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Dette bilag til EVA’s undersøgelse af e-læring og blended learning, tager udgangspunkt i 

en spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesrepræsentanter på hhv. VUC, erhvervs-

akademier og professionshøjskoler foretaget i første halvår af 2011. I evalueringen indgår 

også en spørgeskemaundersøgelse foretaget på institutionsniveau. 

 

Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret 

de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først 

og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af re-

spondentgruppen. 

 

Bilaget indeholder frekvenstabeller for svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i 

spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne 

udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de 

svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeske-

maet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyr-

rende at udelade dem. 

 

En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalue-

ringsrapporten. 
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Indhold 

VUC s. 4 

Erhvervsakademier s. 9 

Professionshøjskoler s. 13 
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Antal Procent

0 % (det vil sige udelukkende som tilstedeværelses- undervisning)
23 47,9

Over 0 % men under 25 % (blended learning)
7 14,6

Over 25 % men under 50 % (blended learning)
3 6,3

Over 75 % men under 100 % (blended learning)
6 12,5

100 % (det vil sige udelukkende som e-læring)
9 18,8

48 100,0

Antal Procent

0 % 27 60,0

Over 0 % men under 25 % 5 11,1

Over 75 % men under 100 % 2 4,4

100 % 7 15,6

Ved ikke 4 8,9

Total 45 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 3

48

1. Hvor stor en andel af den samlede undervisningstid er foregået som e-læring (ikke-
tilstedeværelsesundervisning) (ikke medregnet opgaver der laves hvor læreren ikke er 
tilstede):

 

VUC

2. Hvor stor en andel af den samlede tid til opgaver som kursisterne/de studerende 
arbejder med i grupper uden tilstedeværelse af lærer, er foregået som e-læring eller 
blended learning:

 

Total

Total
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Antal Procent

0 % 17 38,6

Over 0 % men under 25 % 6 13,6

Over 75 % men under 100 % 5 11,4

100 % 15 34,1

Ved ikke 1 2,3

Total 44 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 4

48

Antal Procent

0 % 5 11,1

Over 0 % men under 25 % 11 24,4

Over 25 % men under 50 % 5 11,1

Over 50 % men under 75 % 6 13,3

Over 75 % men under 100 % 4 8,9

100 % 12 26,7

Ved ikke 2 4,4

Total 45 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 3

48

 

Total

 

Total

4. Hvor stor en andel af det skriftlige kursusmateriale på uddannelsen udgøres af 
digitalt (ikke-trykt) materiale?

3. Hvor stor en andel af den samlede tid til opgaver som kursisterne/de studerende 
arbejder med alene uden lærer, er foregået som e-læring eller blended learning:
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Antal Procent

Den har erstattet en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som 

tilstedeværelsesundervisning.
6 13,6

Den supplerer en tilsvarende uddannelse der fortsat gennemføres 

tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. 11 25,0

Den er etableret som ny uddannelse der hverken erstatter eller 

supplerer en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som 

tilstedeværelsesundervisning.
11 25,0

Ved ikke 16 36,4

Total 44 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 4

48

Antal Procent

Læringsudbyttet har været større
1 2,2

Læringsudbyttet har været det samme
21 46,7

Læringsudbyttet har været mindre
2 4,4

Kan ikke besvare spøgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med 5 11,1

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde
16 35,6

Total 45 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 3

48

 

Total

 

Total

6. I hvilken grad vurderer du at læringsudbyttet i forhold til målene for 
undervisningen adskiller sig sammenlignet med tilsvarende uddannelser tilrettelagt 
udelukkende som tilstedeværelsesundervisning? 

5. Har uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended learning erstattet eller 
suppleret en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning? 
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Antal Procent

Flere søger uddannelsen (større uddannelsesaktivitet)
10 43,5

Aktiviteten har været nogenlunde uændret (uændret 

uddannelsesaktivitet)
2 8,7

Ved ikke 11 47,8

Total 23 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 25

48

Antal Procent

Flere søger uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended 

learning 6 18,8

Nogenlunde samme antal søger uddannelsen tilrettelagt som e-

læring eller blended learning
4 12,5

Færre søger uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended 

learning 6 18,8

Ved ikke 16 50,0

Total 32 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 16

48

 

Total

 

Total

8. Hvis uddannelsen supplerer tilsvarende uddannelse (kryds ved 8b): Hvordan er 
søgningen til uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended learning 
sammenlignet med søgningen til uddannelsen tilrettelagt udelukkende som 
tilstedeværelsesundervisning? 

