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ABSTRACT 
Title: From part-time to full-time? About the impact of institutional tools on freshmen’s study intensity 

and the moderating effect of educational predisposition.  

Motivation: Public sector institutions are increasingly being held accountable for their service deliv-

ery. Following this, Danish higher education institutions face being funded partly based on quality 

measuring. However, knowledge is sparse as to what constitutes quality, which institutional practices 

facilitate it, and who are the beneficiaries? This Master’s thesis helps narrowing these gaps by look-

ing into study intensity as a behavioural component of student engagement. More specifically, it 

investigates which institutional tools impact study intensity and whether the students’ educational 

predispositions moderate the impact of a selected excerpt of these tools.  

Data and findings: Utilizing an explorative inspired design, the thesis combines an extensive array 

of data sources from institutional financial reports, survey data from 10.229 students, and adminis-

trative data from all freshmen in 2016 in Denmark. In a random-effects multilevel model with higher 

level variation fixed, we find support that a number of institutional tools (economic resources, edu-

cator availability, educator feedback, opportunities of meeting fellow students, communication of 

concrete expectations for studying, research-based teaching, small lectures, and institutional selec-

tivity) impact study intensity positively. Furthermore, we find partial support that the impact of edu-

cator availability, educator feedback, and communication of concrete expectations for studying is 

moderated by students’ educational predispositions expressed as their mother’s level of education 

and ethnic origin respectively. Following the empirical findings, the thesis also contributes concep-

tually and theoretically to the student engagement literature. Conceptually, it highlights how current 

conceptualizations have confounded the student engagement concept with its antecedents and out-

comes. In continuation, we argue that a clear demarcation of the antecedents and outcomes of en-

gagement from actual engagement allows for more precise empirical analysis. Theoretically, by 

drawing on insights from self-determination theory, it is proposed that autonomy, competence, and 

relatedness constitute the transforming mechanisms connecting institutional tools to individual be-

haviour. Also, it is proposed that knowledge of and attraction to higher education norms are the 

mechanisms behind the moderating effect of educational predisposition. 

Perspectives: The findings prompt several expectations about the relation between institutional ac-

tion and student behaviour unified under the central notion that institutions can affect student en-

gagement if they employ certain practices. As an output measure, it is argued that study intensity 

meaningfully constitutes a part of quality in higher education alongside other components of student 

engagement and input-measures. However, as not all tools target all students equally, management 

based on such quality measures need to incorporate the diversification of institutions by adjusting 

measures accordingly. Likewise, institutions need to know their students’ predispositions in order to 

make everyone as engaged as possible.  
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KAPITEL 1. INDLEDNING 

I en tid, hvor viden i stigende grad udgør en betydningsfuld samfundsøkonomisk ressource, spiller 

de videregående uddannelsesinstitutioner en central rolle. Vidensproduktion og kvaliteten i instituti-

onerne er vigtige samfundsmæssige konkurrenceparametre, og det er derfor væsentligt, at stude-

rende på videregående uddannelsesinstitutioner bliver så dygtige som muligt. En central forudsæt-

ning for denne læring er, at de studerende engagerer sig i deres studier. Ansvaret for engagementet 

er dog ikke udelukkende de studerendes. Uddannelsesinstitutionerne deler i bred udstrækning dette 

ansvar. Studieengagement bliver dermed en del af serviceproduktionen på det videregående ud-

dannelsesområde.  

I Danmark stilles de videregående uddannelsesinstitutioner i stigende grad til ansvar for servicepro-

duktionen gennem performance-målinger (Kærgård, 2016). Således kan eksterne og interne inte-

ressehavere bruge disse til at stille institutionerne ansvarlige for deres primære opgaver: uddannelse 

og forskning. Samtidig kan institutionerne også gøre brug af målene til at retfærdiggøre deres prio-

riteringer (Wong, 2015). På linje med denne udvikling, besluttede et enigt Folketing i 2017 at om-

lægge bevillingssystemet på det videregående uddannelsesområde. Dette nye bevillingssystem ba-

serer sig i højere grad end tidligere på flere forskellige typer af performance-mål end tidligere (UFM, 

2017a).  

Forslaget blev vedtaget i kølvandet på en diskussion af, hvordan kvalitet på det videregående ud-

dannelsesområde skal forstås. Herunder ikke mindst om denne kan højnes gennem uddannelses-

institutionernes praksis. Allerede i 2015 foreslog Kvalitetsudvalget at fokusere på institutionelle prak-

sisser til at fremme videregående institutioners kvalitet. Udvalget præsenterede ligeledes bud på, 

hvordan man kan måle vigtige aspekter af kvalitet gennem deres spørgeskemaundersøgelse base-

ret på det amerikanske National Survey of Student Engagement (NSSE). Det er dog endnu ikke 

undersøgt systematisk, hvordan man kan måle forskellige aspekter af kvalitet i en dansk kontekst, 

og i hvilken grad forskellige bud på mål for kvalitet kan påvises at fremme de studerendes engage-

ment. Samtidig mangler der også underbyggelse af, om diverse undergrupper af studerende opnår 

samme udbytte. Dette er særligt vigtigt i lyset af, at øget social mobilitet udgør et af fem pligtige mål 

i uddannelsesinstitutionernes udviklingskontrakter for 2015-2017 (UFM, 2015). Ikke desto mindre er 

kvalitetsmål blevet tildelt en eksplicit rolle i institutionernes bevillinger fra 2023 og frem (UFM, 

2017a). Kvalitetsmålene kommer efter sigende til at basere sig på netop NSSEs operationaliserin-

ger, men den nærmere udformning er endnu et åbent spørgsmål (Pind, 2017).  

Dette speciale yder et vigtigt bidrag til denne debat ved at undersøge hvad uddannelsesinstitutio-

nerne kan gøre for at fremme en delmængde af engagementet, nærmere betegnet de studerendes 

studieintensitet. Det er vigtigt at undersøge årsager til engagement, da en lang række studier har 
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påvist hvordan engagement hænger sammen med flere ønskværdige outcomes såsom læringsud-

bytte (Berger & Milem, 1999; Carini et al., 2006; Ketonen et al., 2016; Kuh, 1995; Kuh et al., 2005; 

Kuh & Vesper, 1997; Pascarella & Terenzini, 2005; Zyngier, 2008) og studiemæssig vedholdenhed 

(Hu, 2011; Kuh et al., 2008; Tinto, 1993, 2012). Trowler (2010) fastslår sågar i sit omfattede littera-

turreview, at det på baggrund af bl.a. ovennævnte resultater ikke længere er til diskussion, hvorvidt 

studieengagement har positive virkninger eller ej. Studieengagement knytter sig altså tæt til flere 

ønskværdige konsekvenser for de studerende, og dermed også til kvaliteten af serviceproduktionen 

på det videregående uddannelsesområde.  

Omend studieengagement er undersøgt bredt i forskningen, er der en række gennemgående for-

hold, som endnu står hen i uvished. Først og fremmest synes studieengagement i højere grad at 

være genstand for empiriske efterprøvninger snarere end teoretisk underbyggelse. Studieengage-

ment er som konsekvens heraf ofte svagt teoretiseret som begreb og operationaliseres overlap-

pende med sine årsager og virkninger (Kahu, 2013; Kahn, 2014; Macfarlane & Tomlinson, 2017). 

Litteraturens uklare konceptualisering lægger derfor op til tydeligere adskillelse af årsagerne til- og 

virkningerne af engagement i forhold til selve studieengagementet. Dernæst mangler der systema-

tisk viden om hvad institutionerne kan gøre for at fremme netop engagementet (Hatch, 2012). Spe-

cialet bidrager her med ny viden i en dansk kontekst om indflydelsesrige institutionelle værktøjers 

betydning for engagementsmæssige adfærdsændringer. Derudover ydes et bidrag til praksis ved at 

skabe en mere solid viden om, hvilke værktøjer uddannelsesinstitutionerne kan ty til, såfremt de 

ønsker at fremme studieintensiteten. I forlængelse heraf er det imidlertid vigtigt at forholde sig til, at 

alle studerende ikke nødvendigvis påvirkes på samme måde af de institutionelle værktøjer. Dette 

leder frem til specialets problemstilling: 

Hvilke institutionelle værktøjer har betydning for førsteårsstuderendes studieintensitet på danske 

videregående uddannelser, og hvordan modererer den individuelle studerendes uddannelsesmæs-

sige disponering betydningen af udvalgte af disse institutionelle værktøjer? 

Specialet afgrænser sig til at fokusere på de institutionelle (og ikke individuelle) værktøjer (og ikke 

statiske strukturer) til at fremme førsteårsstuderendes (og ikke studerende med højere anciennitet) 

studieintensitet i en dansk, videregående kontekst. Derudover undersøges det, hvordan den indivi-

duelle (og ikke institutionelle) uddannelsesmæssige disponering modererer betydningen af udvalgte 

institutionelle værktøjer. Problemstillingen undersøges med en relativt bred empirisk analyse, som 

er tematisk styret af litteraturen på området. Inden specialets teoretiske fundament klarlægges, præ-

senteres specialets disposition for at skabe overblik over de kommende kapitler.   
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Disposition 

Kapitel 2 indeholder specialets teoretiske fundament. Her præsenteres først den indledende afsøg-

ning af student engagement litteraturen (herefter litteraturen om studieengagement). Derpå følger 

en teoretisk diskussion af fremtrædende definitioner af studieengagement efterfulgt af en teoretisk 

diskussion af relationen mellem studieintensitet og studieengagement. Teoriens anden del indehol-

der en tematisk inddeling af hvilke institutionelle værktøjer, der med inspiration fra litteraturen om 

studieengagement kan forventes at have betydning for studieintensiteten. Til sidst følger en diskus-

sion af, hvorvidt de institutionelle værktøjer kan forventes at virke forskelligt afhængigt af de stude-

rendes uddannelsesmæssige disponering.  

Kapitel 3 indeholder specialets metodiske refleksioner. Kapitlet indledes med en refleksion over 

specialets forskningsdesign efterfulgt af en præsentation af hvilke datakilder analyserne baserer sig 

på, samt hvordan disse datakilders beskaffenhed kan forstås. Efterfølgende beskrives de centrale 

variables operationaliseringer inden en repræsentativitetsanalyse følger. Til sidst diskuteres model-

specifikationen for de efterfølgende empiriske analyser.  

Kapitel 4 indeholder specialets empiriske resultater. Her diskuteres først hvilket sammenlignings-

grundlag analysens resultater skal forstås ud fra. Derefter præsenteres analyserne af hvilke institu-

tionelle værktøjer, der har betydning for førsteårsstuderendes studieintensitet. Analyserne er bygget 

op efter de fem teoretisk udledte temaer af forklarende variable: Økonomiske ressourcer, vertikale 

læringsfællesskaber, horisontale læringsfællesskaber, kommunikation af forventninger samt kontek-

stuelle faktorer. I analysens tredje del præsenteres en række interaktionsmodeller, som undersøger 

hvorvidt de studerendes uddannelsesmæssige disponering modererer betydningen af institutionelle 

værktøjer. 

Kapitel 5 består af en diskussion af de empiriske resultaters gyldighed samt teoretiske implikationer.  

Gyldighed forstås i denne sammenhæng som specialets potentiale for at bedrive kausal inferens 

samt generalisering. Derpå diskuteres hvilke teoretiske implikationer analysen leder frem til. Under-

vejs fremhæves syv forventninger med implikationer for videre forskning på området.  

Kapitel 6 er specialets konklusion, der fremhæver de overordnede empiriske, metodiske og teoreti-

ske slutninger, som specialet giver anledning til. Det er ligeledes her, at resultaterne forholdes til 

problemstillingen.  

Kapitel 7 indeholder en afsluttende perspektivering. Denne del inddrager relevante indsigter fra 

specialet som et indspark til den verserende diskussion af kvalitetsmåling på det videregående ud-

dannelsesområde i Danmark. Baseret på de teoretiske indsigter og empiriske resultater ydes bidrag 

til hvordan man kan forstå kvalitet på det videregående uddannelsesområde og hvilke korrigeringer 

af kvalitetsmålet analysens resultater giver anledning til.  
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KAPITEL 2. TEORETISK FUNDAMENT 

Teoriafsnittet baserer sig på en ekstensiv afsøgning af litteraturen på området, som kort skitseres 

nedenfor. Som følge af afsøgningen fremstår litteraturen fragmenteret med forskellige bud på såvel 

definitioner, operationaliseringer, årsager til- samt virkninger af studieengagement. Der er altså langt 

fra konsensus om forståelsen af hverken studieengagement som begreb, årsagerne hertil eller virk-

ningerne heraf (Zyngier, 2008; Kahu, 2013; Zepke, 2014; Zepke, 2015). Ikke desto mindre foreligger 

der en væsentlig mængde empiriske studier af årsager til og virkninger af studieengagement (bl.a. 

Krause & Coates, 2008; Kuh et. al., 2008; Trowler, 2010; Ketonen et. al., 2016).  

Specialet præciserer en adfærdsmæssig tilgang til studieengagement gennem en sammenligning af 

eksisterende definitioner. Dermed fremhæves potentialet for at forstå begrebet operationelt som de 

studerendes studieintensitet. Dernæst tematiseres de fremherskende institutionelle årsager til stu-

dieengagement i fem temaer med henblik på at rammesætte specialets analyse. Disse temaer ind-

fanger litteraturens bud på institutionelle årsager til studieengagement. Som teoretisk ramme for 

forståelsen af hvordan de institutionelt initierede værktøjer omsættes til studieintensitet, anvendes 

undervejs selvbestemmelsesteorien som et psykologisk perspektiv (Deci & Ryan, 2000). I teoriens 

sidste del introduceres den teoretiske forståelse af de studerendes uddannelsesmæssige dispone-

ring, hvor de institutionelle årsager sættes i et sociokulturelt perspektiv. Her anvendes en række af 

Pierre Bourdieus teoretiske greb til at forstå, hvordan uddannelsesmæssig disponering kan mode-

rere betydningen af institutionelle værktøjer. 

Litteratursøgning 

Overordnet baserer litteratursøgningen sig på en triangulering mellem tre typer af litteratur: 1) cen-

trale værker, 2) nyere, betydningsfulde artikler og 3) litteraturreviews. Centrale værker defineres som 

værker, der er citeret 50 gange eller mere. Nyere, betydningsfulde artikler defineres som tekster af 

nyere dato (fra omkring år 2000 og frem), med eksplicitte referencer til de flere af de centrale værker. 

Litteraturreviews forstås som tværgående kortlægninger af litteraturen på området af forskellig ka-

rakter. Foruden disse tre typer informerede søgningen efter centrale værker omkring de centrale 

forfattere på området1.  

Til litteratursøgningen anvendes databaserne ERIC (Education Resources Information Complete), 

Web of Science og SCOPUS med brug af konsistente søgestrenge2. Vi har således afsøgt generiske 

                                                
1

 Blandt de centrale værker er følgende forfattere fremtrædende (forfatterskab på centrale værker i parentes): Kuh, G. D. (25 stk.), Coates, 
H. (16 stk.), Zepke, N. (14 stk.), Hu, S. (12 stk.), Leach, L. (10 stk.) og Pike G. R. (10 stk.).  
2 Med henblik på at indfange bredden i litteraturen, anvender vi, som den første del af søgestrengene, termen “student engagement” eller 
synonymer for samme (“student involvement” osv.) (Astin, 1999). Anden del af søgestrengene er identisk på tværs af de forskellige termer 
for “student engagement”. Heri inkluderes forskellige oversættelser af videregående uddannelse (“higher education”, “further education” 
osv). Følgende søgningen er det klart, at “student engagement” er den klart mest anvendte term i litteraturen (fx anvender 94 ud af i alt 
139 centrale værker fra nettosøgningen denne term).  
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såvel som uddannelsesspecifikke søgedatabaser. Efter databasesøgningen er centrale henvisnin-

ger blevet forfulgt i et forsøg på at mætte specialets litterære grundlag. Det samlede output fra søg-

ningen udgør specialets bruttosøgning.  

Efter databasesøgningen er værkerne sorteret efter relevans ud fra overskrift og abstract. Eksem-

pelvis frasorteres værker omhandlende andre uddannelsestrin. Frasorteringen efterlader specialets 

nettosøgning. Af hensyn til systematisering inddeles nettosøgningen i fire kategorier: 1) konceptuelle 

studier, 2) metodiske studier, 3) studier med studieengagement som uafhængig variabel og 4) stu-

dier med studieengagement som afhængig variabel3. Baseret på søgestrategien er det vores klare 

indtryk, at den relevante akademiske litteratur vedrørende studieengagement er afdækket. Neden-

stående teoriafsnit tager afsæt i den indledende litteratursøgnings resultater.  

Definitioner af studieengagement 

Mens der i litteraturen er blevet skrevet en del om studieengagement, er begrebet i mindre grad 

blevet nærmere konceptualiseret (Zyngier, 2008; Kahu, 2013; Macfarlane & Tomlinson, 2017). Man 

kan med rette sige, at det teoretiske arbejde med begrebet ikke modsvarer dets store empiriske 

interesse, der givetvis bunder i de ønskværdige outcomes, som knytter sig til studieengagement 

(Trowler, 2010). Som følge af interessen har definitionen af begrebet udviklet sig løbende. Det føl-

gende afsnit vil sammenholde fremtrædende definitioner i litteraturen. Formålet er at klargøre afvi-

gelserne i den konceptuelle forståelse af studieengagement med henblik på at placere dette speci-

ales definition af studieengagement i litteraturen.  

Oprindeligt har termen student involvement (studieinvolvering) været anvendt om den indsats de 

studerende lægger i deres studier (Astin, 1984). Litteratursøgningen viser, at litteraturen har bevæ-

get sig i retning af at anvende termen student engagement (studieengagement). Som følgende dis-

kussion også vil afspejle, synes der dog ikke at være nogen reel konceptuel forskel på studieinvol-

vering og studieengagement. I nedenstående afsnit fremføres og struktureres fire fremtrædende 

definitioner. De fire definitioner er fremtrædende i litteraturen, da de er betydningsfulde for senere 

definitioner (Astin, 1999), bygger videre på centrale værker (Kuh, 2009a; Burch et. al., 2015) eller 

repræsenterer divergerende definitoriske retninger (HEFCE, 2008). De sammenholdes ved at ana-

lysere deres tilgang til studieengagement (Kahu, 2013). 

