
side 1/3

Høringssvar

29. april 2021
Ref.: CLN

J.NR.: 2015-0073/206443

Danske Professionshøjskoler 
Vester Voldgade 107 

1552 København V 
Tel. 3338 2200  

info@dkprof.dk 
danskeprofessionshøjskoler.dk 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Att.: David Vestergaard Eriksen

Høringssvar ang. sanering af Uddannelseszoom, Læringsbarome-
ter mv.

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over sanering af Ud-
dannelseszoom, Læringsbarometer mv. Danske Professionshøjskoler har følgende 
bemærkninger:

Danske Professionshøjskoler ønsker først og fremmest at kvittere for et godt og 
konstruktivt samarbejde omkring tilrettelæggelsen af spørgeskemaet og anven-
delsen af resultaterne. 

I forhold til det konkrete forslag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vil Dan-
ske Professionshøjskoler foreslå en langt større sanering af spørgeskemaet til de 
studerende, da det er forventningen, at et væsentligt mindre spørgeskema vil lede 
til flere besvarelser og dermed større validitet. Danske Professionshøjskoler bakker 
således op om forslaget om, at spørgsmålene 42-50 udgår fra Læringsbarometer-
delen af spørgeskemaet. 

Danske Professionshøjskoler foreslår desuden, at spørgsmålene fra Uddannelses-
zoom bredt set fjernes fra 2021-spørgeskemaet og i stedet grupperes med spørgs-
målene i DCUM-delen om undervisningsmiljø, der så efterfølgende kan tilrettelæg-
ges som en samlet del (med dertilhørende sanering) frem mod næste gennemfør-
sel af Læringsbarometer mv. i 2023. 

Danske Professionshøjskoler foreslår i den forbindelse, at følgende spørgsmål bi-
beholdes og stilles i forlængelse af Læringsbarometerundersøgelsen i 2021: 

Spørgeskemadel Nummer Spørgsmål

ZOOM 48 Der er et godt socialt miljø (formuleringen bi-
beholdes)

ZOOM 49 Der er et godt fagligt miljø (formuleringen bi-
beholdes) 

ZOOM 50 Det sociale miljø øger min motivation for at 
studere (formuleringen bibeholdes)

ZOOM 51 Det faglige miljø øger min motivation for at 
studere (Formuleringen bibeholdes)

ZOOM 77 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på 
min uddannelse

ZOOM 83 Hvor mange timer bruger du på undervis-
ning, selvstudium og praktik på en typisk uge 
i dette semester?

DCUM 83 Ignoreret eller udelukket fra studiefællesska-
bet
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DCUM 84 Fået stødende, grove eller nedladende kom-
mentarer

DCUM 85 Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed 
(f.eks. kommentarer, uønskede fysiske berø-
ringer eller kys)

DCUM 86 Forskelsbehandlet (f.eks. på grund af seksuel 
orientering, religion, køn, etnicitet, handicap)

DCUM 89 Dit udseende eller køn er blevet kommente-
ret på en måde, du fandt ubehagelig eller stø-
dende 

DCUM 90 Blevet rørt ved, omfavnet eller kysset på en 
måde, du ikke ønskede

For så vidt angår de ovenstående DCUM-spørgsmål om studiemiljøet, er der efter 
Danske Professionshøjskolers vurdering behov for en ny operationalisering af 
spørgsmålene i de udfoldede svarkategorier, da enkelte af svarkategorierne i de ef-
terfølgende spørgsmål er meget svære for professionshøjskolerne at følge op på. 

Det gælder blandet andet, når de studerende ikke kan vælge, at hændelser som 
mobning, forskelsbehandling eller lignende ikke er foregået i en studierelevant 
sammenhæng under svarkategorien ”Hvor har du været udsat for følgende” i 
DCUM-delen om studiemiljøet. Der er som minimum behov for, at de studerende 
kan vælge, at hændelserne ikke er foregået i en studierelevant sammenhæng. I 
forlængelse af dette kan det overvejes, om ordet mobning kan indgå i spørgsmål 
87 for eksempel ved følgende formulering: ”Fået stødende, grove eller nedladende 
kommentarer eller på anden måde er blevet udsat for mobning”.

I forlængelse af forslaget om en mere vidtrækkende sanering skal det understre-
ges, at Danske Professionshøjskoler er bekendt med, at en del institutioner anven-
der nogle af disse spørgsmål fra Uddannelseszoom som datagrundlag i deres stra-
tegiske rammekontrakter fra 2018-2021. Danske Professionshøjskoler anbefaler i 
den forbindelse, at Uddannelses- og Forskningsministeriet internt afklarer, om det 
er nødvendigt, at data fra 2021-målingen skal opgøres ift. rammekontrakterne (da 
der ved rammekontrakternes indgåelse ikke var forventning om en Uddannelses-
zoom-måling i 2021). Såfremt dette anses for påkrævet, foreslås det, at det bliver 
gratis for de enkelte institutioner at ”tilkøbe” disse enkelte spørgsmål, da de skal 
anvendes til at opfylde institutionens forpligtelser overfor Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Problemstillingen eksisterer alene ift. den kommende måling, da 
man ved indgåelse af de strategiske rammekontrakter for næste periode evt. kan 
se bort fra spørgsmål fra Uddannelseszoom som datagrundlag for kontrakten. 

Danske Professionshøjskoler er også bekendt med, at Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet anvender data fra Uddannelseszoom til præsentation af uddan-
nelser på Uddannelseszoom.dk. I den forbindelse anbefales det, at de enkelte da-
takilder erstattes med tilsvarende spørgsmål fra Læringsbarometer, hvor dette er 
muligt, og at man i de evt. øvrige tilfælde lader datakilden udgå fra Udddannelses-
zoom.dk.

Danske Professionshøjskoler vil i forbindelse med dette høringssvar derudover til-
lade sig at foreslå to øvrige ændringer i forhold til Læringsbarometer, Uddannel-
seszoom m.v.: 
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1. Det foreslås, at Uddannelses- og Forskningsministeriet fremadrettet beslutter 
sig for en fælles betegnelse for undersøgelserne (uagtet deres forskellige for-
mål), og melder denne betegnelse ud i god tid til institutionerne, da det vil let-
te institutionernes kommunikative arbejde over for de studerende. Danske Pro-
fessionshøjskoler vil i den forbindelse foreslå, at man anvender navnet Lærings-
barometer som overordnet kommunikativt navn. 

2. Det foreslås desuden, at der arbejdes på at anvende ensartede svarkategorier 
på tværs af spørgeskemaet til de studerende, da det ellers vanskeliggør institu-
tionernes behandling og opfølgning på undersøgelserne. 

Danske Professionshøjskoler stiller sig til rådighed for yderligere dialog og drøftel-
se, hvis det kan hjælpe til at understøtte, at der bliver saneret grundigt i undersø-
gelserne. Det kunne eksempelvis være gennem genindkaldelse af den tidligere re-
ferencegruppe for Læringsbarometeret. 

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