7. Hvis uddannelsen erstatter tilsvarende uddannelse (kryds ved 8a): Hvad har det 
betydet for søgningen til uddannelsen at den nu tilrettelægges som e-læring eller 
blended learning? 
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Antal Procent

Deltageraktiviteten i læreprocessen er blevet fremmet
14 33,3

Deltageraktiviteten i læreprocessen  er den samme
10 23,8

Deltageraktiviteten i læreprocessen  er mindre
1 2,4

Kan ikke besvare spøgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
2 4,8

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde
15 35,7

Total 42 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 6

48

Antal Procent

Frafaldet er større 13 31,7

Frafaldet er på samme niveau 10 24,4

Frafaldet er mindre 1 2,4

Kan ikke besvare spørgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
1 2,4

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde
16 39,0

Total 41 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 7

48

Antal Procent

I høj grad 9 20,9

I nogen grad 22 51,2

I mindre grad 3 7,0

Slet ikke 1 2,3

Ved ikke 8 18,6

Total 43 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 5

48

 

Total

 

Total

11. I hvilken grad vurderer du at e-læring eller blended learning er en pædagogisk-
didaktisk hensigtsmæssig måde at tilrettelægge uddannelsen på i forhold til de mål 
der skal nås. 

 

Total

10. Hvad vurderer du at tilrettelæggelsen som e-læring eller blended learning har 
betydet for frafaldet sammenlignet med tilsvarende uddannelser tilrettelagt som 
tilstedeværelsesundervisning? 

9. Hvad vurderer du at tilrettelæggelsen som e-læring eller blended learning har 
betydet for deltageraktiviteten undervejs i forløbet sammenlignet med tilsvarende 
uddannelser tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning? 
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Antal Procent

0 % (det vil sige udelukkende som tilstedeværelses- undervisning)
37 58,7

Over 0 % men under 25 % (blended learning) 9 14,3

Over 25 % men under 50 % (blended learning) 1 1,6

Over 75 % men under 100 % (blended learning) 1 1,6

100 % (det vil sige udelukkende som e-læring) 7 11,1

Ved ikke 8 12,7

63 100,0

Antal Procent

0 % 34 56,7

Over 0 % men under 25 % 9 15,0

100 % 7 11,7

Ved ikke 10 16,7

Total 60 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 3

63

Antal Procent

0 % 33 55,0

Over 0 % men under 25 % 9 15,0

100 % 8 13,3

Ved ikke 10 16,7

Total 60 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 3

63

Total

1. Hvor stor en andel af den samlede undervisningstid er foregået som e-læring (ikke-
tilstedeværelsesundervisning) (ikke medregnet opgaver der laves hvor læreren ikke er 
tilstede):

 

Erhvervsakademier

2. Hvor stor en andel af den samlede tid til opgaver som kursisterne/de studerende 
arbejder med i grupper uden tilstedeværelse af lærer, er foregået som e-læring eller 
blended learning:

 

Total

3. Hvor stor en andel af den samlede tid til opgaver som kursisterne/de studerende 
arbejder med alene uden lærer, er foregået som e-læring eller blended learning:

 

Total
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Antal Procent

0 % 10 16,1

Over 0 % men under 25 % 26 41,9

Over 25 % men under 50 % 7 11,3

Over 75 % men under 100 % 8 12,9

100 % 2 3,2

Ved ikke 9 14,5

Total 62 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 1

63

Antal Procent

Den har erstattet en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som 

tilstedeværelsesundervisning.
9 14,8

Den supplerer en tilsvarende uddannelse der fortsat gennemføres 

tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.
2 3,3

Den er etableret som ny uddannelse der hverken erstatter eller 

supplerer en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som 

tilstedeværelsesundervisning.
4 6,6

Ved ikke 46 75,4

Total 61 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 2

63

Antal Procent

Læringsudbyttet har været større 8 12,9

Læringsudbyttet har været det samme 5 8,1

Læringsudbyttet har været mindre 1 1,6

Kan ikke besvare spøgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
11 17,7