  

                                                
3 I hver kategori er der hhv. 39 (1), 20  (2), 20 (3) og 61 (4) værker. 
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Tabel 2.1. Fremtrædende definitioner i litteraturen 

Reference Tekst  Definition 

Astin 

(1999) 

Student Involvement: A develop-

mental theory for higher education 

 ̋… student involvement refers to the amount of physical and psycholo-

gical energy that the student devotes to the academic experienceʺ 

HEFCE 

(2008) 

Tender for a study into student en-

gagement 

 “... we understand student engagement to be the process whereby insti-

tutions and sector bodies make deliberate attempts to involve and em-

power students in the process of shaping the learning experience” 

Kuh 

(2009a) 

What Student Affairs Professionals 

Need to Know About Student En-

gagement 

 “Student engagement represents the time and effort students devote to 

activities that are empirically linked to desired outcomes of college and 

what institutions do to induce students to participate in these activities” 

Burch et. 

al. (2015) 

Student Engagement: Developing a 

Conceptual Framework and Survey 

Instrument 

 “Student engagement consists of the separate constructs of emotional 

engagement, physical engagement, cognitive engagement in class, and 

cognitive engagement out of class” 

 

Litteraturens tilgange 

Kahu (2013) inddeler forskningen i studieengagement i tre hovedtilgange, herunder den behaviori-

stiske, den psykologiske og den sociokulturelle tilgang. Ifølge Kahu (2013) er der et vist element af 

overlap mellem de tre tilgange, men substantielt belyser de forskellige forståelser af studieengage-

ment og indfanger den væsentligste del af litteraturen (Kahu, 2013: 758).  

Den behavioristiske tilgang anser engagement som “...an evolving construct that captures a range 

of institutional practices and student behaviours…” (Kahu, 2013: 756). I denne forståelse anses den 

studerende som værende en del af uddannelsessystemet, hvor såvel institutioner, ansatte og stu-

derende udgør aktører. Denne tilgang vil ofte fokusere på ressourcer, der kan øge studieengage-

ment som et koncept i “udvikling” (Astin, 1999). Den psykologiske tilgang anser engagement som 

“... an internal psycho-social process that evolves over time and varies in intensity” (Kahu, 2013: 

761). Denne tilgang stiller altså skarpt på den studerendes indre motiver og præferencer i studiesi-

tuationen. Herved bliver studieengagement en individuelt bestemt størrelse, som varierer over tid 

afhængigt af individuelle forhold. I det sociokulturelle perspektiv betragtes særligt “... the polar op-

posite of engagement, alienation, ‘a subjectively undesirable separation from something outside 

oneself’” (Kahu, 2013: 763). Engagement forstås altså i denne tilgang ud fra sin modsætning, nemlig 

fremmedgørelse. Engagementet er derfor mindre fleksibelt end i de andre tilgange. Her tilgås den 

studerende som en del af et system, som i bedre eller ringere grad komplementerer den studerendes 

karakteristika.  

Gennemlæsningen af litteraturen peger i retning af, at særligt den behavioristiske og psykologiske 

tilgang er fremtrædende. Det sociokulturelle perspektiv er generelt forsømt og mere fremtrædende 

på ungdomsuddannelsesområdet (Zyngier, 2008; Kahu, 2013). Specialet vil senere vende tilbage til 

den sociokulturelle tilgang, men i første omgang diskuteres hvorledes de fremtrædende definitioner 

af studieengagement placerer sig på et kontinuum mellem behavioristiske og/eller psykologiske til-

gange.  
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Tilgangene i de fremtrædende definitioner 

Blandt de fremtrædende definitioner i litteraturen, fremstår Kuh (2009a) og HEFCE (2008) som de 

klareste eksempler på behavioristiske tilgange. Her understreges de studerendes og institutionernes 

tid, indsats og bevidste forsøg. Der findes to ekspliciterede handlende aktører i Kuhs (2009a) defi-

nition, nemlig den studerende og institutionen, mens de to aktører i HEFCE-definitionen (2008) er 

institutionen og sektoren. Ift. de andre definitioner er imidlertid påfaldende, at begge definitioner 

betoner institutionernes handlen som udslagsgivende. Til forskel fra HEFCE definitionen, åbner Kuh 

også for et psykologisk perspektiv, da “indsats” både kan forstås konkret som den studerendes ad-

færd, men også som den psykosociale energi, den studerende lægger i studierne.  

Astin (1984) sondrer imellem den fysiske og psykiske energi, som den studerende dedikerer til den 

akademiske oplevelse. I denne definition ses altså en ligeværdig vægtning mellem den behaviori-

stiske- og den psykologiske tilgang, da både adfærd og indre psykosociale processer betones. Burch 

et. al. (2015) sondrer imellem fysisk, kognitivt og emotionelt engagement. Heri ligger således dels 

et behavioristisk perspektiv (det fysiske engagement), og flere psykologiske (det kognitive og emo-

tionelle engagement). Desuden understreges inddelingen af det kognitive engagement mellem det 

engagement, som viser sig i klassesammenhængen, og dét, som viser sig uden for klassesammen-

hængen. De psykosociale processer får dermed mest tyngde i definitionen. I såvel Astin (1984) som 

Burch et. al. (2015) anerkendes den studerendes individuelle initiativ med henblik på at skabe en-

gagement og læring. Det betyder ikke, at institutionen og underviserne ikke kan imødekomme de 

studerendes individuelle initiativ, og fremme engagementet. Men teorien anerkender det individuelle 

initiativ som den sidste, udslagsgivende faktor.  

I fremtrædende definitioner i litteraturen tegner der sig således et billede af, at alle definitionerne 

rummer et element af behaviorisme, mens de kun i varierende grad også rummer en psykologisk 

tilgang. Samtlige forfattere anerkender således, at engagement i en vis udstrækning skal forstås 

som objektive handlinger og opførsel, mens nogle også peger på psykologiske mekanismer som 

centrale.  

Den praktiske tilgang 

Ud fra afsøgningen af litteraturen fremgår det tydeligt, at der foreligger en del forskning, hvis formål 

er at fremme de studerendes udbytte af videregående uddannelse, snarere end at rodfæste kon-

cepter og klarlægge regulære kausale sammenhænge. En meget citeret artikel af Chickering og 

Gamson (1987) fungerer som eksempel herpå. De beskæftiger sig med, hvad kan kaldes for good 

practice inden for videregående uddannelser, som fremmes ud fra syv principper. Således adskilles 

ikke klart hvad den gode praksis er, og hvad der fremmer denne. De forklarende variable bliver 

således svære at adskille fra outcomevariablen. Samme problemstilling gør sig gældende i den bredt 

anvendte definition af Kuh (2009a), som definerer studieengagement ud fra dets sammenhænge 

med ønskværdige uddannelsesmæssige outcomes. I betydningsfulde dele af litteraturen forbliver 

studieengagement derfor et flydende begreb, som definitorisk ikke adskilles klart fra dets årsager og 
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virkninger. NSSE er det mest anvendte behavioristiske måleredskab, hvorfor udformningen af det 

beskrives kort nedenfor.  

NSSE-målingerne, som de anvendes i USA, er unikke i historisk forankring og størrelse. NSSE blev 

sat i søen første gang i 1999 med 140 institutioner. Siden har der årligt været et stigende antal 

deltagende institutioner, således at der i 2018-målingen deltager hele 513 institutioner (NSSE, 

2018). Teoretisk er NSSE konstrueret på baggrund af bl.a. Pace’s (1979) koncept for studieengage-

ment. Bestræbelserne er at skabe et værktøj, som måler quality of effort, der både rummer et ad-

færdsmæssigt og psykologisk element (Pace, 1979; Pace, 1990). NSSE er et kvantitativt redskab, 

som ved hver indsamling indeholder spørgsmål til fem dimensioner af studieengagement, som kort 

består i 1) akademisk udfordring, 2) aktiv og samarbejdende læring, 3) studerende-underviser inter-

aktion, 4) berigede uddannelsesmæssige erfaringer, 5) understøttende læringsmiljø (Kuh, 2009b, 

vores oversættelse).  

Nyere reviews på området peger ligeledes på problemstillingen om konceptuel årsag-virknings over-

lap, som værende særligt fremtrædende i den behavioristiske NSSE-inspirerede del af litteraturen 

(Kahu, 2013). Det er dog ikke en iboende problematik i den behavioristiske tilgang, at årsager og 

virkninger ikke er adskilt fra konceptet, men skyldes nærmere en operationel stiafhængighed, som 

bl.a. har rod i NSSE-målingerne. I det nedenstående diskuteres, hvordan studieintensitet, som det 

defineres i nærværende speciale, imødekommer denne problematik.  

Studieintensitet som konceptuelt alternativ 

Følgende afsnit vil præsentere og diskutere konceptet studieintensitet. Konceptet operationaliseres 

i metodeafsnittet, mens dette afsnit har til formål at en fastlægge definition samt belyse, hvordan det 

konceptuelt relaterer sig til de fremhævede definitioner af studieengagement. Med Adcock og Colli-

ers (2001) forståelse er målet at gå fra et baggrundskoncept til et systematiseret koncept. Det bag-

vedliggende teoretiske koncept, som forsøges indfanget, er studieengagement - men kun en del 

heraf, hvilket diskussionen vil reflektere.  

Definition af studieintensitet: Et behavioristisk koncept 

Studieintensitet bliver i nærværende speciale defineret som det samlede antal timer den studerende 

forventer at bruge på aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, herunder tid brugt på undervisning, 

forberedelse og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter. Sidstnævnte inkluderer eksempelvis fore-

ningsarbejde, mens lønnet arbejde, studierelevant eller ej, ikke inkluderes. Studieintensitet er den 

samlede tid den studerende forventer at bruge på de tre aktiviteter.  

Definitionen lægger op til, at studieintensitet skal forstås som den studerendes tid anvendt på for-

skellige aktiviteter. Det centrale fænomen er altså tidsforbrug, og dermed den adfærd, som den stu-

derende udviser. I Kahus (2013) tredeling af litteraturen om studieengagement lægger studieinten-

sitet sig derfor umiddelbart inden for den behavioristiske tilgang. Sammenholdt med fremtrædende 

definitioner af studieengagement, er definitionen af studieintensitet altså mere entydig i dens fokus 
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på adfærd. Dette er dog med undtagelse af HEFCE (2008), som ligeledes har en ren behavioristisk 

konceptualisering.  

I definitionen af studieintensitet er den studerende den primære aktør i engagementsudøvelsen. På 

trods af at studieintensitet udelukkende udgøres af den studerendes initiativ, åbnes der dog samtidig 

for, at institutionens tiltag kan påvirke dette initiativ i retning af mere eller mindre intensiv adfærd. 

Institutionens tiltag forventes at kunne påvirke studieintensiteten på alle tre parametre konstitue-

rende for studieintensiteten. Mest indlysende er det, at studieintensiteten påvirkes af, hvor mange 

undervisningstimer institutionen udbyder. Det udbudte timetal resulterer dog først i studieintensitet, 

såfremt den studerende vælger at deltage. Samtidig synes det dog også rimeligt at antage, at insti-

tutionen påvirker studieaktiviteten både i forhold til de studerendes forberedelse til undervisningen 

og andre studierelaterede aktiviteter. Dels vil institutionens linje ift. eksempelvis sværhedsgrad og 

krav til forberedelse påvirke forberedelsestiden. Dels vil kulturen på institutionen påvirke hvorvidt de 

studerende engagerer sig i studierelevante aktiviteter, som ikke relaterer sig direkte til et fag. På den 

måde ligger aktørforståelsen i definitionen af studieintensitet sig op ad aktørforståelsen i definitionen 

af studieengagement, som Kuh (2009a) præsenterer. Her er den studerende den centrale initiativ-

tager, hvor systemiske faktorer kan påvirke dennes adfærd i en mere eller mindre studieintensiv 

retning. Dog betones den studerendes initiativ mere i dette speciales definition.  

Studieintensitet - reduktion og præcisering af studieengagement 

Relativt til de andre fremtrædende definitioner af studieengagement, er definitionen af studieintensi-

tet væsentligt reduceret, idet psykosociale og sociokulturelle dele af engagementet udelades. Defi-

nitionen indbefatter således kun det adfærdsmæssige aspekt og vedkommer kun eksplicit den stu-

derende som aktør. Spørgsmålet er, om reduktionen medfører øget præcision, men i samme om-

bæring gør køb på en del af frugtbarheden, som studieengagement har vist sig at have i praksis?  

Studieintensitet som minimumsbetingelse for studieengagement og forholdet mel-

lem dem 

Studieintensitet betragtes som en minimumsbetingelse for studieengagement, fordi et minimum af 

deltagelse og forberedelse må være forudsætningsgivende for overhovedet at tilnærme sig stoffets 

genstandsfelt:  

“In the classroom, active participation is the minimal essential condition for formal lear-

ning to occur - the individual must attend to the teacher, read, study, memorize, respond 

to questions, complete assignments, and so on.” (Finn, 1989: 127).  

Antageligvis er det nødvendigt, at den studerende investerer et minimum af tid i sin uddannelse, for 

overhovedet at kunne siges at være engageret i den. Deraf kommer at der ikke findes studieenga-

gement uden studieintensitet.  



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

14 

I forlængelse heraf synes det plausibelt, at mere studieintensitet vil resultere i mere studieengage-

ment, dvs. at korrelationen mellem koncepterne er positiv. Dette er under forudsætningerne at sum-

men af 1) fremmøde til undervisning virker engagerende, 2) forberedelse i stoffet virker engagerende 

og 3) øvrig deltagelse i studierelevante aktiviteter virker engagerende (Carini et al., 2006). Under 

antagelsen er der altså plads til, at der kan være manglende positiv sammenhæng mellem dele af 

studieintensitetsmålet og engagementet, men at de summeret vil være positivt korrelerede.  

Den positive sammenhæng mellem de to koncepter kan imidlertid problematiseres. Med henblik på 

at diskutere tesen om positiv sammenhæng mellem studieintensitet og studieengagement, skitseres 

i det følgende tre tænkte, illustrative eksempler. Af hensyn til at lette formidlingen, spiller kun forbe-

redelsen, som delelement af studieintensitet, en udslagsgivende rolle, mens undervisning og andre 

uddannelsesrelevante aktiviteter holdes konstante. Fælles for de tre eksempler er, at den antagede 

positive sammenhæng mellem studieintensitet  og studieengagement ikke gør sig gældende.  

Eksempel 1: En studerende har erfaring med at have ringe udbytte af sin selvstændige forberedelse 

til undervisning, idet han er fagligt udfordret. Derfor forbereder han sig ikke til undervisningen i 

samme grad som sine medstuderende. Han er derfor, som følge af den manglende forberedelse, 

mindre engageret i det faglige stof, end sine medstuderende. Samtidig er undervisningen tilrettelagt 

af en dygtig, inkluderende underviser, som giver ham mulighed for at engagere sig i gruppediskus-

sioner og oplæg. Han oplever derfor - på trods af den manglende forberedelse - at engagere sig 

tilsvarende sine medstuderende i det faglige stof som følge af undervisningen. Engagementet ifm. 

undervisningen kommer til at fungere kompenserende for det manglende engagement i forberedel-

sen. Så omend den studerende samlet investerer mindre tid i studierne, end sine medstuderende, 

er han lige så engageret som sine medstuderende. Eksemplet viser derfor hvordan mindre studie-

intensitet kan betyde den samme mængde engagement.  

Eksempel 2: En studerende forbereder sig meget relativt til sine medstuderende i frygt for ikke at 

præstere til eksamen. Som følge af forberedelsen er hun derfor relativt mere engageret i stoffet end 

sine medstuderende. Hun møder op til alt undervisningen, på linje med sine medstuderende, men 

fordi hun er bedre forberedt end dem, oplever hun undervisningen som uambitiøs og demotiverende. 

Dette resulterer i, at hun bliver mindre engageret i undervisningen relativt til sine medstuderende. 

Eksemplet viser hvordan den meget studieintensive studerende er lige så engageret som sine rela-

tivt mindre studieintensive medstuderende.  

Eksempel 3: En ivrig studerende er efter flere års afslag endelig kommet ind på drømmestudiet med 

den høje adgangskvotient. Han oplever sine medstuderende som enormt kompetente, og antager 

på forhånd at studierne bliver en udfordring for ham. Han forbereder sig relativt mere end sine med-

studerende. Den grundige forberedelse udmønter sig dog ikke i større engagement omkring stoffet, 

fordi hans læsestrategi ikke er målrettet. Tværtimod bliver forberedelsen anledning til frustrationer, 

som effektivt gør ham mindre engageret end sine medstuderende. Ifm. undervisningen oplever han 
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lige knapt at kunne følge med på samme niveau som dem fordi hans forberedelsesstrategi er forfej-

let. Netto vil han - på trods af sin intensive studiestrategi - altså opleve mindre engagement end sine 

medstuderende.  

Eksemplerne udfordrer således tesen om, at der udelukkende er en positiv sammenhæng mellem 

studieintensitet og studieengagement. I de første to eksempler er der effektivt ikke nogen sammen-

hæng mellem hhv. mindre og mere studieintensitet og studieengagement, mens sammenhængen 

er negativ i det sidste eksempel.  

Sammenhængens beskaffenhed og specialets antagelse 

Sammenhængen mellem studieintensitet og studieengagement er altså ikke nødvendigvis positiv. 

