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De ni indikatorer

Spørgsmålene i LEARN er opdelt i ni indikatorer. De ni 
indikatorer er opdelt i to temaer: Læringsmiljø og 
læringstilgang. Når spørgsmålene i spørgeskemaet er inddelt 
i indikatorer, betyder det at flere spørgsmål tilsammen udgør 
den enkelte indikator. I Læringsbarometeret er der 4-5 
spørgsmål i hver indikator. 

Om Læringsbarometeret

Læringsbarometeret har udgangspunkt i evalueringskonceptet 
LEARN, der spørger ind til de studerendes tilgang til læring, dvs. 
hvilken adfærd de studerende har på studiet, og de studerendes 
oplevelser af undervisnings- og læringsmiljø. LEARN er udviklet og 
valideret på Helsinki Universitet og er en videreudvikling af det 
britiske Experience of Teaching and Learning Questionnaire
(ETLQ). 

Spørgsmålene i LEARN er inddelt i temaer, som forskningen viser 
har betydning for de studerendes læring. LEARN er valideret i flere 
lande og på flere faglige områder. I Danmark er konceptet valideret 
af forskere fra samfundsfagligt fakultet (BSS) på Aarhus Universitet 
og senest i sommeren 2018 af Danmarks Evalueringsinstitution i 
forbindelse med udviklingen af Læringsbarometeret.

Forskningen bag LEARN viser, at studerende, der oplever et 
positivt læringsmiljø, er bedre til at lære og lærer mere. Studerende, 
der er gode til at lære, har en dybdelæringstilgang og organiseret 
læringstilgang til deres studier.

Se spørgeskemaet til Læringsbarometeret*: 
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/laeringsbarometer/filer/sporgeskema-
til-studerende-dansk.pdf

*Læringsbarometeret er gennemført som en del af en større 
spørgeskemaundersøgelse, der også dækker Uddannelseszoom og spørgsmål om 
studiemiljø til brug for undervisningsmiljøvurderinger. Læringsbarometer 
(spørgsmål 1-50); studiemiljø (spørgsmål 51-62), Uddannelseszoom (spørgsmål 63-
84). 

Tema 9 indikator

Læringsmiljø 1. Interesse og motivation

2. Støtte fra medstuderende

3. Underviserinteraktion

4. Læring for forståelse

5. Overensstemmelse

6. Konstruktiv feedback

Læringstilgang 7. Dybdelæringstilgang

8. Organiseret læringstilgang

9. Overfladelæringstilgang

For en uddybning se notat om de ni indikatorer: 
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/laeringsbarometer/filer/indikatorern
e-i-learn.pdf

Bemærk: Styrelsen for Forskning og Uddannelse gennemfører 
valideringsanalyser i foråret 2019, hvilket eventuelt kan medføre 
justering af indikatorerne.

https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/laeringsbarometer/filer/indikatorerne-i-learn.pdf
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KP’s resultater: Stikprøve og 
populationsundersøgelse

KP har valgt at gennemføre Læringsbarometeret, 
som en undersøgelse til alle vores studerende på 
grunduddannelserne (populationsundersøgelse). 
Bevillingsreformen baserer sig på en stikprøve, idet 
der ikke bliver gennemført populations-
undersøgelser på alle videregående 
uddannelsesinstitutioner. Til KP’s stikprøve var 
1.500 studerende udtrukket. 559 studerende har 
besvaret (37%). Besvarelserne fordeler sig på 
uddannelserne således:

Indikator Stikprøve Population

1: Interesse og motivation 3,974 3,979

2: Støtte fra medstuderende 4,042 4,049

3: Underviserinteraktion 3,632 3,674

4: Læring for forståelse 3,772 3,799

5: Overensstemmelse 3,597 3,632

6: Konstruktiv feedback 3,104 3,123

7: Dybdelæring 3,899 3,863

8: Organiseret læringstilgang 3,846 3,809

9: Overfladelæring 3,444 3,456

Stikprøven er repræsentativ for 
populationsundersøgelsen. 
Populationsundersøgelsen anvendes til KP’s 
kvalitetsarbejde, se næste slide for 
svarprocenter fordelt på de enkelte 
uddannelser.