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde 37 59,7

Total 62 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 1

63

4. Hvor stor en andel af det skriftlige kursusmateriale på uddannelsen udgøres af 
digitalt (ikke-trykt) materiale?

 

Total

5. Har uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended learning erstattet eller 
suppleret en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total

6. I hvilken grad vurderer du at læringsudbyttet i forhold til målene for 
undervisningen adskiller sig sammenlignet med tilsvarende uddannelser tilrettelagt 
udelukkende som tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total
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Antal Procent

Flere søger uddannelsen (større uddannelsesaktivitet) 7 13,7

Aktiviteten har været nogenlunde uændret (uændret 

uddannelsesaktivitet)
1 2,0

Ved ikke 43 84,3

Total 51 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 12

63

Antal Procent

Nogenlunde samme antal søger uddannelsen tilrettelagt som e-

læring eller blended learning
2 5,7

Ved ikke 33 94,3

Total 35 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 28

63

Antal Procent

Deltageraktiviteten i læreprocessen er blevet fremmet 7 14,3

Deltageraktiviteten i læreprocessen  er den samme 7 14,3

Kan ikke besvare spøgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
10 20,4

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde 25 51,0

Total 49 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 14

63

7. Hvis uddannelsen erstatter tilsvarende uddannelse (kryds ved 8a): Hvad har det 
betydet for søgningen til uddannelsen at den nu tilrettelægges som e-læring eller 
blended learning? 

 

Total

8. Hvis uddannelsen supplerer tilsvarende uddannelse (kryds ved 8b): Hvordan er 
søgningen til uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended learning 
sammenlignet med søgningen til uddannelsen tilrettelagt udelukkende som 
tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total

9. Hvad vurderer du at tilrettelæggelsen som e-læring eller blended learning har 
betydet for deltageraktiviteten undervejs i forløbet sammenlignet med tilsvarende 
uddannelser tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total
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Antal Procent

Frafaldet er på samme niveau 11 21,6

Frafaldet er mindre 2 3,9

Kan ikke besvare spørgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
13 25,5

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde 25 49,0

Total 51 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 12

63

Antal Procent

I høj grad 12 23,5

I nogen grad 17 33,3

I mindre grad 9 17,6

Slet ikke 3 5,9

Ved ikke 10 19,6

Total 51 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 12

63

10. Hvad vurderer du at tilrettelæggelsen som e-læring eller blended learning har 
betydet for frafaldet sammenlignet med tilsvarende uddannelser tilrettelagt som 
tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total

11. I hvilken grad vurderer du at e-læring eller blended learning er en pædagogisk-
didaktisk hensigtsmæssig måde at tilrettelægge uddannelsen på i forhold til de mål 
der skal nås. 

 

Total
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Antal Procent

0 % (det vil sige udelukkende som tilstedeværelses- undervisning)
44 36,1

Over 0 % men under 25 % (blended learning) 52 42,6

Over 25 % men under 50 % (blended learning) 10 8,2

Over 50 % men under 75 % (blended learning) 3 2,5

Over 75 % men under 100 % (blended learning) 7 5,7

100 % (det vil sige udelukkende som e-læring) 4 3,3

Ved ikke 2 1,6

Total 122 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 15

137

Antal Procent

0 % 45 36,3

Over 0 % men under 25 % 29 23,4

Over 25 % men under 50 % 9 7,3

Over 50 % men under 75 % 8 6,5

Over 75 % men under 100 % 5 4,0

100 % 1 ,8

Ved ikke 27 21,8

Total 124 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 13

137

Antal Procent

0 % 33 26,8

Over 0 % men under 25 % 36 29,3

Over 25 % men under 50 % 10 8,1

Over 50 % men under 75 % 2 1,6

Over 75 % men under 100 % 3 2,4

100 % 7 5,7

Ved ikke 32 26,0

Total 123 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 14

137

Professionshøjskoler

1. Hvor stor en andel af den samlede undervisningstid er foregået som e-læring (ikke-
tilstedeværelsesundervisning) (ikke medregnet opgaver der laves hvor læreren ikke er 
tilstede):

 

Total

2. Hvor stor en andel af den samlede tid til opgaver som kursisterne/de studerende 
arbejder med i grupper uden tilstedeværelse af lærer, er foregået som e-læring eller 
blended learning:

 

Total

3. Hvor stor en andel af den samlede tid til opgaver som kursisterne/de studerende 
arbejder med alene uden lærer, er foregået som e-læring eller blended learning:

 

Total
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Antal Procent

0 % 4 3,0

Over 0 % men under 25 % 41 30,4

Over 25 % men under 50 % 19 14,1

Over 50 % men under 75 % 30 22,2

Over 75 % men under 100 % 10 7,4

100 % 10 7,4

Ved ikke 21 15,6

Total 135 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 2

137

Antal Procent

Den har erstattet en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som 

tilstedeværelsesundervisning.
26 23,4

Den supplerer en tilsvarende uddannelse der fortsat gennemføres 

tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.
22 19,8

Den er etableret som ny uddannelse der hverken erstatter eller 

supplerer en tilsvarende uddannelse tilrettelagt...
14 12,6

Ved ikke 49 44,1

Total 111 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 26

137

Antal Procent

Læringsudbyttet har været større 19 15,6

Læringsudbyttet har været det samme 20 16,4

Læringsudbyttet har været mindre 3 2,5

Kan ikke besvare spøgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
42 34,4

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde 38 31,1

Total 122 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 15

137

4. Hvor stor en andel af det skriftlige kursusmateriale på uddannelsen udgøres af 
digitalt (ikke-trykt) materiale?

 

Total

5. Har uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended learning erstattet eller 
suppleret en tilsvarende uddannelse tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total

6. I hvilken grad vurderer du at læringsudbyttet i forhold til målene for 
undervisningen adskiller sig sammenlignet med tilsvarende uddannelser tilrettelagt 
udelukkende som tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total
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Antal Procent

Flere søger uddannelsen (større uddannelsesaktivitet) 9 11,4

Aktiviteten har været nogenlunde uændret (uændret 

uddannelsesaktivitet)
11 13,9

Færre søger uddannelsen (mindre uddannelsesaktivitet) 4 5,1

Ved ikke 55 69,6

Total 79 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 58

137

Antal Procent

Flere søger uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended 

learning
4 6,0

Nogenlunde samme antal søger uddannelsen tilrettelagt som e-

læring eller blended learning
5 7,5

Færre søger uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended 

learning
10 14,9

Ved ikke 48 71,6

Total 67 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 70

137

Antal Procent

Deltageraktiviteten i læreprocessen er blevet fremmet 30 24,8

Deltageraktiviteten i læreprocessen  er den samme 15 12,4

Deltageraktiviteten i læreprocessen  er mindre 2 1,7

Kan ikke besvare spøgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
35 28,9

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde 39 32,2

Total 121 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 16

137

7. Hvis uddannelsen erstatter tilsvarende uddannelse (kryds ved 8a): Hvad har det 
betydet for søgningen til uddannelsen at den nu tilrettelægges som e-læring eller 
blended learning? 

 

Total

8. Hvis uddannelsen supplerer tilsvarende uddannelse (kryds ved 8b): Hvordan er 
søgningen til uddannelsen tilrettelagt som e-læring eller blended learning 
sammenlignet med søgningen til uddannelsen tilrettelagt udelukkende som 
tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total

9. Hvad vurderer du at tilrettelæggelsen som e-læring eller blended learning har 
betydet for deltageraktiviteten undervejs i forløbet sammenlignet med tilsvarende 
uddannelser tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total
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Antal Procent

Frafaldet er større 3 2,5

Frafaldet er på samme niveau 27 22,1

Frafaldet er mindre 8 6,6

Kan ikke besvare spørgsmålet fordi der ikke er tilsvarende 

uddannelser jeg kan sammenligne med
37 30,3

Kan ikke besvare spørgsmålet af andre grunde 47 38,5

Total 122 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 15

137

Antal Procent

I høj grad 37 30,1

I nogen grad 42 34,1

I mindre grad 29 23,6

Ved ikke 15 12,2

Total 123 100,0

Ubesvaret/ikke relevant 14

137

10. Hvad vurderer du at tilrettelæggelsen som e-læring eller blended learning har 
betydet for frafaldet sammenlignet med tilsvarende uddannelser tilrettelagt som 
tilstedeværelsesundervisning? 

 

Total

Total

11. I hvilken grad vurderer du at e-læring eller blended learning er en pædagogisk-
didaktisk hensigtsmæssig måde at tilrettelægge uddannelsen på i forhold til de mål 
der skal nås. 
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