Ovenstående eksempler peger på, at sammenhængen ved lavere grader af studieintensitet måske 

er positiv og derfra - ved et givent niveau af studieintensitet - aftager i styrke for til sidste at blive 

negativ. Denne funktion i sammenhængen mellem koncepterne er imidlertid en tese i sig selv, og 

uden for specialets undersøgelsesfelt. Ud fra eksemplerne er det imidlertid også klart, at fraværet af 

positiv sammenhæng mellem studieintensitet og studieengagement udgør undtagelsen og næppe 

vil forekomme på tværs af større grupper studerende. I kraft af specialets tværgående design, anta-

ges det derfor, at sammenhængen mellem de to gennemsnitligt vil være positiv på tværs af stude-

rende. Under antagelsen er der altså plads til ovennævnte afvigelser, som vil forekomme i praksis.  

Vindinger ved studieintensitet 

Når studieintensitet anvendes som outcomemål, er det således åbenlyst et smallere koncept end 

det typisk anvendte studieengagement. Først og fremmest fordi det ikke direkte rummer psykologi-

ske og sociokulturelle aspekter, som nogle andre definitioner i litteraturen gør. Samtidig er aktørfor-

ståelsen også smallere end i nogle andre definitioner, hvilket også gør at studieintensitet reflekterer 

en delmængde af hvad andre definitioner indfanger. I kraft af disse afgrænsninger gøres fænomenet 

imidlertid ikke alene smallere, men også mere præcist. Studieintensitet som koncept overlapper 

hverken med dets årsager eller virkninger, netop fordi det betoner det behavioristiske aspekt og 

aktørforståelsen er smal. Samtidig - som ovenstående diskussion reflekterer - kan studieintensitet 

med rimelighed siges, at hænge positivt sammen med studieengagement. Dette tyder på at studie-

intensitet, på linje med alternative operationaliseringer af studieengagement, er behæftet med en 

række ønskværdige outcomes i praksis. Manifestation af den tese kræver selvsagt undersøgelse af 

de selvstændige effekter af studieintensitet. For nu antages det dog, at studieintensitet med rimelig-

hed kan forventes at være behæftet med ønskværdige outcomes på linje med studieengagement.  

Institutionelt betinget studieintensitet? 

Der kan være mange årsager til, at studerende på videregående uddannelser engagerer sig i deres 

uddannelse. Som Astin (1984) nævner, er studerendes tid en begrænset ressource, som uddannel-
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sesinstitutionerne kæmper en konstant kamp for at lægge beslag på. De studerende vægter alter-

nativomkostningerne ved at studere, og træffer derudfra beslutninger om, hvorvidt de skal engagere 

sig i studierne eller andre mindre fagligt relevante aktiviteter.  

I nærværende afsnit betones fem fremtrædende temaer for institutionel praksis, som litteraturen om 

studieengagement peger på kan være betydningsfulde for de studerendes engagement. Foruden 

tematiseringen af litteraturen, bør det her bemærkes, at der er i litteraturen tale om årsagerne til 

engagement og ikke intensitet. Det er muligt at studieintensitet følger distinkte kausale logikker så-

ledes, at årsagerne til engagement og intensitet ikke nødvendigvis er de samme. Omvendt ses stu-

dieintensitet som en minimumsbetingelse for engagement, som er tæt korreleret med denne, hvorfor 

det er rimeligt at lade de institutionelle årsager til studieintensitet være inspireret af litteraturen om 

studieengagement  

Afsnittet er struktureret således at først gennemgås selvbestemmelsesteorien af Deci og Ryan 

(2000) som en generel forståelsesramme for processen, hvormed studerende motiveres til at lægge 

energi i deres studier. Dernæst gennemgås tematisk de væsentligste institutionelle tilgange til stu-

dieengagement, som er forankret i litteraturen; det økonomiske ressourceperspektiv, vertikale læ-

ringsfællesskaber, horisontale læringsfællesskaber, kommunikation af forventninger samt øvrige 

kontekstuelle faktorer. Efterfølgende klargøres, hvordan de institutionelle værktøjers indflydelse på 

studieintensiteten kan være modereret af den individuelle studerendes uddannelsesmæssige dispo-

nering med afsæt i den bourdieuske tilgang. 

Hvordan engagerer studerende sig? Selvbestemmelsesteoriens bidrag 

Kun få forfattere i den uddannelsesspecifikke litteratur om studieengagement går nærmere ind i 

mekanismerne bag hvorfor de studerende vælger at investere energi i deres studier. Et enkelt studie 

(Schuetz, 2008) anvender dog den socialpsykologiske selvbestemmelsesteori (“self-determination 

theory”, herefter kaldet SDT) (Deci & Ryan, 2000) som en del af en større rammesætning af de 

studerendes motivation. Nærværende speciale vil i forlængelse heraf forsøge at sammenkoble litte-

raturens institutionelle årsager til studieengagement med netop SDT.  

SDT gør op med den tidligere opfattelse af motivation som værende enten ekstrinsisk eller intrinsisk 

(Deci, 1971). I stedet beskrives motivation ud fra et kontinuum i forhold til i hvilken grad den er 

autonomt bestemt. I den ene ende af kontinuummet findes ekstern regulering, som den mest kon-

trollerede motivationstype. Individer, der placerer sig i denne ende af kontinuummet, er udelukkende 

ekstrinsisk drevet, og responderer således på belønning og/eller straf. De opfatter ikke deres initiativ 

til handling som værende udsprunget fra dem selv, kaldet external locus of causality (DeCharms, 

1968). I en uddannelsessammenhæng vil en studerende, der læser af frygt for undervisernes ver-

bale udskamning, eller udelukkende læser en bestemt uddannelse for i sidste ende at få en højere 

løn, findes i denne ende af spektret. I den anden ende findes individer, der udelukkende udviser en 

bestemt adfærd, fordi de finder adfærden eller handlingen belønnende i sig selv. Studerende, der 
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kan placeres i denne ende af kontinuummet, læser, fordi de finder uddannelsen og stoffet spæn-

dende per se, og deres engagement og studieintensitet må således forventes at være uafhængig af 

ydre forhold herunder eksempelvis de institutionelle rammer. Deres motivation er autonom og de 

oplever internal locus of causality - deres initiativ til handling udspringer indefra. Dette betegnes i 

SDT som intrinsisk motivation (Gagne & Deci, 2005).  

Mellem de to yderpunkter findes tre ekstrinsiske idealtypiske motivationsformer, hvor en given eks-

tern regulering er mere eller mindre internaliseret som en del af individets værdisystem. Introjektion 

(“introjection”) beskrives som “... swallowing regulations whole without digesting them” (Deci & Ryan, 

2000: 236). Individet vil derfor opleve initiativet som dets eget, men hun vil samtidig være opmærk-

som på den ekstrinsiske tilskyndelse. Eksempelvis kan en studerende lægge kræfter i sin uddan-

nelse pga. dårlig samvittighed over ikke at få læst det pensum, som er pålagt et fag. Den næste 

motivationsform på kontinuumet, identificering (“identification”), beskrives som en mere autonom 

proces end introjektion, da individet her anerkender og accepterer den underliggende værdi ved 

adfærden (Deci & Ryan, 2000: 236). Studerende, der forbereder sig, fordi de anerkender, at det 

fremmer deres læring, kan tjene som eksempel herpå. Den tredje motivationsform, integration (“in-

tegration”), er den mest internaliserede form for ekstern regulering, hvor individet fuldt ud accepterer 

reguleringen som en del af sig selv. Reguleringen anses ikke længere som noget, der er eksternt 

pålagt, men er blevet en del af individets egen autonome prioritering (Gagné & Deci, 2005). Stude-

rende, der anser uddannelsesflid som en ønskværdig dyd, som de føler lyst til at efterleve, vil være 

et eksempel på integreret motivation, der får de studerende til at engagere sig.  

Processen hvormed individer internaliserer ekstern regulering opstår dog ikke af sig selv. For at 

internalisere den eksterne regulering eller sågar være fuldt ud intrinsisk motiveret kræves det, at 

individet får opfyldt sine basale behov (Gagné & Deci, 2005: 336). SDT opererer med tre primære 

behov, som skal opfyldes for at internalisere eksterne reguleringer; autonomi, kompetence og til-

knytning (Deci & Ryan, 2000). Autonomi omhandler individets følelse af at have kontrol over- og 

være kilden til egne adfærdsmønstre (Deci & Ryan, 2000: 234). Kompetence handler om, at individet 

oplever at have kvalifikationer og kapacitet til agere effektivt i den sociale verden (Deci & Ryan, 

2000: 235) mens tilknytning angår individets meningsfulde relationer og følelse af opbakning fra 

vedkommendes netværk (Gagné & Deci, 2005: 337). Som behovsopfyldelsen stiger antages det, at 

studiemotivationen internaliseres som en autonom, integreret del af den studerendes prioritering. 

Med integrationen og behovsopfyldelsen følger villigheden til at lægge mere energi i studierne til-

svarende, hvilket forventeligt udmønter sig i adfærdsændringer. Graden hvormed de studerende 

oplever at disse behov opfyldes i uddannelseskonteksten, vil derfor bestemme graden hvormed de-

res motivation for at studere internaliseres. I nærværende speciale anses dette som direkte over-

sætteligt til deres engagement.   

SDT kan altså appliceres på kontekster, hvor individers motivation spiller en afgørende rolle for en 

given adfærd. I dette speciale forstås studiemotivation som den potentielle energi en studerende er 
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villig lægge bag opnåelsen af læringsresultater i forbindelse med studiet (inspireret af Jørgensen & 

Andersen, 2010: 35). Studiemotivation overlapper således delvist med særligt den psykologiske del 

af litteraturen om studieengagement omend disse koncepter ikke kan sammenlignes direkte.  

Inddragelsen af SDT og studiemotivation skyldes ønsket om at give en overordnet forståelse for 

processen, hvormed institutionelle tiltag og omsættes til engagement. Argumentet er overordnet, at 

institutionelle værktøjer kan understøtte de forskellige behovstyper, hvormed de institutionelle værk-

tøjers værdi internaliseres af de studerende og udmønter sig i studiemotivation og derpå studieen-

gagement. Det er dog ikke specialets hensigt at efterprøve, hvorvidt SDT udgør den reelle meka-

nisme mellem de institutionelle værktøjer og studieengagement. Mere kvalitativt orienterede studier 

synes at være bedre egnet til undersøgelsen af sådan et spørgsmål.  

I det følgende gennemgås de væsentligste institutionelle værktøjer, som kan have betydning for 

studieengagement, tematisk startende med det økonomiske ressourceperspektiv. Litteraturen på 

området skitseres for hvert tema for at klarlægge forskningsfund inden for temaet. Undervejs forhol-

des selvbestemmelsesteorien til temaerne.  

Det økonomiske ressourceperspektiv 

Forskningen på området operationaliserer økonomiske ressourcer forskelligt. Overordnet kan man 

sondre mellem studier, som anvender bredere økonomiske mål, såsom de samlede institutionelle 

udgifter, og studier, som anvender smallere økonomiske mål, såsom udgifter til administration. 

Blandt studierne med smallere operationaliseringer af økonomiske ressourcer er Pike et. al. (2006), 

Hayek (2001) og Ryan (2005). Pike et al. (2006) undersøger sammenhængen mellem udgifter og 

studieengagement på hhv. 144 og 154 offentlige og private amerikanske uddannelsesinstitutioner. 

Ved hjælp af aggregeret institutionsdata finder de, at for førsteårsstuderende på offentlige uddan-

nelsesinstitutioner korrelerer udgifter til akademisk støtte positivt med alle NSSEs dimensioner af 

studieengagement på nær understøttende læringsmiljø. Udgifter til akademisk støtte indebærer bl.a. 

udgifter til biblioteksfunktioner, administration samt personlig udvikling. Yderligere korrelerer også 

øgede udgifter til institutionel støtte positivt med både akademisk udfordring, aktiv og samarbej-

dende læring, studerende-underviser interaktion og berigende uddannelsesmæssige erfaringer. De 

finder samtidig at udgifter til undervisning ikke er relateret empirisk til nogle af dimensionerne for 

studieengagement.  

Hayek (2001) finder, at udgifter til stipendier, studenterservices samt institutionelle støttefunktioner 

samvarierer positivt med engagement. For udgifter til forskning samt undervisning er der ingen sam-

variation. Ryan (2005) anvender forskellige udgiftstyper (undervisning, akademisk støtte, studenter-

services samt udgifter til administration) som årsagsvariable til studieengagement. Han finder over-

raskende, at udgifter til administration korrelerer negativt med studieengagement, mens de reste-

rende variable ikke samvarierer med engagement. 
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Blandt studierne med bredere operationaliseringer af økonomimålet er bl.a. Porter (2006). I dette 

studie anvendes en hierarkisk model, hvori han finder støtte til Ryans (2005) konklusion. Han an-

vender her de overordnede institutionelle udgifter som forklaring på individuel variation i studieen-

gagement. Det viser sig, at en gennemsnitlig stigning de institutionelle udgifter medfører et fald i 

studieengagement. I et senere studie af næsten 35.000 studerende fordelt på 171 amerikanske in-

stitutioner finder Pike et al. (2011b), at et bredt udgiftsmål kun har en moderat positiv sammenhæng 

med studieengagement samt studerendes selvrapporterede læringsudbytte. Ligesom i tidligere stu-

dier finder de også, at effekten varierer afhængigt af hvilken dimension af studieengagement der er 

tale om. 

Overordnet synes studierne inden for temaet altså at vise blandede resultater, hvad angår effekten 

af økonomiske ressourcer. Nogle studier finder moderate positive sammenhænge, mens andre fin-

der negative sammenhænge. Dette synes dels at kunne forklares med, at studierne kigger på for-

skellige dimensioner af engagement, men også fordi operationaliseringerne af økonomiske ressour-

cer ikke er konsistente. Forskningen i hvordan økonomiske ressourcer påvirker studieengagement 

bærer altså præg af ikke at være kumulativ i dens undersøgelsesdesigns og operationaliseringer, 

hvilket kan være betydende for at resultaterne stikker i mange retninger.  

Teoretisk handler ressourceperspektivet grundlæggende om, hvorvidt det er muligt at fremme stu-

dieengagementet ved at omprioritere økonomiske ressourcer til bestemte områder. Økonomiske 

midler vil dog ikke i sig selv påvirke studieengagementet, da ressourcerne skal materialisere sig fx i 

form af bedre udstyr, mere undervisning, bedre undervisere, flere og bedre studiepladser eller mere 

feedback på opgaver. Under inddragelse af SDT, kan man forestille sig at en forbedret feedbackkul-

tur eller nye højteknologiske materialer vil fx kunne styrke de studerendes kompetencefølelse mens 

bedre og flere studiepladser kan understøtte de studerendes basale behov for tilknytning. Samtidig 

kan man også forestille sig, at bedre forberedte undervisere vil facilitere de studerendes rolle bedre, 

og understøtte deres behov for autonomi. Som følge heraf vil de studerendes engagement ændre 

sig i en positiv retning. SDT vil altså foreskrive, at prioritering af indsatser, som er rettet mod de 

studerende, kan påvirke deres behovsopfyldelse og dermed udmønte sig i øget engagement.  

Vertikale læringsfællesskaber mellem undervisningspersonale og stu-

derende 

I litteraturen om studieengagement er forholdet mellem de studerende og underviserne særligt un-

dersøgt under det overordnede begreb transactional engagement, kaldet vertikale læringsfællesska-

ber, der defineres som “... all the transactions occuring in educationally purposeful activities between 

teachers and students in institutional settings” (Leach og Zepke, 2011: 194). I begrebet ligger altså 

al faglig relevant interaktion mellem studerende og undervisere i uddannelsessammenhæng. Her 

refereres i høj grad til den del af litteraturen, som baserer sig på data fra NSSE. NSSE indeholder 

en dimension for studerende-underviser interaktion, der bl.a. fokuserer på, hvorvidt de studerende 
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diskuterer karakterer, opgaver, karriereplaner eller læsestof med en underviser uden for undervis-

ningen. Yderligere bedes de studerende angive hvorvidt de modtager tidslig feedback fra undervi-

seren, samt hvorvidt de har samarbejdet med en underviser om et forskningsprojekt eller i andre 

sammenhænge (Kuh, 2009b). Målet søger derved at indfange kvaliteten af relationen mellem per-

sonale og studerende gennem et multidimensionelt mål.  

Målene fra NSSE er bl.a. anvendt af Umbach og Wawrzynski (2005), som har foretaget den hidtil 

grundigste analyse af betydningen af studerende-underviser interaktion. De undersøger sammen-

hængen mellem tilstedeværelsen af en interaktionsfremmende fakultetskultur og uddannelsesmæs-

sigt ønskværdige outcomes såsom studieengagement, tilfredshed med omgivelserne samt selvrap-

porterede gevinster inden for personlige, abstrakte og praktiske kompetencer. I en hierarkisk lineær 

model finder de, at særligt kursusrelateret interaktion med underviserne har betydning for de stude-

rendes engagement. Yderligere finder de, at aktive og involverende læringsstrategier, akademisk 

udfordrende undervisning samt opfordring til at deltage i aktiviteter, der går ud over selve undervis-

ningssituationen fremmer de studerendes engagement. Konklusionen støttes af Groves et al. 

(2015), der også finder kvalitativt belæg for, at interaktionen mellem underviser og studerende har 

betydning for studieengagement, men at denne betydning er større for studerende med mere anci-

ennitet.  

Cook-Sather og Luz (2015) undersøger betydningen af at involvere de studerende aktivt i analyse 

og eventuel revision af den undervisningspraksis, de er en del af. Gennem et sådant studerende-

underviser partnerskab udvikler de studerende “a more informed critical perspective within and bey-

ond classrooms ... In addition, they build greater confidence, capacity and agency as learners” 

(Cook-Sather & Luz, 2015: 1098). Kuh (2009b: 17) beskriver, at underviserne for nogle studerende 

“become role models, mentors, and guides for continuous, life-long learning”. Ved at have en per-

sonlig relation til personalet bliver de studerende nemlig intellektuelt og akademisk dedikerede, så-

ledes at interessen for at studere i dybden forøges. Chickering og Gamson (1987) påpeger ligeledes, 

hvordan bl.a. prompte feedback bør være en del af den gode praksis på videregående uddannel-

sesinstitutioner. Bryson og Hand (2007) ser i forlængelse heraf på, at det er en betingelse at under-

viserne generelt er velforberedte, tilgængelige og tager højde for de studerendes behov. Der er så-

ledes i litteraturen talrige bud på, og undersøgelser af, hvordan vertikale læringsfællesskaber enga-

gerer de studerende.  