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller uenig, 4=Enig og 5=Helt enig



Københavns Professionshøjskole

Svarprocenter 
(populationsundersøgelse)

Spørgeskemaet blev sendt til samtlige 
grunduddannelsesstuderende på Københavns 
professionshøjskole efteråret 2018

7.135 KP-studerende har besvaret 
spørgeskemaet 

Det svarer til en samlet svarprocent på 34,9%. 

4. juni 2019
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1a: Interesse og motivation 

Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg synes, at det meste af det vi lærer, er 
relevant for mig 

Jeg synes at det meste af det, jeg har lært, er 
interessant 

Jeg har været glad for at deltage i 
undervisningen indtil nu 

Jeg tror, at jeg kommer til at bruge det, jeg 
lærer, når jeg har færdiggjort min uddannelse

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 4.2

UCD 3K uddannelsen 4.3

*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
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1b: Interesse og motivation 
Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg synes, at det meste af det vi lærer, er 
relevant for mig 

Jeg synes at det meste af det, jeg har lært, er 
interessant 

Jeg har været glad for at deltage i 
undervisningen indtil nu 

Jeg tror, at jeg kommer til at bruge det, jeg 
lærer, når jeg har færdiggjort min uddannelse

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

4. juni 2019
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2a: Støtte fra medstuderende

Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine 
medstuderende, når jeg har brug for det 

Jeg forstår tingene bedre, når jeg har talt med 
mine medstuderende om dem 

Jeg har det generelt godt med at arbejde 
sammen med andre studerende 

Jeg samarbejder ofte med andre studerende 
om at løse opgaver på studiet

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 4.0

UCD 3K uddannelsen 4.0

*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
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2b: Støtte fra medstuderende

Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine 
medstuderende, når jeg har brug for det 

Jeg forstår tingene bedre, når jeg har talt med 
mine medstuderende om dem 

Jeg har det generelt godt med at arbejde 
sammen med andre studerende 

Jeg samarbejder ofte med andre studerende 
om at løse opgaver på studiet

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

4. juni 2019



Københavns Professionshøjskole

3a: Underviserinteraktion

Spørgsmål der indgår i indikator:

Underviserne virker entusiastiske for det, de 
underviser i 

Vi har i nogen grad indflydelse på, hvad 
underviserne lægger vægt på 

Underviserne bruger tid på at hjælpe os med at 
forstå det, der er vanskeligt 

Der er gode muligheder for at drøfte vigtige 
faglige emner med underviserne 

Underviserne er gode til at inddrage de 
studerende i undervisningen

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 4.0

UCD 3K uddannelsen 4.2

*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
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3b: Underviserinteraktion

Spørgsmål der indgår i indikator:

Underviserne virker entusiastiske for det, de 
underviser i 

Vi har i nogen grad indflydelse på, hvad 
underviserne lægger vægt på 

Underviserne bruger tid på at hjælpe os med at 
forstå det, der er vanskeligt 

Der er gode muligheder for at drøfte vigtige 
faglige emner med underviserne 

Underviserne er gode til at inddrage de 
studerende i undervisningen

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig
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4a: Læring for forståelse

Spørgsmål der indgår i indikator:

Undervisningen hjælper mig til at kunne forholde 
mig kritisk til ny viden eller forskning, jeg bliver 
præsenteret for 

Uddannelsen har givet mig en fornemmelse af, 
hvordan fagpersoner arbejder på området (f.eks. 
forskere, eksperter, fagprofessionelle, praktikere 
og lign.) 

