dk 

Høringssvar: Anvendelse af spørgsmål fra Uddannelseszoom og 
Læringsbarometer

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over anvendelse af 
spørgsmål fra Uddannelseszoom og Læringsbarometer. Dette fælles høringssvar 
er udarbejdet på vegne af medlemsinstitutionerne under Danske 
Professionshøjskoler, og suppleres af udfyldte excel-ark som ønsket i 
høringsbrevet. 

Der er en varierende brug af spørgsmål på tværs af institutionerne under Danske 
Professionshøjskoler, men for de enkelte institutioner kan det være afgørende at 
bibeholde spørgsmål, selvom de ikke anvendes af alle. 

Høringssvaret skal således læses som en opsummerende konklusion på 
institutionernes samlede vurdering af deres brug af spørgsmålene og deres 
forslag til ændringer i den fremtidige udsendelse af Uddannelseszoom og 
Læringsbarometer. 

I de enkelte svar i vedlagte excel-ark forekommer desuden forslag til justeringer 
af spørgsmål, som ikke behandles yderligere i dette høringssvar. 

Vedr. undersøgelserne og deres tilrettelæggelse

Danske Professionshøjskoler finder det positivt, at det overvejes at nedbringe 
antallet af spørgsmål, der udsendes som en del af Uddannelseszoom og 
Læringsbarometer. Danske Professionshøjskoler vil i den forbindelse gerne 
benytte lejligheden til at foreslå Styrelsen for Forskning og Uddannelse, at 
overveje at reducere i antallet af spørgsmål i Uddannelseszoom, da dette var en 
del af anbefalingerne ifm. indførslen af Læringsbarometeret.  

Såfremt Styrelsen for Forskning og Uddannelse på baggrund af denne høring 
beslutter ikke at ændre i antallet af spørgsmål, vil Danske Professionshøjskoler 
anbefale, at det overvejes, om der kan udarbejdes en version af spørgeskemaet 
for hver sektor. 

Såfremt styrelsen beslutter at fjerne spørgsmål, der anvendes af institutionerne 
med henvisning til muligheden for tilkøb, vil Danske Professionshøjskoler 
henstille til, at styrelsen overvejer at justere prisfastsættelsen. 

Vedr. spørgsmål om match i dimittendskemaet: 

Det anbefales, at der ikke skæres i indholdet af dimittendundersøgelsen, da 
historisk sammenligning på dette område er afgørende for værdien af 
undersøgelsen. Dog kunne det ønskes, at der var mulighed for at tilføje 
sektorspecifikke kompetencespørgsmål eller fagfaglige kompetencespørgsmål 
på uddannelsesniveau. Det vil øge muligheden for, at uddannelserne kan handle 
på resultaterne.   

Vedr.  Spørgsmål i studenterskemaet om forskning- og praksisbasering (nr. 42 
- 50 i "Spørgeskema til studerende".)
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De nedenstående spørgsmål anvendes i begrænset omfang i sektoren. På sigt 
vurderes de dog at kunne have relevans for sektorens arbejde, hvorfor de 
sammen med de øvrige spørgsmål i spørgsmålssektionen ønskes bibeholdt. 

44 Jeg kender til nogle af de forsknings- eller udviklingsprojekter, der foregår 
på min uddannelsesinstitution

45 Der er mulighed for at blive inddraget i forsknings- eller 
udviklingsprojekter på min uddannelse

46 Vi møder ofte forskere i undervisningen
47 Nogle af de ting, vi laver, minder om forskning

De øvrige spørgsmål i spørgsmålssektionen ønskes bibeholdt. 

Vedr. Spørgsmål i studenterskemaet om trivsel (nr. 75 – 77 i ”Spørgeskema til 
studerende”)

Det vurderes, at de nedenstående spørgsmål evt. kan erstattes af spørgsmålene, 
der udarbejdes af Uddannelses- og Forskningsministeriets kontor for Unges 
Trivsel til udsendelse med Læringsbarometer og Uddannelseszoom. 

75 Har du oplevet at føle dig ensom på studiet?
76 Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie i 

dagligdagen?
77 Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie op 

til eksamen?

Det bemærkes i den forbindelse, at spørgsmål 78 ”Jeg føler mig generelt rigtig 
godt tilpas på min uddannelse” ikke fremgår af høringsbrevet, men udelukkende 
af svararket. Af samme grund har Danske Professionshøjskoler ikke forholdt sig til, 
om dette spørgsmål kan erstattes. 

Det skal også bemærkes, at såfremt spørgsmålene i studenterskemaet 
bibeholdes, så vil det være formålstjenstligt at tilføje en tekst til de studerende 
om, at de skal kontakte egen læge, hvis de oplever stress-symptomer, da der 
ellers kan skabes en forventning blandt de studerende om, at institutionen 
reagerer på deres besvarelse, hvilket ikke er muligt.  

Vedr. Spørgsmål i studenterskemaet ”Mine undervisere er fagligt dygtige” (nr. 
68 i ”Spørgeskema til studerende”). 

Spørgsmålet ønskes bibeholdt. 

Med venlig hilsen

Direktør, Danske Professionshøjskoler                      Formand for Kvalitetsgruppen

Inge Friis Svendsen                      Anders Christian Frederiksen