I lyset af selvbestemmelsesteorien er det en central betingelse for etableringen af de vertikale læ-

ringsfællesskaber, at interaktionen mellem de studerende og underviseren foregår i et relativt intimt 

forum. I dette rum bør afstanden (psykologisk såvel som fysisk) mellem den studerende og undervi-

seren ikke være for stor, og kommunikationen skal være tovejs (Kuh, 2009b). Såfremt de studerende 

oplever, at underviserne har forståelse for deres livssituationer, vil de blive knyttet til underviserne 

og føle opbakning. Hvis de oplever denne initiale tilknytning til underviserne, er der gode muligheder 

for, at de vil opleve større tilknytning til institutionen og internalisere dennes normer. Yderligere kan 
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også kompetencebehovet understøttes i relationen mellem undervisere og studerende. Ved at give 

de studerende tilpas svære akademiske udfordringer og understøtte dem i løsningen heraf vil der 

blive akkumuleret succesoplevelser og troen på egne evner vil tilsvarende forøges. Dette vil give 

selvtillid og en oplevet selvbestemmelse, som kan motivere til at lægge energi i studiet. Som opfyl-

delsen af kompetencebehovet stiger, vil den oplevede autonomi altså ligeledes stige i takt med selv-

stændigheden i opgaveløsningen. Resultatet er en mere internaliseret studiemotivation, som ende-

ligt leder til mere studieengagement. 

Horisontale læringsfællesskaber mellem studerende 

I litteraturen om studieengagement er forholdet mellem studerende særligt undersøgt under det 

overordnede begreb learning communities (herefter kaldet horisontale læringsfællesskaber), define-

ret som “a formal program where groups of students take two or more classes together, and may or 

may not have a residential component” (Zhao & Kuh, 2004: 119). Et horisontalt læringsfællesskab 

kan således antage flere former, da det både kan være en hel årgang, et hold eller en læsegruppe, 

som følges ad i to eller flere fag. Residens-komponenten er ikke oversættelig til en dansk kontekst, 

fordi universiteterne kun i en relativt smal udstrækning tilbyder indlogering på campus-områderne 

og dette forekommer ikke på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Derfor fokuseres 

ikke på dette aspekt i specialet.  

Argumentet er overordnet, at horisontale læringsfællesskaber styrker de sociale og akademiske 

bånd mellem de studerende, hvilket virker engagerende. Et studie foreskriver, at gennem deltagelse 

i et horisontalt læringsfællesskab konstrueres den viden, de studerende skal tilegne sig, i et aktivt 

socialt forum gennem gensidige udvekslinger (Zhao & Kuh, 2004). Resultatet er, at de studerende 

oplever ansvar for gruppen og påtager sig en akademisk identitet, der kan forøge deres engagement, 

resultater og personlige udvikling. Tinto (1997; 2012) beskriver også deltagelsen i læringsfællesska-

bet som både fagligt og socialt integrerende:  

“... participation in a collaborative or shared learning group enables students to develop 

a network of support - a small supportive community of peers - that helps bond students 

to the broader social communities of the college while also engaging them more fully in 

the academic life of the institution” (Tinto, 1997: 613). 

Empirisk er forskellige typer horisontale læringsfællesskaber tilsyneladende stærkt korreleret med 

studieengagement. Tinto (1997) finder i et eksperimentelt studie, at når de studerende følges ad i 

flere fag og sammenhænge så øges deres deltagelse kvalitativt såvel som kvantitativt. Zhao og Kuh 

(2004) påviser, at deltagelsen i et horisontalt læringsfællesskab har substantielt betydningsfulde og 

signifikante effekter på forskellige dimensioner af studieengagement. Effekterne synes dog at være 

betinget af studenterkarakteristika, da førsteårsstuderendes engagement påvirkes mere af et læ-

ringsfællesskab end ældre studerende. I et senere studie undersøger Pike et al. (2011a) igen be-

tydningen af deltagelse i horisontale læringsfællesskaber for studieengagement samt hvilke faktorer, 
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der modererer denne. De konsoliderer Zhao og Kuh’s (2004) fund, og finder at deltagelsen i lærings-

fællesskaber har stor betydning på tværs af forskellige dimensioner for engagement. I modsætning 

til Zhao og Kuh (2004) finder de dog, at effekten er større for ældre end for yngre studerende. Her-

udover argumenterer de for at effekten varierer som følge af institutionelle karakteristika (Pike et. 

al., 2011a).  

I selvbestemmelsesteorien vil et tæt forhold til de andre studerende direkte kunne understøtte såvel 

behovet for tilknytning, kompetence og autonomi. Behovet for tilknytning synes at være mest oplagt 

da studerende har brug for at skabe meningsfulde relationer når de starter et nyt sted. Tilknytnings-

behovet opfyldes ved at skabe relationer til andre studerende, der står i samme livssituation, og 

dermed opbygges en gensidig social forståelse. Behovet for kompetence kan opfyldes ved at den 

enkelte studerende bevidstgøres i ikke at være alene med sine glæder og frustrationer i studielivet. 

Oplevelsen af ikke at være tilstrækkeligt kompetent ved studiestart kan gennem spejling i medstu-

derende altså afvæbnes. Spejling i medstuderende kan ligeledes medføre, at rollen som studerende 

for den enkelte bliver tydeligere, hvilket kan give en oplevelse af at være selvstændigt handlende. 

Læringsfællesskaber med ligesindede kan derfor også indvirke positivt på den enkeltes følelse af 

autonomi.  

Ingen af de nævnte studier har dog undersøgt, hvorvidt institutionel facilitering af muligheden for at 

deltage i et læringsfællesskab har betydning for engagementet. Læringsfællesskaber opstår kun 

delvist af sig selv, og institutioner har således mulighed for at skabe de horisontale læringsfælles-

skaber, der kan være understøttende for de studerendes engagement. Med specialets institutionelle 

fokus forfølges dette spor i en undersøgelse af, hvorvidt institutionel facilitering af muligheden for at 

deltage i horisontale læringsfællesskaber leder til en mere studieintensiv adfærd.  

Kommunikation af forventninger 

Kommunikation fra uddannelsesinstitutionernes ledelse og ansatte er et fjerde tema af institutionelle 

faktorer, som kan have en betydning for studieengagementet. I Chickering og Gamsons (1987) ind-

flydelsesrige artikel udgør kommunikation to af syv vigtige principper for “god praksis” på det vide-

regående uddannelsesområde. I lyset af, at Chickering og Gamson (1987) er et af de mest indfly-

delsesrige og citerede teoretiske værker i litteraturen om studieengagement, er det bemærkelses-

værdigt, at litteratursøgningen ikke fandt frem til nogle studier, som empirisk tester relationen mellem 

institutionens kommunikation af forventninger og studieengagement. Nærværende speciale bidrager 

således gennem en empirisk efterprøvning af, hvorvidt institutionernes kommunikation til de stude-

rende påvirker studieintensiteten. I nedenstående reflekteres imidlertid teoretisk over, hvordan kom-

munikationen har betydning, samt hvordan selvbestemmelsesteorien skaber en grundlæggende for-

ståelsesramme for denne virkning.  
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Chickering og Gamson (1987) påpeger dels, hvordan institutionens høje forventninger kan lede til 

bedre performance blandt alle typer af studerende. For de studerende, der har dårligere forudsæt-

ninger kan det få dem til at indse vigtigheden af at studere, og for de studerende med bedre forud-

sætninger, kan det give et yderligere skub i den rigtige retning. Således vil alle typer studerende 

opleve et løft ved at opleve høje forventninger til deres aktivitet. De understreger desuden mekanis-

men, hvormed de høje forventninger påvirker performance:  

“Expecting students to perform well becomes a self-fulfilling prophecy when teachers 

and institutions hold high expectations of themselves and make extra efforts” (Chickering 

& Gamson, 1987: 5). 

Når en institution fremsætter høje forventninger til de studerendes adfærd, får det altså en feedback-

effekt på institutionen selv, så også denne lægger sig i selen for at yde sit bedste. Dette skyldes, at 

de ansatte gennem kommunikationen forpligter sig til også selv at leve op til høje faglige standarder. 

Dette vil igen afsmitte på de studerende, som oplever mere engagerede undervisere. Kommunika-

tionen af forventninger bør dog ikke være en engangsforestilling. For at opnå genklang hos de stu-

derende bør forventningerne kommunikeres gentagne gange af både ledelse, ansatte og de stude-

rende selv: 

“... important are the day-to-day, week-in and week-out expectations students and faculty 

hold for themselves and for each other in all their classes” (Chickering & Gamson, 1987: 

6) 

Et helt centralt element er altså, at forventningerne gentages på alle organisatoriske niveauer for at 

nå ud til de studerende. Således bliver der tale om at kommunikationen forankres i institutionens 

kultur. Foruden kontinuerlig kommunikation af høje forventninger, understreges det ligeledes, hvor-

dan institutionen med fordel kan italesætte vigtigheden af “time-on-task”. Også denne forventning 

spejles tilbage på institutionens ansatte: 

“How an institution defines time expectations for students, faculty, administrators, and 

other professional staff can establish the basis for high performance after all.” (Chicke-

ring & Gamson, 1987: 5) 

Faktisk påpeger de, at der ikke findes noget så virkningsfuldt som anvendelsen af tilstrækkelig tid til 

opgaven, hvis de studerende såvel som institutionen ønsker at opnå akademisk performance. Sam-

tidig understreger de også, at “time-management” herunder er en vigtig disciplin. Såfremt den stu-

derende bruger tid på studiet, tager det selvsagt tid fra andre aktiviteter. Heri ligger, at den stude-

rende gennem kommunikation af uddannelsens tidsmæssige krav bevidstgøres om vigtigheden af 

at opprioritere opgaverne som studerende.  

Selvbestemmelsesteorien foreskriver, at gentagelsen af høje forventninger understøtter de stude-

rendes kompetencefølelse, hvis de lykkes med at leve op til forventningerne. Dette skyldes, at de 
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studerende vil opnå en følelse af at slå til, når de indfrier de mål institutionen har sat for dem. Gen-

nem gentagelse af forventningerne samt bevidstgørelse om de potentielt positive konsekvenser vil 

de studerende på sigt måske ligefrem opleve selv at tage ejerskab over forventningerne som en 

integreret del af deres interne prioritering. Samtidig foreskriver teorien også, at forventningskommu-

nikationen ikke skal have karakter af moralske imperativer, der kræver, at de studerende engagerer 

sig. Dette vil nemlig underminere de studerendes behov for at føle sig autonome i at definere deres 

indsats som studerende. Slutteligt kan forventningskommunikation fra uddannelsens personale give 

de studerende en følelse af at høre til, hvis de indfrier forventningerne, fordi disse kan betragtes som 

adgangsgivende i bredere forstand. Dermed imødekommes behovet for tilknytning.  

Kontekstuelle faktorer 

Udover ovennævnte institutionelle forhold synes der i litteraturen om studieengagement at være en 

række mere kontekstuelle faktorer, som fremstilles samlet i dette afsnit. Forholdene er derfor mere 

strukturelle og forekommer i mindre udstrækning som regulære værktøjer. Derfor behandles de min-

dre dybdegående her, og indgår i én samlet analyse senere i specialet. De kontekstuelle faktorer 

består af fire forhold; forskerdækning, uddannelsens størrelse, holdundervisning samt selektivitet.  

Forskerdækning 

I indeværende kapitel er det allerede blevet påpeget, hvordan interaktionen mellem uddannelsesin-

stitutionens undervisningspersonale og de studerende kan være betydningsfuld for de studerendes 

engagement. Forskerdækning forstås i forlængelse heraf som en indikator på den faglige kvalitet af 

denne interaktion. I litteraturen er betydningen af forskerdækning som separat koncept kun under-

søgt i smal udstrækning. Umbach og Wawrzynski (2005) undersøger effekten ved at spørge under-

viserne til deres akademiske udfordring af de studerende. Resultaterne peger på, at akademisk ud-

fordring af de studerende har betydning for studieengagement både for førsteårs- og andre stude-

rende. Desuden peger undersøgelsen på, at de ansattes rapportering af akademisk udfordring også 

påvirker de studerendes følelse af opbakning og deres egenrapporterede akademiske gevinster.  

I forlængelse heraf, vil selvbestemmelsesteorien pege på, at forskerdækket undervisning er det ele-

ment, der for de studerende skaber kohærens mellem institutionens forskning og institutionens un-

dervisningsmiljø. Som repræsentant for forskningsinstitutionen er forskeren derfor dén der kan få de 

studerende til at føle en højere grad af tilknytning til institutionen (Kuh, 2009b). Et andet relevant 

element består af indholdet i den undervisning, som forskere leverer. Det synes derfor rimeligt at 

antage, at forskeres undervisning er mere nuanceret og mere avanceret end ikke-forskeres under-

visning. Dette skyldes både at forskerne er mere dybdegående uddannede i deres felt og at for-

skerne som oftest har været med til at tilrettelægge fagenes struktur, som de oftere varetager gen-

tagne gange. Sidstnævnte betinger, at forskerne i højere grad end ikke-forskere kan sætte under-

visningen i kontekst og skabe sammenhæng i forløbene. Dette ventes at spille ind i de studerendes 

følelse af kompetence - både ved at udfordre dem, men også ved at give øget mestringsfølelse, når 

de oplever at rykke sig fagligt og lære noget.  
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Uddannelsens størrelse 

Et par studier beskæftiger sig med variationer i studieengagementet som følge af variation i institu-

tionernes/uddannelsernes størrelse (Chickering & Reisser, 1993; Kezar, 2006; Porter, 2006). Porter 

(2006) finder, at antallet af studerende per se har en signifikant negativ betydning for studieengage-

mentet, mens også underviserspændet (antal undervisere pr. studerende) korrelerer negativt med 

engagement. Chickering og Reisser (1993) påpeger dog, at antallet af studerende i sig selv ikke 

behøver at være noget problem, hvis uddannelsesmatriklernes størrelse stiger tilsvarende. Derved 

forbliver de fysiske muligheder for at engagere sig de samme, hvis densiteten er konstant. Porter 

(2006) anvender netop denne operationalisering, og finder, at densiteten er inverst korreleret med 

studieengagementet. Kezar (2006) viser, at institutionernes størrelse tvinger dem til at anvende for-

skellige strategier til at øge engagementet. På større institutioner anvendes mere strukturerede ak-

tiviteter, mens mindre institutioner i stedet anlægger en værdibaseret tilgang til engagement. 

Teoretisk vil flere studerende, alt andet lige, give mindre opmærksomhed til den enkelte med risiko 

for at de studerende som følge heraf føler sig anonyme. Både interaktionen de studerende imellem 

og interaktionen med personalet får derved sværere kår, hvis der kommer flere studerende til. Ift. 

SDT bevirker dette at det antageligvis en række af de samme mekanismer, der gør sig gældende 

her som for såvel horisontale som vertikale læringsfællesskaber. På større studier kan man forestille 

sig, at den enkelte studerende har ringere mulighed for at blive anerkendt af såvel medstuderende 

som ansatte på uddannelsen. Det er derfor særligt de studerendes behov for tilknytning, som er 

påvirket af størrelsen på studiet, hvilket understøtter deres engagement.  

Holdundervisning 

Litteraturen peger i flere tilfælde på, at størrelsen på de hold, som de studerende bliver undervist på, 

har indflydelse på deres engagement i studierne (Cuseo, 2007; Exeter et. al., 2010; Hornsby & Os-

man, 2014; Mulryan-Kyne, 2010). De udslagsgivende faktorer ved de små hold, foreligger særligt i 

den mere direkte kontakt med underviseren og medstuderende samt i læringsformen på de små 

undervisningshold, der inviterer til dybdegående læring. I større forelæsningssale med mange stu-

derende er der ikke de samme muligheder for at interagere med underviseren, så relationen bliver 

alt andet lige mere distanceret (Exeter, 2010). På mindre undervisningshold er mulighederne for 

faglig og personlig interaktion derimod bedre således, at dybdegående læring kan opnås (Hornsby 

& Osman, 2014). Holdundervisning muliggør yderligere aktiv deltagelse i undervisningen. Det skyl-

des, at små hold typisk har format af tavleundervisning, som inviterer til dialog, mens større hold ofte 

er karakteriseret ved envejskommunikation (Zepke & Leach, 2010: 171).  

Særligt de studerendes basale behov for tilknytning kan således bedre understøttes på mindre un-

dervisningshold. Derudover fordrer holdundervisningen større appel til de studerendes behov for 

kompetence, fordi man i denne undervisningsform bedre kan appellere til dybdegående læring som 

alternativ til repetetiv/overfladisk læring (Hornsby & Osman, 2014).  
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Selektivitet 

Litteraturen om studieengagement beskæftiger sig ligeledes med institutionel selektivitet (Hu & Kuh, 

2002). Selektivitet betegner overordnet sværhedsgraden af at blive optaget på en videregående 

uddannelse. I den amerikanske litteratur anvendes antal optagne studerende relativt til antal ansø-

gere, som et mål for institutionernes selektivitet (Hu & Kuh, 2002). Et andet mål der anvendes, er 

den gennemsnitlige institutionelle SAT score (Scholastic Assessment Test - meget udbredt standar-

diseret optagelsesprøve). Barrons selektivitetsindeks kombinerer disse forskellige mål til et samlet 

indeks for institutionens selektivitet (Porter, 2006).  Selektivitet kan forventes at påvirke engagemen-

tet grundet de kammeratskabseffekter (peer effects), der ligger i at følges med andre dygtige stude-

rende:  

“A student may spend more time studying, for example, because she sees that her fellow 

students spend much of their time studying. But if this same student had attended school 

with students who spend little time studying, she would, in turn, study less ...“ (Porter, 

2006: 526).  