Uddannelsen hjælper mig til at sætte det, jeg har 
lært, ind i en større sammenhæng 

Underviserne lægger vægt på, at vi kan anvende 
det lærte i en ny kontekst eller på praktiske 
problemstillinger 

Underviserne hjælper os med at forstå, hvordan 
man tænker og drager konklusioner på 
uddannelsen

Skalaen: 1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig 
eller uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 4.1
UCD 3K uddannelsen 4.1
*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet4. juni 2019
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4b: Læring for forståelse

Spørgsmål der indgår i indikator:

Undervisningen hjælper mig til at kunne 
forholde mig kritisk til ny viden eller 
forskning, jeg bliver præsenteret for 

Uddannelsen har givet mig en fornemmelse af, 
hvordan fagpersoner arbejder på området 
(f.eks. forskere, eksperter, fagprofessionelle, 
praktikere og lign.) 

Uddannelsen hjælper mig til at sætte det, jeg 
har lært, ind i en større sammenhæng 

Underviserne lægger vægt på, at vi kan 
anvende det lærte i en ny kontekst eller på 
praktiske problemstillinger 

Underviserne hjælper os med at forstå, 
hvordan man tænker og drager konklusioner 
på uddannelsen

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig
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5a: Overensstemmelse

Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære 

Der er sammenhæng mellem det, vi undervises 
i, og det vi forventes at lære 

Det er tydeligt, hvad der forventes af det 
arbejde, der skal bedømmes (dvs. opgaver, 
projekter, eksamener og prøver) 

Jeg kan se en sammenhæng mellem det, vi 
skal lære og det, vi forventes at arbejde med ud 
over undervisningen (f.eks. opgaver, 
forberedelse eller læsegrupper)

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 3.8

UCD 3K uddannelsen 4.1

*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
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5b: Overensstemmelse

Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære 

Der er sammenhæng mellem det, vi undervises 
i, og det vi forventes at lære 

Det er tydeligt, hvad der forventes af det 
arbejde, der skal bedømmes (dvs. opgaver, 
projekter, eksamener og prøver) 

Jeg kan se en sammenhæng mellem det, vi 
skal lære og det, vi forventes at arbejde med ud 
over undervisningen (f.eks. opgaver, 
forberedelse eller læsegrupper)

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

4. juni 2019



Københavns Professionshøjskole

6a: Konstruktiv feedback

Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg synes, jeg får nok feedback på det, jeg laver 
på uddannelsen (f.eks. individuel eller fælles 
feedback fra undervisere, medstuderende, eller 
vejledere) 

Den feedback, jeg får, hjælper mig til at 
arbejde videre med det, jeg skal lære 

Det, jeg ikke helt har forstået, bliver gjort mere 
tydeligt af den feedback, jeg får 

På min uddannelse får jeg løbende feedback på 
det, jeg laver

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 3.3

UCD 3K uddannelsen 3.6

*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet4. juni 2019
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6b: Konstruktiv feedback
Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg synes, jeg får nok feedback på det, jeg laver 
på uddannelsen (f.eks. individuel eller fælles 
feedback fra undervisere, medstuderende, eller 
vejledere) 

Den feedback, jeg får, hjælper mig til at 
arbejde videre med det, jeg skal lære 

Det, jeg ikke helt har forstået, bliver gjort mere 
tydeligt af den feedback, jeg får 

På min uddannelse får jeg løbende feedback på 
det, jeg laver

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig
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7a: Dybdelæring

Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg bliver tit grebet af det, der præsenteres på 
uddannelsen, og tænker videre over det uden 
for undervisningen 

Jeg sætter mig grundigt ind i emnerne, så jeg 
kan forholde mig kritisk til det, vi arbejder 
med på uddannelsen 

Jeg gør mit bedste for at koble ny viden med 
det, jeg allerede ved om emnet 

Jeg gør mit bedste for at forbinde og skabe 
overblik over det, jeg lærer på forskellige dele 
af uddannelsen 

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 3.8

UCD 3K uddannelsen 3.9

*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet4. juni 2019
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7b: Dybdelæring
Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg bliver tit grebet af det, der præsenteres på 
uddannelsen, og tænker videre over det uden 
for undervisningen 

