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Om kvalitetsmålingen

 Kvalitetsmålingen, også kaldet læringsbarometeret, blev gennemført i fjerde 
kvartal af 2018, hvor alle Absalons studerende blev tilsendt link til et 
spørgeskema og havde mulighed for at besvare.

 Ergoterapeutuddannelsen har opnået en svarprocent på 61,3, hvilket svarer til at 
136 ud af 222 studerende har besvaret spørgeskemaet.

 Resultaterne fra kvalitetsmålingen indgår allerede som en integreret del af 
institutionens arbejde med kvalitetssikring, herunder ved at fungere som 
element i uddannelsernes strategiske nøgletalsark.

 Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christian Jacobsen fra 
kvalitetsafdelingen på mail chja@pha.dk eller telefon 72 48 18 77
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Spørgeskemaets opbygning

 Uddannelses- og Forskningsministeriet har været inspireret af spørgeskemakonceptet 
LEARN i udarbejdelsen af spørgsmålene. Du kan læse mere om metoden på følgende link: 
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/laeringsbarometer/om-malingen/learn

 Kvalitetsmålingen bestod af op til 84 spørgsmål. Derudover tilkøbte Absalon 17 
institutionsspecifikke spørgsmål, som dermed også indgik i undersøgelsen for Absalons 
studerende.

 Spørgeskemaet var opbygget således, at de studerende havde fem mulige svarkategorier 
at vælge imellem: ”Helt uenig”, ”uenig”, ”hverken enig eller uenig”, ”enig” og ”helt enig”. I 
Absalons databehandling er svarene konverteret til talværdier mellem 1 og 5, hvor 1 er 
svaret ”helt uenig” og 5 er svaret ”helt enig”. Talværdierne er derpå regnet om til en 
gennemsnitlige scorer. Dvs. at jo tættere den gennemsnitlige værdi er på 5, jo mere enige 
er de studerende i udsagnet og jo tættere på 1, jo mere uenige er de studerende i udsagnet. 
Der indgik ligeledes et spørgsmål om de studerendes tidsforbrug på deres uddannelse.
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Absalons egne spørgsmål
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Læringsbarometer – 1 af 3
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Læringsbarometer – 2 af 3



Læringsbarometer – 3 af 3
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LEARN omvendt
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Bemærk at spørgsmålene på dette slide er omvendte ift. de resterende spørgsmål 
ved målingen: Det er her mere ønskeligt at have en lav score end en høj.
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Forskning og praktik
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Undervisningsmiljø
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Uddannelseszoom



Fysiske faciliteter – Næstved 
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