Det tyder således på, at presset fra medstuderendes dygtighed kan få den enkelte til at lægge mere 

energi i studierne. Samtidig synes engagementet at udspringe af en ekstern regulering. Den stude-

rende vil få mindre ud af studiet og fx få lavere karakterer end sine medstuderende, hvis han/hun 

ikke engagerer sig nok. Selektiviteten kan altså skabe en studiekultur, hvor de studerende føler sig 

presset til at studere, da de ellers ikke lever op til de andre studerendes standard. De empiriske 

studier foretaget på området peger i modsatte retninger. Hu og Kuh (2002) finder at de studerende 

ikke bliver mere engagerede af at gå på uddannelser, der er svære at komme ind på. Porter (2006) 

finder omvendt, at både Barrons selektivitetsindeks og den gennemsnitlige institutionelle SAT score 

har en signifikant positiv effekt på de studerendes engagement. 

Selvbestemmelsesteorien vil foreskrive, at selektiviteten på en uddannelse understøtter de stude-

rendes behov for kompetence. Det skyldes, at de aktiveres fagligt ved at have dygtige medstude-

rende at sparre og konkurrere med. Samtidig vil selektiviteten også understøtte de studerendes be-

hov for tilknytning, fordi høj selektivitet, alt andet lige, hænger sammen med en mere homogen stu-

denterpopulation. Den enkelte studerende vil derfor opleve større lighed med, og dermed sandsyn-

ligvis større tilhørsforhold, til deres medstuderende i kraft af selektiviteten.  

Hvem virker de institutionelle tiltag for?  

Dette speciale fokuserer overvejende på, hvordan institutionelle værktøjer kan lede til mere enga-

gerede studerende. Dette resulterer samtidig i, at betydningen af forhold, der varierer mellem indivi-

der, ikke eksplicit modelleres i direkte relation til studieengagement. Litteraturen om studieengage-

ment har imidlertid i høj grad fokus på individniveauet. Studier har bl.a. undersøgt effekten af klas-

siske baggrundsfaktorer såsom alder, køn, etnicitet, forældres uddannelse, SAT score, karaktergen-

nemsnit fra ungdomsuddannelse, bopæl, erhvervsarbejde, medlemskab af studenterforeninger mv. 
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(Coates, 2015; Hu & Kuh, 2002; Pascarella & Terenzini, 2005; Pike, 2003; Porter, 2006). Derudover 

er betydningen af alternative individuelle forhold undersøgt lige fra de studerendes sociale retfær-

dighedsfølelse (Di Battista et al., 2014), organisatorisk commitment (Wilkins et al., 2016), Facebook- 

og Twitter-brug (Junco et al., 2011; Junco, 2012) til sundhedsstatus (Cressy, 2011). På trods af at 

specialet ikke eksplicit modellerer effekter af variationer på individniveauet, vil det dog alligevel blive 

undersøgt, hvorvidt effekterne af udvalgte af de beskrevne institutionelle værktøjer varierer som 

følge af de studerendes individuelle uddannelsesmæssige disponering.  

Ud fra litteratursøgningen er der ikke umiddelbart studier, der direkte undersøger variation i effek-

terne af institutionelle tiltag ligesom at der kun er et meget smalt forfatterskab inden for den socio-

kulturelle tilgang generelt i litteraturen om studieengagement foruden fx Walpole (2003), Mann 

(2001) og Thomas (2002). Undersøgelsen af betydningen af uddannelsesmæssig disponering er 

imidlertid politologisk motiveret, idet spørgsmålet vedrører fordelingsmæssige konsekvenser af den 

offentlige serviceproduktion. På linje med Walpole (2003) gør dette speciale brug af en bourdieusk 

tilgang, som en ramme for forståelsen af varierende udbytte af serviceproduktion mellem individer, 

som appliceres på konteksten i det følgende. 

Uddannelsesmæssig disponering 

Uddannelsesmæssig disponering forstås i denne sammenhæng som de kulturelle mulighedsbetin-

gelser den studerende har for at forstå og oversætte uddannelsens kulturelle koder og adfærdsnor-

mer (Bourdieu & Passeron, 1990). Mulighedsbetingelserne kan med rimelighed siges at løbe langs 

et kontinuum fra uddannelsesfremmede til uddannelseskendte studerende. 

I forbindelse med studieengagement spiller uddannelsesmæssig disponering en dobbelt rolle. For 

det første kan de studerendes uddannelsesmæssige disponering have en direkte indvirkning på 

engagementet, som fx Walpole (2003) beskæftiger sig med. Uddannelseskendte studerende vil 

være bedre klædt på til at forstå de kulturelle koder på en videregående uddannelse, fordi deres 

sociale ophav har videregivet den kulturelle kapital, der skal til for at begå sig her. Overordnet skel-

nes mellem fire hovedformer for kapital, nemlig økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital. Har-

rits (2014: 128) beskriver kapital som ressourcer, der akkumuleres og på forskellig men fordelagtig 

vis kan bringes i anvendelse i omsættelsen til anerkendelse. Som definitionen af uddannelsesmæs-

sig disponering også indikerer, er særligt den kulturelle kapital interessant for dette speciale, da den 

dækker over individets akkumulerede viden og intellektuelle kompetencer, der gør vedkommende i 

stand til at opnå bestemte sociale positioner (Bourdieu, 1986). Kulturel kapital udtrykkes bl.a. som 

individuel kultiverethed, der indebærer i hvilken grad individet forstår avancerede finkulturelle fæno-

mener såsom klassisk musik eller akademisk litteratur (Laustsen et al., 2016: 106).  

Den kulturelle kapital, som den studerende har med i bagagen, vil omsætte sig i en individuelt be-

tinget habitus. Habitus defineres som socialt betingede dispositioner og præferencer (Bourdieu, 

1990: 53). Dette indebærer fx tavs viden om, at engagement og flid betaler sig i både læring og 
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senere livspositioner, som eksempler på ønskværdige uddannelsesmæssige outcomes. Habitusen 

udmønter sig altså i divergerende uddannelsesstrategier med forventningen om, at uddannelses-

kendte studerende vil udvise mere engagement. Som Walpole beskriver det: 

“The habitus of a student from a low SES background would lead that student to have 

lower aspirations and predispose him or her to use educational strategies that may be 

less successful in attaining the desired social profits” (2003: 50). 

Foruden denne direkte effekt kan de studerendes uddannelsesmæssige disponering ligeledes have 

en modererende virkning på de studerendes muligheder for at forstå og omsætte de institutionelle 

værktøjer til adfærdsmæssige ændringer. Denne forventning udspringer delvist af begreberne om 

kulturel kapital og habitus, men for at gå yderligere i dybden med hvordan betydningen modereres, 

er det nødvendigt yderligere at introducere begreberne om felter, doxa og illusio. 

Det videregående uddannelsesområde forstås i denne sammenhæng som et felt. Et felt defineres 

som “... et sæt af relationer mellem forskellige positioner, der er defineret i kraft af fordelingen af en 

feltspecifik kapitalform” (Harrits, 2014: 140). Både mellem felter og inden for et felt er der løbende 

konkurrence om hvilke kapitalformer, der nyder anerkendelse, og der hersker således et spil om 

hvilke praksisformer og adfærdslogikker, der anerkendes på feltet (Bourdieu & Wacquant, 1996). På 

det videregående uddannelsesfelt vil kulturel kapital være i relativt høj kurs, da opbyggelsen af 

samme typisk foregår netop i denne arena. Det videregående uddannelsesområde er altså defineret 

ved fordelingen af kulturel kapital, der betinger, at en række uskrevne kulturelle koder og adfærds-

normer vil være fremherskende her. Disse koder kaldes også for feltets doxa (Bourdieu, 1990: 66). 

De uskrevne regler på videregående uddannelser afviger givetvis fra uddannelse til uddannelse, 

men fællestrækket er, at de er dannet i en kontekst, der kan være svært genkendelig, forståelig og 

oversættelig for udenforstående (Bourdieu & Passeron, 1990). Dette leder til, at de uddannelses-

fremmede studerende i lavere grad end de uddannelseskendte studerende har forudsætningerne 

for at forstå og oversætte det videregående områdes adfærdsnormer. Dette forstærkes af, som Wal-

pole (2003) argumenterer for, at underviserne ubevidst belønner høj-status kulturel kapital, fordi det 

korresponderer med de herskende normer på uddannelsesstedet: 

“Because educators differentially value high-status cultural capital, they reward students 

from higher SES backgrounds who possess this capital, leaving students with low-status 

cultural capital at risk for lower success rates in schools” (Walpole, 2003: 49-50).   

Manglende kendskab til uddannelsens doxa kan yderligere lede til, at uddannelsesfremmede stude-

rende vil opleve lavere tiltrækning mod spillet på det videregående uddannelsesområde relativt til 

de uddannelseskendte. Det skyldes, at de uddannelseskendte studerende kender det videregående 

områdes doxa, og derfor ved hvordan de engagerer sig på uddannelsen. Hos Bourdieu (2000: 152) 

betegnes dette tiltrækningsfænomen som feltets illusio. De uddannelsesfremmede kan - og vil sand-

synligvis ofte være - optaget af spillet på det videregående område, men de vil i lavere grad vide 

hvilke elementer, som er de væsentlige i dette spil. Uddannelsesfremmede studerende forstår med 
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andre ord i mindre grad, hvad man skal være optaget af på det videregående uddannelsesfelt. Re-

sulterende vil de opleve lavere tiltrækning (illusio) mod det videregående område.  

De institutionelle værktøjer som dette speciale undersøger effekten af, forstås i dette speciale som 

en del af det videregående uddannelsesområdes feltspecifikke adfærdsnormer. Som konsekvens af 

forskellig forståelse for (doxa) og tiltrækning til (illusio) til disse normer, forventes betydningen af de 

institutionelle værktøjer derfor at være forskellig for uddannelsesfremmede og uddannelseskendte 

studerende respektivt. Med denne teoretiske udlægning ønsker vi altså at rammesætte en teoretisk 

funderet sondring mellem de studerende i form af deres uddannelsesmæssige disponering for der-

ved at undersøge spørgsmålet om, hvem de institutionelle værktøjer virker for? I analyseafsnittet vil 

det blive begrundet hvilke centrale institutionelle værktøjer, der udvælges til moderationsanalyserne. 

For hvert af værktøjerne teoretiseres yderligere over, hvordan den specificerede bourdieuske tilgang 

giver dybere forståelse for den modererende indflydelse på det givne værktøj. Nedenfor illustreres 

analysens samlede undersøgelsesmodel inden metodebeskrivelsen følger.  

Figur 2.1. Specialets samlede undersøgelsesmodel 

 
Note: De grå bokse indikerer de foreslåede teoretiske mekanismer. 
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KAPITEL 3. METODISKE REFLEKSIONER 

Metodeafsnittet indeholder seks dele. Den første del beskriver specialets forskningsdesign. Dernæst 

beskrives de forskellige datakilder anvendt i specialet samt hvordan de sammenkobles på Danmarks 

Statistiks (DST) forskerserver. Dette følges op af en diskussion af datamaterialets beskaffenhed i 

spændet mellem hvorvidt det er selvrapporteret eller ikke-selvrapporteret, og hvorvidt materialet har 

objektiv eller subjektiv karakter. Hensigten med dette er at fremhæve de enkelte datatypers potenti-

aler og begrænsninger samt påpege, hvordan de komplementerer hinanden. Dernæst gennemgås 

operationaliseringerne af de vigtigste variable i specialets modeller efterfulgt af en repræsentativi-

tetsanalyse af Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a), der udgør specialets pri-

mære datakilde. Til sidst diskuteres den empiriske regressionsanalyses modelspecifikation i lyset af 

det videregående uddannelsesområdes hierarkiske struktur. En multilevel model foreslås som følge 

af denne diskussion.  

Forskningsdesign 

Nærværende speciale bekender sig hverken strengt til at være deduktiv eller induktiv men trækker i 

stedet på indsigter fra begge designlogikker. Efter litteratursøgningen er det klart, at forskningen i 

studieengagement ikke er udpræget teoretisk forankret. Dette indbefatter, at der dels er stærkt di-

vergerende definitioner på området, men også at årsags- og virkningsmekanismer ikke fremstår klart 

og konsistent. Eventuelt fremsatte hypoteser på baggrund af denne litteratur synes altså at få svagt 

afsæt. I kraft heraf fremsættes ikke stringent testbare parsimoniske hypoteser, men der fokuseres i 

stedet på en flerhed af temaer i et relativt ekstensivt forskningsdesign (Gerring, 2004: 348). Forsk-

ningsdesignet læner sig på den måde op ad en eksplorativ dataanalyse, der kan beskrives som “an 

overarching analytic attitude characterized as “detective work designed to reveal the structure or 

patterns in the data”” (Jebb et al., 2017). Omvendt er specialet ej heller strengt induktivt ved blot at 

lade “data tale” og analysen være styret af empirien. Litteratursøgningen afslører nemlig, at området 

er relativt empirisk forankret, hvilket giver retning til en ellers åben dataanalyse. Med en tematisk 

drevet analyse tilnærmer specialet sig altså en mere lukket forskningsstrategi.  

Problemstillingens andet element, vedrørende moderation som følge af uddannelsesmæssig dispo-

nering, placerer sig ligeledes mellem det deduktive og induktive design. Til forskel fra den første del 

af analysen, er denne del af litteraturen mindre empirisk afdækket. Imidlertid udgør Bourdieus be-

grebsapparat den teoretiske indfaldsvinkel, hvilket bestemmer hvordan interaktionsmodellerne spe-

cificeres. Omend denne del af specialet er mere teoristyret end den første, formuleres ikke konkrete 

hypoteser. Dette skyldes, at den baserer sig på de indledende undersøgelser, som har svag teore-

tisk forankring. Analyserne kombineret med de teoretiske indsigter, afføder en række forventninger. 

Disse vil blive præsenteret i diskussionskapitlet.   
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Til at besvare problemstillingen er der i specialet anvendt et tværsnitsdesign, der undersøger mange 

enheder (individer og udbudssteder) uden tidslig variation (Agresti & Finlay, 2009: 184). Det eksten-

sive tværsnitsdesign er valgt med henblik på at optimere mulighederne for generalisering til hele 

populationen af førsteårsstuderende, sådan som problemstillingen tilsiger. De primære enheder der 

undersøges er førsteårsstuderende på danske videregående uddannelser, da den afhængige vari-

abel (studieintensitet) er bestemt her. De sekundære enheder udgøres af uddannelsernes udbuds-

steder, da de fleste afhængige variable (institutionelle værktøjer) er bestemt her4. Der er altså tale 

om forholdsvis stor rumlig variation (Gerring, 2004: 343). For de uafhængige variable består denne 

variation mellem udbudsstederne, mens den afhængige variabel varierer internt mellem individer 

såvel som mellem de overliggende udbudssteder. Konsekvenserne heraf for de empiriske modellers 

specifikation diskuteres senere.  

Selvom enhederne ikke indeholder tidslig variation i og med, at de samme enheder ikke er målt 

konsistent på to tidspunkter, er der dog en anden tidsmæssig faktor, som er værd at fremhæve. Den 

afhængige variabel, studieintensitet, er målt i foråret 2017, mens flere af de uafhængige institutio-

nelle værktøjer er målt i efteråret 2016 eller for økonomiske ressourcers vedkommende som et gen-

nemsnit over regnskabsårene 2014-2016. Et kendt problem med tværsnitsanalyser er, at de kan 

have svært ved at sikre variablenes tidsmæssige rækkefølge (Rieper & Hansen, 2007). Ved at måle 

den afhængige variabel et halvt år senere imødekommes denne problemstilling delvist. Det kan dog 

stadig ikke afvises, at initieringen af de institutionelle værktøjer kan skyldes det initiale studieinten-

sitetsniveau. Diskussionen om variablenes tidsrækkefølge genoptages i diskussionskapitlet.   

Sektoropdelt analyse eller ej? 

Som det fremgår af specialets forskningsdesign, er der et tværgående fokus på det videregående 

uddannelsesområde. Med andre ord foretages analyserne på tværs af de tre sektorer: universiteter, 

professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det kan indvendes, at disse sektorer på en række 

punkter er forskellige og derfor er svære at sammenligne. Af den grund kan der argumenteres for at 

separere analyserne for de enkelte sektorer (EVA, 2017a). Det tværgående blik på det videregående 

uddannelsesområde vælges imidlertid af teoretiske såvel som praktiske årsager. For det første er 

det rimeligt at antage at de almenpsykologiske motivationsmekanismer (Deci & Ryan, 2000) anvendt 

til at forklare, hvordan institutionelle værktøjer omsættes i studieintensitet, gør sig gældende for alle 

studerende. Der er altså ikke grund til at forvente, at værktøjernes virkemåde er afhængig af sekto-

ren. For det andet understøtter litteraturen om studieengagement ikke en formodning om særlige 

effekter for nogle institutionstyper over for andre. Dette kan dog delvist skyldes, at litteraturen pri-

mært forholder sig til universitetssektoren. For det tredje lægger bevillingsreformen (UFM, 2017a) 

op til at alle videregående uddannelser fra 2023 skal styres efter nye tværgående kvalitetsmål. Der-

for er det ligeledes relevant at se på tværs af hele sektoren og identificere hvilke praksisser der 

gennemsnitligt forøger studieintensiteten.  

                                                
4 I et enkelt tema er den uafhængige variabel bestemt på hhv. institutions- og fakultetsniveau.  
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Sektoropdeling af virkningerne ligger altså som udgangspunkt uden for dette speciales interessefelt. 

I økonomianalyserne foretages en sektoropdeling af praktiske årsager, hvorfor disse analyser skiller 

sig ud. Derudover opdeles den ene af interaktionsanalyserne på sektorniveau, da dette af teoretiske 

årsager er mest meningsfuldt. 

Én samlet model eller flere?  