Jeg sætter mig grundigt ind i emnerne, så jeg 
kan forholde mig kritisk til det, vi arbejder 
med på uddannelsen 

Jeg gør mit bedste for at koble ny viden med 
det, jeg allerede ved om emnet 

Jeg gør mit bedste for at forbinde og skabe 
overblik over det, jeg lærer på forskellige dele 
af uddannelsen 

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig
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8a: Organiseret læringstilgang
Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg yder en stor indsats på min uddannelse 

Generelt arbejder jeg systematisk og 
velorganiseret med mit studie 

Jeg planlægger min studiehverdag for at 
kunne udnytte tiden bedst muligt 

Jeg prioriterer min indsats, så jeg når det 
meste af det, jeg skal i løbet af uddannelsen

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig

Vurderingsskala*:

4.0-5.0: Meget godt

3,5-3,9: Godt

2,5-3,4: Lav til middel

1.0-2.4: Meget lav

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 3.8

UCD 3K uddannelsen 3.7

*Vurderingskala anvendes af Epinion, der har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen for 
Uddannelses- og Forskningsministeriet
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8b: Organiseret læringstilgang
Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg yder en stor indsats på min uddannelse 

Generelt arbejder jeg systematisk og 
velorganiseret med mit studie 

Jeg planlægger min studiehverdag for at 
kunne udnytte tiden bedst muligt 

Jeg prioriterer min indsats, så jeg når det 
meste af det, jeg skal i løbet af uddannelsen

Skalaen:

1=Helt uenig, 2=Uenig, 3=Hverken enig eller 
uenig, 4=Enig og 5=Helt enig
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9a: Overfladelæring Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg har tit svært ved at huske det, jeg skal lære 

Mange af de ting, jeg lærer, kan jeg ikke få til 
at passe ind i en større sammenhæng 

Jeg har tit svært ved at forstå det, jeg skal lære, 
fordi det er for kompliceret 

Jeg oplever ofte, at ting ikke giver mening, 
selvom jeg prøver at lære det igen og igen

UCD Sygeplejerskeuddannelsen 3.5

UCD 3K uddannelsen 3.8

4. juni 2019

Bemærk: Værdierne i denne 

fremstilling er vendt, så en høj 
værdi betyder, at der ikke 
opleves meget overfladelæring!
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9b: Overfladelæring
Spørgsmål der indgår i indikator:

Jeg har tit svært ved at huske det, jeg skal lære 

Mange af de ting, jeg lærer, kan jeg ikke få til 
at passe ind i en større sammenhæng 

Jeg har tit svært ved at forstå det, jeg skal lære, 
fordi det er for kompliceret 

Jeg oplever ofte, at ting ikke giver mening, 
selvom jeg prøver at lære det igen og igen

4. juni 2019

Bemærk: Værdierne i denne 

fremstilling er vendt, så en høj 
værdi betyder, at der ikke 
opleves meget overfladelæring!
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Studieintensitet 
(foreløbigt resultat)

Spørgsmål om tidsforbrug er del af 
Uddannelseszoom spørgerammen og indgår ikke i 
bevillingsreformen.

Spørgsmålet om tidsforbrug indgår som indikator i 
KP’s rammekontrakt med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. 

Styrelsen for Uddannelse og Forskning er ved at 
validere resultaterne vedrørende studieintensitet. 
KP afventer denne validering før data anvendes i 
eksterne eller interne sammenhænge. 

Vurderingen er, at resultaterne er behæftet med en 
væsentlig usikkerhed, da en forholdsvis stor andel af 
de studerende enten har angivet af de bruger 0 
timer eller et forholdsvist højt antal timer om ugen i 
gennemsnit. Ledelses- og 
Kommunikationssekretariatet er i dialog med 
Styrelsen og de andre professionshøjskoler omkring, 
hvordan outliers håndteres, så studieintensitet 
opgøres ensartet. 

4. juni 2019

40,8 timer om ugen er det 

gennemsnitlige tidsforbrug 

for KP’s studerende

Antal

Timer på gns. uge