Grundet specialets fokus på flere værktøjer, er det nærliggende at skulle inkludere alle disse værk-

tøjer i én samlet model. En samlet model har den fordel at kunne estimere betydningen af ét værktøj 

kontrolleret for alle de andre. De tilbageværende signifikante variable synes derved at stå stærkt 

som meget betydningsfulde for studieintensiteten. Der synes dog at være to problemer ved så store 

regressionsmodeller, som gør at der muligvis ikke kan stoles på de estimerede koefficienter. Det 

drejer sig om hhv. problemer med multikollinearitet (Sønderskov, 2011) og post treatment bias 

(Montgomery et al., 2016). 

Multikollinearitet opstår når to eller flere af de forklarende variable er korreleret med hinanden. Vari-

ablene bliver i dette tilfælde ikke krediteret for deres fælles variation, men kun for deres unikke vari-

ation (Favero et al., 2016: 334). Dette har den konsekvens, at det bliver svært at skelne variablenes 

betydning fra hinanden. Parameterestimaterne af de forskellige institutionelle værktøjer risikerer der-

ved at afvige kraftigt fra de sande koefficienter, fordi de unikke effekter ikke kan adskilles fra hinan-

den. Derudover kan stærk multikollinearitet forårsage, at selv meget betydningsfulde institutionelle 

værktøjer bliver insignifikante grundet forhøjede standardfejl. Risikoen for at lave type-II fejl er altså 

forhøjet (Agresti & Finlay, 2009: 159-161). Flere af de institutionelle værktøjer synes imidlertid at 

kunne påvirke hinanden internt, hvilket taler for at estimere modellerne separat.  

Det andet problem, post treatment bias, opstår, hvis der kontrolleres for variable som bestemmes 

efter den forklarende variabel i tid. Konsekvensen af dette er, at betydningen af et givent institutionelt 

værktøj samles op ad variablen, som ligger efter i tid. Det institutionelle værktøj kan derfor fremstå 

insignifikant, selvom det reelt påvirker studieintensiteten (type-II fejl) eller fremstå signifikant selvom 

det ikke har en påvirkning (type-I fejl) (Montgomery et al., 2016). Da den kausale rækkefølge mellem 

variable, der approksimerer kulturelle praksisser og institutionelle værktøjer, er svær at bestemme, 

er post treatment bias et reelt problem. 

Af disse grunde adskilles regressionerne i separate modeller under inklusion af en række kontrolva-

riable, der med rimelighed kan siges at være bestemt før i tid end de institutionelle værktøjer.   
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Datakilder og kobling 

Datakilder 

Analyserne i nærværende speciale baserer sig på fem datakilder: 1) EVAs frafaldspanel, 2) Uddan-

nelses- og Forskningsministeriets sammenligningsværktøj “Uddannelseszoom”, 3) registerdata fra 

Danmarks Statistik (DST), 4) data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) samt 5) egne kodninger 

af bl.a. uddannelsesinstitutionernes regnskaber. I det følgende præsenteres de fem datakilder kort, 

hvorefter der redegøres for koblingen af dem på DSTs forskerserver. 

EVAs frafaldspanel 

I EVAs frafaldspanel (EVA, 2017a) adspørges samtlige optagne på videregående uddannelser i au-

gust 2016 (dvs. inden de påbegyndte studierne) om de vil deltage i en surveyundersøgelse. Af det 

endelige optag for 2016 via KOT på 58.682 studerende valgte 29.662 at besvare surveyen i første 

bølge. Af disse 29.662 besvarelser takkede 23.426 ja til at blive kontaktet igen. Gennem deres første 

studieår får de studerende, der har sagt ja til at blive kontaktet igen, tilsendt tre yderligere spørge-

skemaer. I anden bølge blev der indsamlet besvarelser fra 14.384 studerende, mens tredje bølge 

består af 10.229 studerendes besvarelser. Fjerde bølge er udsendt i august 2017 og indgår ikke 

som en del af specialet. Samtlige surveys er distribueret via E-boks. Frafaldspanelet tager således 

udgangspunkt i en panellogik, hvor de studerende besvarer gentagne surveys i forskellige stadier af 

deres første studieår. I dette speciale anvendes kun data fra anden og tredje bølge, men der gøres 

ikke brug af de samme spørgsmål målt på forskellige tidspunkter (EVA, 2017a).  

Uddannelseszoom 

Uddannelseszoom (2017) er Uddannelses- og Forskningsministeriets værktøj til at sammenligne 

samtlige danske videregående uddannelser. Formålet med Uddannelseszoom er, at brugerne skal 

anvende det som digitalt værktøj til at sammenligne uddannelser på centrale, selvvalgte variable 

angående kvalitet på og relevans af uddannelsen. Værktøjet er baseret på information fra 1) en 

survey af hhv. aktive studerende og dimittender på uddannelserne i perioden 1. okt. 2012 til 30. sep. 

2015, 2) registeroplysninger fra DST og 3) oplysninger fra timetalssystemet, som anvendes til ind-

beretning af antallet af tilbudte undervisnings- og vejledningslektioner. Surveys til studerende såvel 

som dimittender er indsamlet fra nov. 2016 til jan. 2017. I dette speciale anvendes kun surveybe-

svarelser fra studentersurveyen, der opnåede en besvarelsesprocent på 34,8% (UFM, 2018a).  

Registerdata 

Som et led i samarbejdet med Danmarks Evalueringsinstitut, har vi fået adgang til registerdata på 

individniveau via DSTs forskerserver. Surveyinformationerne fra frafaldspanelets er via PNR-numre 

(afidentificerede CPR-numre) koblet til registeroplysninger fra DSTs registre. Datasættet indeholder 

således baggrundsoplysninger for samtlige individer, som blev optaget via Den Koordinerede Til-

melding (KOT) på en videregående uddannelse i 2016, svarende til 58.682 studerende. Det være 

sig oplysninger om bl.a. køn, alder, herkomst, forældres højest gennemførte uddannelse, forældres 
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årsindkomst, karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen, ungdomsuddannelsestype (STX, HHX 

osv.), kvoteoptag (kvote 1, 2 eller 3), prioritet (1., 2. eller højere) osv. I den udstrækning, at disse er 

anvendt som mere end kontrolvariable, er de operationaliseret eksplicit nedenfor.  

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) 

De relevante informationer fra KOT rummer uddannelsesinformation om, hvorvidt de studerende er 

sommer- eller vinterstartere, modtager almindelig undervisning eller E-learning, antal optagne, antal 

ansøgere samt adgangskvotienten for kvote 1-optag.  

Egne kodninger 

På baggrund af institutionernes regnskaber om de videregående uddannelsesinstitutioners økonomi 

har vi konstrueret en række variable til at indfange institutionernes økonomiske ressourcer. Univer-

siteternes omkostninger er tilgået via Uddannelses- og Forskningsministeriets nøgletal for universi-

teternes omkostninger (UFM, 2017b). Erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes regnska-

ber er derimod tilgået via Styrelsen for Undervisning og Kvalitets regnskabsportal (Styrelsen for Un-

dervisning og Kvalitet, 2017). Nærmere operationalisering fremgår i senere afsnit. Disse variable 

ligger for universiteternes vedkommende på fakultetsniveau, mens de for professionshøjskoler og 

erhvervsakademier ligger på institutionsniveau. Såfremt læseren ønsker indblik i de specifikke kod-

ninger, kan disse rekvireres ved forespørgsel.  

Kobling af datasæt 

EVAs frafaldspanel, som udgør det primære datasæt, er tilgået via DSTs forskerserver. At datama-

terialet ligger på forskerserveren kan tilskrives dets personfølsomme karakter. Dette giver en unik 

mulighed for at tilkoble tidligere nævnte baggrundsvariable helt ned på individniveau. Denne kobling 

foregår via PNR-numre i statistikprogrammet STATA, der også anvendes til de senere statistiske 

analyser.  

Vi har desuden indflettet en række institutionelle variable fra Uddannelseszoom. Disse variable lig-

ger på udbudsstedsniveau dvs. fx sygeplejerske på VIA University College i Silkeborg, uddannel-

sesvidenskab på Aarhus Universitet i Emdrup osv. Egne kodninger af institutionernes regnskaber er 

lagt ind i datasættet fra Uddannelseszoom, fordi det på den måde er nemmere at importere til for-

skerserveren.  

For at koble data fra Uddannelseszoom samt egne kodninger, med data fra frafaldspanelet anven-

des KOTs optagelsesområdenumre (UFM, 2017c). Optagelsesområdenumrene er ikke blot unikke i 

forhold til udbudssteder af uddannelser men er også unikke i forhold til om der er tale om sommer- 

eller vinterstart, samt hvorvidt uddannelsen er udbudt som E-learning eller ej. Med andre ord kan en 

uddannelse udbudt ét sted på én institution, fx pædagoguddannelsen på UCC i Hillerød, have fire 

unikke optagelsesområdenumre, da uddannelsen udbydes som både sommer- og vinterstart, og 

som almindelig undervisning og E-learning. Uddannelseszoom opererer dog ikke med denne opde-

ling men anvender i stedet Danmarks Statistiks (2017) institutionsnumre og uddannelsesnumre til at 
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identificere uddannelsernes udbudssteder. Vi har derfor for hver uddannelse indkodet optagelses-

områdenummeret, så det er muligt for hver enkelt uddannelse på udbudsstedsniveau at tilkoble op-

lysningerne fra Uddannelseszoom. Dermed tildeles individer fra pædagoguddannelsen på UCC i 

Hillerød én samlet værdi for variable fra Uddannelseszoom, uanset om der er tale om sommer- eller 

vinterstart og E-learning eller almindelig undervisning. 

Data i spændet mellem rapporteringsform og subjektivitet 

I nærværende speciale baserer data sig på et patchwork af forskellige datakilder. Det betyder også, 

at datamaterialets beskaffenhed er forskellig med henblik på rapporteringsform og subjektivitet. 

Dette har implikationer særligt for målingsvaliditeten, men også for generaliserbarheden af resulta-

terne. Til at adressere disse datamæssige kvaliteter og begrænsninger, anvendes nedenstående 

framework, som skitserer datamaterialets beskaffenhed. 

Figur 3.1. Illustration af et framework for datas beskaffenhed mellem rapporteringsform og 

subjektivitet 

 
Kilde: Forfatterne inspireret af bl.a. Andrews et al. (2006) samt Favero og Bullock (2015). 

 
I frameworket vedrører den vandrette dimension graden af subjektivitet i informationen, mens den 

lodrette dimension omhandler, hvem/hvad der har tilvejebragt informationen.  

Af frameworket kan udledes fire idealtyper af informationer:  

1) Den selvrapporterede og objektive information, som er rapporteret af subjektet selv, og hvis 

stringente kriterier (hypotetisk) betinger ensartet rapportering på tværs af tid.  

2) Den selvrapporterede og subjektive information, som er rapporteret af subjektet selv, og hvis 

karakter nødvendiggør en subjektiv vurdering.  
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3) Den ikke-selvrapporterede og objektive information, som er rapporteret af en instans uden 

for subjektet, og hvis stringente kriterier betinger ensartet rapportering på tværs af tid og 

forskellige individer.  

4) Den ikke-selvrapporterede og subjektive information, som er rapporteret af en instans uden 

for subjektet, og hvis karakter nødvendiggør en subjektiv vurdering.  

Inden for socialvidenskaben synes særligt to kombinationer af informationer at være i anvendelse. 

Ofte er observeret information også objektiv information, mens selvrapporteret information ofte er 

subjektiv information (nr. 2 og 3). Afsnittene er struktureret således, at aksens spændvidde først 

defineres. Efterfølgende diskuteres hvordan forskellige datatyper imødekommer forskningskriterier. 

Afslutningsvist skitseres, hvor i frameworket specialets data befinder sig.  

Rapportering 

Selvrapporteret betyder, at informationen er rapporteret af det samme subjekt, som informationen 

vedrører. Ikke-selvrapporteret betyder at rapporteringen ikke er foretaget af det subjekt, som infor-

mationen handler om. Særligt selvrapporteret data kan være behæftet med særligt to typer af bias; 

social desirability bias og common source bias. Førstnævnte kan skabe bias i den deskriptive infe-

rens, mens sidstnævnte vedrører den kausale inferens (Jakobsen & Jensen, 2015; Favero & Bul-

lock, 2015). Udfordringerne, samt hvordan de på forskellig vis er forsøgt imødekommet, beskrives i 

de følgende afsnit. Afslutningsvist diskuteres det, hvilke udfordringer ikke-selvrapporteret data ligger 

under for.  

Selvrapporteret data: social desirability bias 

Social desirability bias beskriver det fænomen, at surveybesvarelser på tværs af respondenter kan 

være systematisk skæve som følge af, at nogle typer svar er mere socialt anerkendte end andre 

(Kreuter et al., 2008). Skævheden vil særligt vise sig i analyser, der har til hensigt at bedrive deskrip-

tiv inferens. På trods af eventuel anonymitet kan respondenten nemlig tænkes at angive et svar, 

som vedkommende forventer, at andre anerkender relativt mere, eller som korresponderer mere 

med vedkommendes selvforståelse. Der introduceres altså en normativitet i besvarelsen, som kan 

være betinget af ekstrinsiske såvel som intrinsiske forhold, men som altid vil være motiveret af re-

spondentens møde med omverdenen. Særligt emner med normativ substans er i fare for at ligge 

under for social desirability bias, ligesom stærke samtidsstrømninger herunder polarisering og tabu-

isering, kan have denne virkning. Den socialt betingede forvridning behøver ikke at være erkendt af 

respondenten, men kan, og vil i mange tilfælde, være ikke-erkendt (Clement, 2017). Problemet med 

social desirability bias er, at målingsvaliditeten forringes. Dette skyldes, at svarfordelingen ikke re-

flekterer den egentlige fordeling blandt respondenterne, men nærmere en blanding mellem denne 

og en idé om, hvad der er det normativt rigtige at svare.  

Når der i frafaldspanelet spørges ind til uddannelsesforhold, må temaet i sig selv ventes at stå de 

studerende nært, idet det for de flestes vedkommende udgør deres primære beskæftigelse. Derfor 
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ligger emnet potentielt også i gråzonen, hvor det som studerende kan være svært at adskille, hvilke 

svar, der er ønskværdige, og hvilke der er sandfærdige. Problematikken varierer dog afhængigt af 

de forskellige variables socialt ønskværdige karakter. Specialets outcomevariabel, studieintensitet, 

synes imidlertid at være særligt ramt af problematikken, og derfor diskuteres dette selvstændigt i 

forbindelse med dennes operationalisering.  

Selvrapportereret data: common source bias 

Når selvrapporteret data fra samme kilde figurerer som både den afhængige og den uafhængige 

variabel er der en risiko for, at der introduceres common source bias (Favero & Bullock, 2015). 

Problematikken opstår således ifm. kausal identifikation, hvor en uafhængig variabels virkning på en 

afhængig skal estimeres. Koefficienterne kan blive skævvredne som følge af individspecifikke for-

hold, der påvirker respondentens svar på begge spørgsmål i den samme retning. Et tidligere studie 

har vist, at når målingen af den afhængige variabel (performance) stammer fra samme kilde som 

den/de uafhængige variable, så resulterer det i systematisk stærkere sammenhænge end, hvis må-

lingen af den afhængige variabel er ikke-selvrapporteret (Andersen et al., 2016). I en videregående 

uddannelseskontekst vil en tidspresset uge resultere i en væsentligt mere negativ/pessimistisk be-

svarelse på tværs af spørgsmål, end samme respondent vil aflægge den efterfølgende uge. Eksem-

plet viser, at der opstår en fællesmængde mellem besvarelse af forskellige spørgsmål. Dermed in-

troduceres reelt set en udeladt variabel bias, og en risiko for enten at over- eller underestimere den 

uafhængige variabels reelle betydning (Jakobsen & Jensen, 2015). Ift. forskningskriterierne er det 

derfor særligt den interne validitet, som lider herunder.  

Problematikken gør sig gældende i dette speciale, hvis den forklarende variabel baserer sig på indi-

vidbesvarelser fra frafaldspanelet. Dette skyldes, at studieintensitetsvariablen ligeledes stammer 

herfra. Der er dog gjort forskellige foranstaltninger for at imødekomme problemet. Først og fremmest 

introduceres flere datakilder således at en del af de forklarende variable ikke stammer fra panelets 

tredje bølge. Der anvendes forklarende variable fra frafaldspanelets anden bølge, hvilket tidsmæs-

sigt adskiller målingen af årsager og virkning. Af den grund mindskes common source problematik-

ken, da en del af den underliggende årsag til skævhed i besvarelserne er forankret i tidspunktet for 

besvarelsen. Derudover aggregeres de forklarende variable, som stammer fra frafaldspanelet, til 

udbudsstedsniveauet. Dette fjerner ikke common source problematikken, men gør den mindre pres-

serende, da den individuelle del af skævheden renses ud. Med disse foranstaltninger antages den 

individuelt bestemte del af common source problematikken at være imødekommet, mens den fortsat 

udgør en mindre udfordring i analyserne, hvor de forklarende variable stammer fra anden bølge i 

frafaldspanelet. 

Ikke-selvrapporteret data: færre fejlkilder  

Ikke-selvrapporteret data tilskrives ofte dén styrke, at det er renset for potentielle fejlkilder såsom 

social desirability bias og common source bias. Denne styrke skal imidlertid tages med forbehold, 

da disse biasformer også kan forekomme her. Social desirability bias må dog antages kun at være 
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et problem i den udstrækning, at det registrerende subjekt har egeninteresser involveret i målingen. 

Eksempelvis kunne en underviser have interesser i at evaluere en gruppe studerende positivt, fordi 

vedkommende har undervist dem (Andersen et. al., 2017). Det vurderes dog, at problemet ikke gør 

sig gældende i dette speciale, da de registrerende instanser ved ikke-selvrapporteret data (KOT, 

Danmarks Statistik) ikke har egeninteresser involveret. På linje med selvrapporteret data, kan com-

mon source problematikken forekomme ved brug af ikke-selvrapporteret data. Det kan ske, hvis det 

er den samme instans, som registrerer både den forklarende og outcomevariablen. Det er umiddel-

bart mindre væsentligt i nærværende speciale, fordi outcomevariablen er afgjort på individniveau i 

selvrapporteret form.  

Subjektivitet 

Objektive informationer forstås som informationer, der bliver opgjort på samme måde uafhængigt af, 

hvem der registrerer dem. Hermed introduceres altså et intersubjektivt element, som kræver klare 

kriterier for at opnå en konsistent afrapportering på tværs af registreringer (Andrews et. al., 2006: 

16). Eksempelvis vil et udenforstående subjekt og et automatisk system typisk afrapportere en per-

sons alder ens, fordi det er klart, hvordan informationen skal rapporteres. Omvendt er subjektiv in-

formation kendetegnet ved, at det kræver en subjektiv vurdering af det afrapporterede. Denne infor-

mation rummer således altid et individuelt bestemt skøn over det adspurgte (Andrews et. al., 2006: 

17). Det kunne eksempelvis være et individ, som vurderer egne eller andres evner. Det er dog også 

muligt at forestille sig hybrider mellem de idealtypiske objektive og subjektive informationer. En sub-

jektiv information tilnærmer sig objektivitet, desto mere konsistent den kan afrapporteres på tværs 

af subjektive vurderinger og på tværs af tid. Omvendt tilnærmer en objektiv information sig subjekti-

vitet, hvis eksempelvis kriterierne tillader, at personen kan skønne over informationen. Herved intro-

duceres et vurderingselement og dermed potentiel variation mellem individer.  

Subjektive informationer: kognition og relativitet 

Subjektive data har den fordel, at de lader forskeren undersøge fænomener, som kun eksisterer i 

kraft af menneskers vurdering af dem. Samtidig er subjektive informationer behæftet med en relati-

vitet, som vurderinger altid beror på. Implikationen heraf er, at subjektive informationer ikke nødven-

digvis er konsistente på tværs af rapporteringsmetode og tid, hvilket særligt udfordrer gentagelighe-

den af at studere dem.  

I dette speciale er en del variable subjektive, da der i spørgsmålformuleringen eksplicit indgår et 

vurderingselement. For andre variable, der stammer fra surveybesvarelser, hvor der ikke eksplicit 

spørges ind til respondentens vurdering, introduceres imidlertid også et subjektivt element. Dette 

betyder, at variablene ikke kan tolkes direkte efter deres objektive ordlyd. Eksempelvis når de stu-

derende spørges ind til det forventede antal timer anvendt på diverse aktiviteter, vedrører det deres 

objektive adfærd. Forståelsesmæssigt burde spørgsmålet dog være relativt konsistent på tværs af 

individer. Samtidig er vurderingen af timetallet ikke idealtypisk objektiv, fordi respondenterne samti-

dig bliver bedt vurdere deres adfærd. Her er det væsentligt at forholde sig til hvad forholdet er mellem 
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den subjektive opfattelse af adfærden og den egentlige adfærd. Dette diskuteres yderligere senere. 

Et andet eksempel består i besvarelserne angående de institutionelle værktøjer, som de studerende 

bedes forholde sig til. Disse datakilder måler de studerendes opfattelse af de institutionelle værktøjer 

og ikke de reelle værktøjer. Set i lyset af tidligere forskning, synes det dog ikke urimeligt at antage, 

at det netop skulle være det opfattede værktøj, som betyder mest relativt til den reelt tilbudte værktøj 

(Jacobsen & Andersen, 2015).  

Objektive informationer: standarder og gentagelighed 

Objektive informationer er i teorien afkoblet fra vurderingselementet. Af denne grund anses de ofte 

for at være mere pålidelige end informationer af mere subjektiv karakter. Derudaf udspringer også 

en forestilling om, at objektive informationer validt kan gentages over tid og på tværs af registrerende 

instanser. Omvendt kan det indvendes, at rent objektive målinger sjældent er gennemførbare i soci-

alvidenskaberne, da de relevante informationer ofte har en iboende subjektiv karakter. Som Brewer 

(2006: 37) formulerer det: “... all measures of performance are subjective”. Derudover kan objektive 

informationer også af og til give et falsk indtryk af pålidelighed, hvis objektiviteten ikke gennemføres 

stringent (Andrews et. al., 2006: 16-19). En udfordring består derfor i at bestemme graden af sub-

jektivitet i et ellers objektivt mål og at vurdere implikationerne heraf.  

I dette speciale anvendes informationer, som umiddelbart ikke rummer subjektiv vurdering. Det være 

sig eksempelvis respondenternes køn, alder, herkomst osv. Et eksempel på tilstræbt objektiv infor-

mation er altså en stor del af registervariablene, hvor informationer om individerne er indberettet 

efter faste kategorier. I forhold til registervariablene er objektiviteten altså relativt forankret. En anden 

objektiv information består i kodningen af institutionernes økonomi. Disse informationer stammer fra 

institutionernes egne rapporteringer og kan i princippet rumme et element af vurdering. Grundet en 

formodning om relativt konsistente indberetningsprocedurer, vurderes denne potentielle fejlkilde dog 

at være minimal.  

Data anvendt i specialet 

Umiddelbart falder specialets datamateriale inden for kategorierne 1-3, som det fremgår af figur 3.1 

ovenfor. Kodningerne af institutionernes regnskaber (egne kodninger) baserer sig i udpræget grad 

på selvrapporteret data, fordi institutionerne selv har indberettet informationen. Derudover kan infor-

mationerne også karakteriseres som objektive, fordi kriterierne for informationen har været tydelige 

gennem diverse standarder for økonomisk indberetning. Registeroplysningerne synes at kunne ka-

tegoriseres som ikke-selvrapporterede, fordi informationerne typisk er genereret automatisk, fx på 

baggrund af CPR-numre. Samtidig er de objektive, fordi kriterierne for registrering er stringente. 

Surveybesvarelserne fra frafaldspanelet og Uddannelseszoom er omvendt selvrapporteret af de stu-

derende. Dette datamateriale er overvejende subjektivt, da der ofte spørges ind til den studerendes 

subjektive vurdering. En del variable i disse datasæt har dog mere objektiv karakter, eftersom re-

spondenterne spørges ind til ting, hvor besvarelse ikke umiddelbart kræver en vurdering. I begge 
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tilfælde er præmissen for besvarelsen dog altid en vurdering. Derfor er de to datakilder placeret 

under subjektive informationer.  

Survey-besvarelsernes gråzone mellem subjektivitet og objektivitet har imidlertid en substantiel ind-

flydelse på analysens konklusioner. En del variable i frafaldspanelet og Uddannelseszoom er nemlig 

ikke ekspliciterede vurderinger (og dermed subjektive), men rummer alligevel et latent vurderende 

element. Et eksempel er formuleringen af spørgsmålet for feedback, der lyder “Mine undervisere er 

gode til at give brugbar feedback”. Spørgsmålets formulering har den substantielle implikation, at 

det er den opfattede feedback som indfanges. Implikationerne diskuteres i specialets diskussions-

afsnit.   

I præsentationen af frameworket, er det en pointe, at tidligere forskning opfatter bestemte datatyper 

som konsekvent mere valide end andre (Andrews et. al., 2006). Jf. den mellemværende diskussion 

er det dog indtrykket, at specialets validitet styrkes af at inkludere data af forskellig karakter med 

hensyn til afrapportering og grad af subjektivitet. Mens særligt de subjektive informationstyper giver 

et indblik i de opfattede institutionelle værktøjer, giver inddragelsen af andre datakilder mulighed for 

statistisk kontrol samt at mindske graden af common source bias. 

Figur 3.2. Datakildernes rapporteringsform og subjektivitet 
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Operationaliseringer 

I nedenstående afsnit operationaliseres specialets primære variable (Adcock & Collier, 2001). For-

målet er at klarlægge hvordan målene er konstrueret, samt hvilket bagvedliggende teoretisk begreb 

der forsøges indfanget. Først gennemgås operationaliseringen af studieintensitet. Dette diskuteres 

grundigt som følge af målets centrale placering i specialet. Efterfølgende gennemgås operationali-

seringen af de forskellige forklarende variable. Operationaliseringen af disse diskuteres mere over-

fladisk af to årsager. Dels har specialet en ekstensiv forskningsstrategi, hvorfor vi rent praktisk ikke 

kan gå intensivt i dybden med hver operationalisering. Dels findes der i litteraturen ikke konsistente 

koncepter for variablene, som tilbyder regulært grundlag for operationaliseringerne. I tråd med spe-

cialets åbne forskningsdesign, er disse variable således bud på operationaliseringer under de re-

spektive temaer i litteraturen. Slutteligt gennemgås specialets operationalisering af, hvad kan beteg-

nes den studerendes uddannelsesmæssige disponering. Afsnittet afrundes med en oversigt inde-

holdende variablenes centrale karakteristika.  

Studieintensitet 

Studieintensitet defineres i nærværende speciale som det samlede antal timer, den studerende for-

venter at bruge på aktiviteter relateret til uddannelsen, herunder tid brugt på undervisning, forbere-

delse og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter. De tre aktiviteter udgør sammenlagt studieinten-

siteten.  

I frafaldspanelet bliver de studerende bedt om at tage stilling til følgende: “Hvor mange timer forven-

ter du ca. at bruge på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage) i det kommende 

studieår? Notér antal timer ud for hver aktivitet:”. Svarkategorierne er: “Uddannelsesaktiviteter, hvor 

en underviser deltager (forelæsninger, holdundervisning, vejledning, øvelsestimer mv.”, “Forbere-

delse (studere, læse, skrive, lave hjemmeopgaver, læsegrupper, analysere data, øve eller andre 

faglige aktiviteter)”, “Aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, der ikke er direkte relateret til et fag 

(fx faglige, sociale og/eller politiske studenterorganisationer mv.)”, “Erhvervsarbejde” og “Frivilligt 

arbejde”. De tre første indgår i målet for studieintensitet, mens tiden brugt på erhvervs og frivilligt 

arbejde er sorteret fra.  

Proceduren for dannelsen af målet er først at reducere de enkelte delelementer af de studerendes 

tid brugt på studierne, således at undervisningsaktiviteterne ikke overgår 45 timer/ugen, forberedel-

sen ikke overgår 60 timer/ugen, og øvrig aktivitet ikke overgår 60 timer/ugen. Respondenter, som 

rapporterer at have et større forventet tidsforbrug på de tre ting respektivt, vurderes at være useriøse 

besvarelser, hvorfor de er sorteret ud af datasættet5. Herefter er antallet af timer brugt på de tre 

                                                
5 50 respondenter frasorteres på første aktivitet, 46 respondenter frasorteres på anden aktivitet og 11 respondenter frasorteres på tredje 
aktivitet. 
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aktivitetstyper summeret og reduceret således, at den samlede studieintensitet ikke overgår 80 ti-

mer/ugen. Respondenter, som her havde en forventet studieintensitet over 80 timer i ugen, er sor-

teret fra ud fra en vurdering af, at disse besvarelser ikke er pålidelige6. 

Med spørgsmålets ordlyd reflekterer studieintensitetsmålet de studerendes forventede studieinten-

sitet og ikke den reelle studieintensitet. Så omend der spørges ind til respondentens objektive ad-

færd, er målet ikke objektivt. Spørgsmålet er i sin natur et vurderingsspørgsmål, som dog har foran-

kring i begivenheder uden for individet, hvorfor det heller ikke er strengt subjektivt. Den forventede 

studieintensitet antages dog at være udtryk for de studerendes faktiske adfærd, som diskuteres i det 

følgende med afsæt i det allerede etablerede framework af datatyper.  

Reliabilitetsovervejelser 

Når de studerende bliver bedt om at angive, hvor meget tid de forventer at bruge på deres studier, 

spørges ind til deres adfærd. Samtidig er spørgsmålet en vurdering af deres adfærd, hvilket introdu-

ceret et subjektivt element. En del forskning beskæftiger sig med, om det overhovedet er menings-

fuldt at bede respondenter vurdere deres forventede adfærd. Fx er det tvivlsomt om de kan huske 

deres gøren og laden, og derfor om vurderingselementet introducerer uhensigtsmæssig støj i må-

lingen (Schwartz, 2004; Austin et. al., 1998). Konsekvenserne heraf vil være væsentlige reliabilitets-

problemer.  

Spørgsmålets ordlyd understøtter imidlertid på forskellig vis, at estimatet er reliabelt. Respondenten 

bliver bedt om at foretage et estimat af det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug på de respektive 

aktiviteter, hvilket konkretiserer tidsrammen og sandsynligvis ansporer en mere sandfærdig besva-

relse (Hansen, 2012). Med henblik på overskueliggøre tidsrammen yderligere, kunne spørgsmålfor-

muleringen desuden have gået på den seneste uges tidsforbrug som alternativ til det gennemsnitlige 

tidsforbrug i løbet af en uge i det kommende studieår. Dette vil dog, alt andet lige, introducere mere 

støj, da den seneste uge fx kan være en eksamensuge på nogle uddannelser. Dette ville fx have 

introduceret en bias mellem studier med semesterstruktur overfor studier med modulstruktur.  

Når der spørges ind til et estimat over det kommende studieår vil de studerende sandsynligvis re-

flektere over deres hidtidige studieintensitet, og sammenholde dette med det forestående år. Sam-

menholdt med et retrospektivt mål, som reflekterer den gennemsnitlige ugentlige studieintensitet i 

løbet af uddannelsens første halve år, forventes et prospektivt mål at være mere reliabelt. Dette 

grunder i, at opstartsfasen ikke altid korresponderer med den resterende studietid. Helt konkret for-

ventes det, at nogle uddannelsers opstart er mere studieintensive end den resterende studietid. De 

studerende forventes altså på måletidspunktet at være ude af studiets initiale fase og have et mere 

realistisk perspektiv på deres tidsmæssige forbrug på studierne. Så omend det kognitivt er en mere 

anstrengende øvelse at estimere, hvordan ens gennemsnitlige uge i det kommende studieår ser ud, 

anses målet samlet set for at være mere reliabelt end et mål end forefaldende alternativer.  

                                                
6 30 respondenter frasorteres. 
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Validitetsovervejelser 

Der er unægteligt et normativt element i spørgsmål, som vedkommer tidsforbrug, i en tid hvor “fuld-

tidsstudier kan klares på deltid” (Kvalitetsudvalget, 2015: 16). Heri påpeges diskrepansen mellem, 

hvordan en fuldtidsuge for de studerende bør bestå i en 42 timers arbejdsuge, og at den under tiden 

består i omtrent 35 timer (Kvalitetsudvalget, 2015: 16). I kraft heraf, synes det er ikke urimeligt at 

antage, at de studerende er opmærksomme på det bredere samfunds forventninger til deres indsats 

efter såvel fremdriftsreform og indførelsen af uddannelsesloftet (UFM, 2013; UFM, 2017e). Ud fra 

dette forventes samlet set, at de studerende opfatter et socialt pres om at studere mere. Spørgsmålet 

er om dette dels påvirker deres adfærd, og dels om det afspejles i deres afrapportering. Fordi sidst-

nævnte vil introducere en systematisk positiv forvridning i det samlede mål, vil det fordre et mindre 

validt mål for den reelle studieintensitet. Spørgsmålet er altså, om studieintensitetsmålet ligger under 

for social desirability bias? 

På den ene side er der grund til at mistænke, at de studerende systematisk overrapporterer tidsfor-

bruget, motiveret i ovenstående problemstilling. Denne bekymring gør sig særligt gældende for den 

del af målet, som vedkommer forberedelsestiden. Kategorien er under mistanke, da den er den 

eneste af de tre mulige kategorier, som både er direkte bestemt af de studerende selv (modsat 

undervisningstiden) og samtidig også vedkommer studiet direkte (modsat de øvrige aktiviteter). Det 

er således muligt at forestille sig en systematik i, at bl.a. retorikken omkring de studerende gør, at 

de oplever at skulle lægge stor flid og engagement i forberedelsen til studierne og derfor overrap-

porterer deres forberedelsestid. 

På den anden side kan det tænkes, at de studerende ikke lader deres afrapportering påvirke syn-

derligt af, at der foreligger en socialt konstrueret forventning om, at de bør studere et givent antal 

timer hver uge. Dette kan fx udspringe af, at de studerende fortælles, at data behandles fortroligt og 

som konsekvens heraf afgiver en mere sandfærdig rapportering (Andersen, 2017: 402-403). Dette 

kan også udspringe af, at der spørges ind til flere aktiviteter, end udelukkende de studierelevante. 

Afvejningen mellem forskellige aktivitetstyper gør den studerende mere bevidst og dermed mere 

realistisk i sin afrapportering. Disse overvejelser understøttes desuden af tidligere forskning på om-

rådet, som peger på, at den mistænkte diskrepans mellem forventede og reelle outcomemål ikke 

har noget på sig i virkeligheden (Pike, 1995; Pace, 1985).  

Som en sidenote til validitetsdiskussionen udgør praktikophold på erhvervsakademiernes og profes-

sionshøjskolerne en væsentlig problemstilling. Som følge af muligheden for praktikophold er det 

forventeligt, at studerende på disse institutioner i højere grad har haft dette element i tankerne i 

besvarelsen. Der foreligger således muligvis systematisk forskellige vilkår for besvarelsen af spørgs-

målet. Det antages dog her, at disse studerende har opgjort denne aktivitet i målets tredje kategori 

(Aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, som ikke relaterer sig direkte til et fag), således at disse 

timer ikke er gået tabt. Dermed vil der ikke blive skabt en skævhed i retning af, at de studerende på 



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

44 

visse uddannelser på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne fremstår mindre studieinten-

sive.  

I kraft af tidligere forskning på området (Pike, 1995; Pace, 1985), og ovenstående argumenter, imø-

dekommes en stor del af bekymringen for en socialt motiveret diskrepans mellem afrapporteret og 

reel studieintensitet. Det kan selvfølgelig ikke helt udelukkes at en mindre diskrepans eksisterer. I 

givet fald forventes den særligt at forekomme ift. afrapporteringen af forberedelsestiden. Ikke desto 

mindre antages studieintensitet som samlet mål at være et udtryk for den reelle adfærd.  

Studieintensitet og NSSE 

Dette afsnit sammenligner kort specialets operationalisering af studieintensitet med NSSE-målene. 

Hensigten er, at klargøre hvordan de to kan sammenlignes. Eftersom der i specialet anvendes en 

smallere teoretisk forståelse af studieengagement, er også operationaliseringen tilsvarende smal-

lere. Konkret befinder studieintensitet sig inden for dimensionen akademisk udfordring i NSSEs ope-

rationalisering (Kuh, 2009b). NSSE er patenteret, så de præcise spørgsmålsformuleringer kendes 

ikke. Sikkert er det dog, at der bliver spurgt ind til dels tidsforbrug på aktiviteter, som burde have 

positive uddannelsesmæssige outcomes, og aktiviteter, som umiddelbart har negative uddannelses-

mæssige outcomes. Det første eksemplificeres med forberedelse, extracurriculare aktiviteter, ar-

bejde på campus, mens det andet eksemplificeres med socialisering og andet arbejde (Kuh, 2003). 

Studieintensitet som det operationaliseres i nærværende speciale, er derfor sandsynligvis sammen-

ligneligt med, hvad der i NSSE operationaliseres som tidsforbrug på aktiviteter med studiemæssigt 

ønskværdige outcomes. Konceptuelt kan specialets fund derfor sammenholdes med litteratur, som 

baserer sig på denne del af NSSE-målingen.  

Institutionelle værktøjer 

Som følge af specialets politologiske indgangsvinkel ønsker vi at måle institutionelt bestemte værk-

tøjer. Fordi målet er, at bestemme variable på institutionelt niveau aggregeres de studerendes gen-

nemsnitlige vurdering inden for udbudsstederne på en given indikator (EVA, 2017a: 6). Antagelsen 

er, at gennemsnitsbetragtningen i højere grad indfanger den institutionelle del af værktøjerne, som 

alternativt til individuelt bestemte variable. Aggregeringen gør sig gældende for survey-spørgsmål 

fra frafaldspanelet og Uddannelseszoom (tema 2-4), som det vil fremgå nedenfor. Givet specialets 

indgangsvinkel er det altså vores vurdering af disse aggregerede mål udgør de bedste tilgængelige 

operationaliseringer af de institutionelle værktøjer.  

Økonomiske ressourcer 

Konstruktion af målet for økonomiske ressourcer forekommer i tre skridt. For det første reflekterer 

målet udgifter til undervisning, der er valgt, fordi det er teoretisk forventeligt, at udgifterne til netop 

undervisning, er nærmere beslægtet med de studerendes engagement, end udgifter til andre/flere 

formål. For det andet er målene sammenlignelige i kraft af en relativisering til institutionernes stør-

relse. Dette gøres ved at relativisere udgifterne ift. studenterårsværk-produktionen. Således måles 
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undervisningens produktivitet, forstået som studieintensitet sammenholdt med udgifter til undervis-

ning (Bogetoft & Wittrup, 2014: 140). For det tredje skal målet være så granulært, som muligt, med 

henblik på at sikre variationen tæt på den studerende. Ideelt er økonomimålene derfor tilgængelige 

på uddannelsesniveau. Dette viser sig dog udfordrende at indsamle i praksis, fordi der internt på 

institutter og institutioner substitueres økonomisk mellem forskellige fakulteter og uddannelser med 

henblik på at sikre kvalitet, stabilitet mv. Vi forsøgte imidlertid at indsamle udgiftsinformationer på 

uddannelsesniveau på udvalgte professionshøjskoler7. Dette viste sige dog hurtigt at være en uover-

stigelig opgave, dels fordi nogle institutioner ikke opgør det og dels fordi dem, der gør, ikke gør det 

konsistent. På nuværende tidspunkt findes der ikke landsdækkende opgørelses/indberetningsmeto-

der for indberetning på uddannelsesniveau. Selv hvis det var muligt at indsamle udgiftsmålene på 

uddannelsesniveau, ville de derfor ikke være sammenlignelige. Operationaliseringer af udgiftsmå-

lene ud fra det materiale, der er offentligt tilgængeligt i institutionernes regnskaber, præsenteres 

nedenfor samlet for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne samt separat for universite-

terne.  

Økonomiske ressourcer på professionshøjskoler og erhvervsakademier 

Del 1: Udgifter til undervisning  

Fra Undervisningsministeriets Regnskabsportal indhentes informationer om institutionernes forskel-

lige typer af omkostninger til undervisning under rubrikken “Undervisningen gennemførelse” (UVM, 

2017). De forskellige typer omkostninger herunder inkluderer “Løn og lønafhængige omkostninger”, 

“Afskrivning” og “Øvrige omkostninger vedr. undervisningen gennemførelse”. Med henblik på at for-

simple analysen sammenkobles de tre underposter til “Omkostninger til undervisningens gennem-

førelse i alt”, da det forventes at dette mål reflekterer, hvor mange ressourcer institutionen i alt an-

vender på undervisning.  

Informationerne er indsamlet for alle institutionerne for årene 2014-2016. Herudfra beregnes et gen-

nemsnit for omkostningsniveauet over de tre år med henblik på at gøre målet mere robust for even-

tuelle udsving. Gennemsnitsbetragtningen indfanger således institutionens ressourceniveau til un-

dervisning i et bredere tidsmæssigt perspektiv.  

Del 2: Studenterårsværk 

Som en proxy for størrelsen på institutionen indsamles også antal studenterårsværk (STÅ). Et stu-

denterårsværk er defineret som bestået eksamensaktivitet normeret til et års fuldtidsstudier (60 

ECTS) (UFM, 2018b). Ét studenterårsværk kan derfor indbefatte flere unikke studerende, hvis disse 

ikke er fuldtidsstuderende. Konkret anvendes “Studieaktivitet i alt”, som indbefatter “Studenterårs-

værk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre”, “Åben uddannelse i alt” og “Øvrig uddannelse i alt”. 

                                                
7 Vi er i processen blevet bekendt med at Rigsrevisionen (2016) indhentede udgiftsinformationer på uddannelsesniveau fra alle landets 
professionshøjskoler for deres fire største uddannelser. Denne information kunne Rigsrevisionen, af lovmæssige hensyn, ikke udlevere, 
men de tillod, at vi, med henvisning til dem, skrev til professionshøjskolerne selv og efterspurgte samme data. Vi skrev som udgangspunkt 
til Metropol, UC Syd og UC Nord, og fik negative tilbagemeldinger (UC Syd og Metropol) samt tilbagemelding om ikke-stringente opgø-
relsesmetoder (UC Nord). 
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Denne inkluderende operationalisering vælges, fordi det forventes, at den samlede studieaktivitet, 

som ressourcerne skal fordeles på, vil være udslagsgivende for hvordan ressourcerne virker. Dette 

mål er også udregnet som et gennemsnit over årene 2014-2016.  

Mål: Undervisningsudgifter pr. studenterårsværk på professionshøjskoler og erhvervsaka-

demier 

Med henblik på at relativisere målet for generelle omkostninger til undervisning beregnes undervis-

ningsudgifterne pr. STÅ. Beregningen skyldes, at ressourcer alt andet lige er relative til, hvor mange 

studerende de skal fordeles imellem. Undervisningsudgiftsmålet er dog ikke fuldstændig sammen-

ligneligt på tværs af institutioner, da institutionerne dækker over forskellige uddannelsestyper, og 

vægtningen mellem de udbudte uddannelser er forskellig. Af den grund introduceres senere en dum-

myvariabel for hvilken sektor (erhvervsakademi eller professionshøjskole) den studerende tilhører. 

Økonomiske ressourcer på universiteter 

Del 1: Udgifter til undervisning 

Information om udgifterne til undervisning på fakultetsniveau er indsamlet via Uddannelses- og 

Forskningsministeriets nøgletal for universiteternes statistiske beredskab (UFM, 2017b). Målet dæk-

ker over udgifter til heltidsuddannelser, deltidsuddannelser og øvrige uddannelser. På linje med ud-

giftsmålet på professionshøjskoler og erhvervsakademier er også dette tal et gennemsnit for årene 

2014-2016.  

Del 2: Studenterårsværk 

Som for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne defineres STÅ-produktionen som bestå-

ede eksamensaktiviteter normeret til et års fuldtidsstudier (60 ECTS). Til at indsamle denne infor-

mation anvendes universiteternes egne nøgletal samt tal fra Danske Universiteter (2017). På linje 

med analyseniveauet i udgiftsmålet, er STÅ-produktionen her opgjort på fakultetsniveau. Også dette 

tal er opgjort som et gennemsnit for årene 2014-2016.   

Mål: Undervisningsudgifter pr. studenterårsværk på universiteter 

For universiteterne skabes også et relativiseret mål for udgifterne til undervisning. Argumentet er, at 

udgiftsmålene ikke er sammenlignelige i sig selv, men må relativiseres til deres kontekst. Derfor 

relativiseres undervisningsudgifterne til antal STÅ henover perioden 2014-2016. At analyseniveauet 

for den forklarende variabel i denne model forekommer på fakultetsniveau er frugtbart, fordi økono-

mien på universiteterne i høj grad bliver forvaltet netop på fakultetsniveau (Rigsrevisionen, 2001: 

32).  

Udgiftstallene på tværs af fakulteterne er rent teknisk ikke direkte sammenlignelige, da der forekom-

mer afvigelser i hvilke fakulteter, som universiteterne placerer deres respektive uddannelser under. 

Fx ligger folkesundhedsvidenskab på det sundhedsfaglige fakultet på Aarhus Universitet (AU), mens 

det på Københavns Universitet (KU) er placeret på det samfundsvidenskabelige fakultet. Undervis-
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ningsudgiftsmålet på universiteterne er ligeledes heller ikke sammenligneligt med undervisningsud-

giftsmålet på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, fordi disse ikke er opgjort på samme 

analytiske niveau.  

Vertikale læringsfællesskaber mellem studerende og personale 

I dette speciale fokuseres særligt på to måder hvorpå vertikale læringsfællesskaber kommer til ud-

tryk. Det drejer sig først om tilgængeligheden af underviserne, dvs. undervisningspersonalets kon-

taktbarhed. I praksis er kontaktbarhed dog et relativt bredt begreb, hvorfor også undervisernes an-

vendelse af feedback undersøges som et mere konkret institutionelt værktøj. 

For samtlige af nedenstående spørgsmål, der indeholder en “Ved ikke”-kategori, er denne kategori 

frasorteret. 

Undervisningspersonalets kontaktbarhed 

De studerende er i både frafaldspanelet og Uddannelseszoom blevet spurgt ind til, hvad der her 

samlet benævnes “undervisningspersonalets kontaktbarhed”. Med begrebet kontaktbarhed menes 

hvor tilgængelige de studerende oplever personalet og deraf hvor nemt de vil kunne etablere kontakt 

til dem. Til at konstruere målet anvendes to forskellige spørgsmål med henblik på at sikre målets 

reliabilitet og validitet (Petersen, 2012). Fra frafaldspanelets anden bølge anvendes følgende 

spørgsmål: “Der har været gode muligheder for at møde underviserne på min uddannelse”. Svar-

mulighederne til spørgsmålet er: “I høj grad”, “I nogen grad”, “I mindre grad”, “Slet ikke” samt “Ved 

ikke”. Fra Uddannelseszoom anvendes et spørgsmål med ordlyden: “Mine undervisere er nemme 

at komme i kontakt med”, hvortil svarmulighederne er “Meget enig”, “Enig”, “Hverken eller”, “Uenig”, 

“Meget uenig” og “Ved ikke”. En faktoranalyse afslører, at de to spørgsmål på trods af at stamme fra 

forskellige surveys korrelerer højt med hinanden8. Det vurderes derfor, at de to variable afspejler 

samme latente begreb, hvorfor de indekseres som et samlet mål for undervisningspersonalets kon-

taktbarhed. Efterfølgende er indekset aggregeret til gennemsnittet på udbudsstedsniveau og reska-

leret til at gå fra 0-1. Aggregeringen gør, at målet reflekterer den samlede kontaktkultur på udbuds-

stedsniveau snarere end den enkelte studerendes oplevelse af undervisningspersonalets kontakt-

barhed.  

Undervisernes anvendelse af brugbar feedback 

De studerende er i Uddannelseszoom blevet spurgt ind til deres faglige relationer med undervis-

ningspersonalet ud fra udsagnet: “Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback”. Svarmu-

lighederne er som følger: “Meget enig”, “Enig”, “Hverken eller”, “Uenig”, “Meget uenig” og “Ved ikke”. 

Udsagnet handler således om dels hvorvidt de studerende får feedback og dels om de studerende 

                                                
8 Én faktor udtrukket med en eigenværdi over 1 (1,46). Faktorloading for begge items: 0,85. Udtrækningsmetode: Principal komponent 
analyse.  
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oplever feedbacken som brugbar. Spørgsmålet er aggregeret til gennemsnittet på udbudsstedsni-

veau og reskaleret til at gå fra 0-1. Aggregeringen bevirker, at målet reflekterer feedbackkulturen på 

udbudsstedsniveau snarere end den enkelte studerendes oplevelse af feedback.  

Horisontale læringsfællesskaber mellem de studerende 

Den institutionelle facilitering af horisontale læringsfællesskaber måles i dette speciale ud fra to se-

parate, aggregerede variable. Den første vedrører, hvorvidt institutionen forestår faciliteringen af 

studiegrupper, mens den anden i højere grad indfanger institutionens rolle i starten af studiet som 

rammesættende for mødet mellem de studerende. Målene reflekterer altså ikke de reelle horisontale 

læringsfællesskaber (dvs. de studerendes interaktion med hinanden), men måler i hvilken grad in-

stitutionerne faciliterer læringsfællesskabernes opståen. 

Facilitering af studiegrupper 

Der spørges i frafaldspanelets anden bølge ind til, om uddannelsesinstitutionen faciliterer studie-

gruppedannelsen med spørgsmålet: “Er der fra uddannelsens side blevet taget initiativ til, at alle 

kommer med i en studie- eller projektgruppe?”. Respondenterne har mulighed for at svare hhv. “Nej” 

og “Ja”. Målet reflekterer derfor i hvor bred en udstrækning udbudsstedet formår at give studerende 

oplevelsen af muligheden for at komme i studie- eller projektgrupper. Efterfølgende er “Nej” og “Ja” 

kodet som hhv. 0 og 1. Variablen aggregeres derefter til udbudsstedsniveauet og indfanger dermed 

hvor stor en andel af de studerende på udbudsstedet, der opfatter institutionens facilitering af studie- 

og projektgrupper.  

Facilitering af gode rammer for at møde medstuderende 

I frafaldspanelets anden bølge spørges de studerende i en række spørgsmål ind til oplevelsen af 

studiestarten. Herfra anvendes spørgsmålet: “Der har været gode rammer for at lære mine medstu-

derende at kende”. Her er svarmulighederne: “I høj grad”, “I nogen grad”, “I mindre grad”, “Slet ikke” 

samt “Ved ikke”. Således er de studerende blevet bedt tage stilling til, om de opsatte rammer (fysi-

ske, sociale, psykologiske eller lignende) er understøttende for at møde deres nye medstuderende. 

Målet er aggregeret til gennemsnittet på udbudsstedsniveau og reskaleret til at gå fra 0-1. Aggrege-

ringen gør, at målet reflekterer det samlede indtryk de studerende får af den institutionelle facilitering 

af rammerne for at møde medstuderende ifm. studiestarten. 

Kommunikation af forventninger 

Kommunikation af forventninger operationaliseres i to indikatorer, der indfanger forskellige kommu-

nikationsformer. Den første indikator vedrører institutionens meget konkrete forventningskommuni-

kation til de studerende om, at en studieintensiv adfærd er nødvendig for at studere på videregående 

niveau. Det andet perspektiv vedrører i stedet institutionernes kommunikation af mere generelle krav 

og forventninger til de studerende som helhed.  
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Kommunikation af konkrete forventninger til studieintensitet 

De studerende spørges i anden bølge i frafaldspanelet ind til institutionens brug af konkrete forvent-

ninger til studieintensiteten: “Hvor meget er der fra din uddannelsesinstitution fokus på, at du bruger 

en betydelig del af din tid på at studere?”. Svarmulighederne til spørgsmålet er “Meget”, “En del”, 

“Noget”, “Meget lidt” og “Ved ikke”. De studerende svarer således på, hvorvidt de oplever kommuni-

kation fra uddannelsesinstitutionen om studieintensiv adfærd. Det er ikke ekspliciteret præcist hvor-

fra denne tilskyndelse kommer, så det er op til respondentens tolkning, om det er fra eksempelvis 

ruspjecen, institutledelsen, underviserne eller de medstuderende. Det fremgår samtidig klart af 

spørgsmålsformuleringen, at forventningen centrerer sig specifikt om studietiden. Målet er aggrege-

ret til gennemsnittet på udbudsstedsniveau og reskaleret til at gå fra 0-1. Derved opstår et mål for 

de studerendes samlede opfattelse af institutionens ekspliciterede intensitetsforventninger. 

Kommunikation af generelle krav og forventninger 

I frafaldspanelets anden bølge spørges de studerende yderligere ind til kommunikationen af mere 

generelle krav og forventninger: “Det er blevet tydeligt kommunikeret, hvilke krav og forventninger, 

der er til mig som studerende på uddannelsen”. Svarmulighederne til spørgsmålet er “I høj grad”, “I 

nogen grad”, “I mindre grad”, “Slet ikke” samt “Ved ikke”. Som ved ovenstående spørgsmål er det 

ikke tydeligt hvorfra kommunikation kommer. Fortolkningen heraf er op til den studerende selv. For-

ventningskommunikationen er dog mere abstrakt relativt til ovenstående. De krav og forventninger, 

som fremsættes, går bredt på den studerendes rolle, hvilket må forventes at indebære flere elemen-

ter end alene deres studieintensitet. Som ved ovenstående spørgsmål er målet aggregeret til gen-

nemsnittet på udbudsstedsniveau og reskaleret til at gå fra 0-1. Dermed reflekterer målet de stude-

rendes opfattelse af udbudsstedets samlede kommunikative praksis af generelle krav og forventnin-

ger til dem.  

Kontekstuelle faktorer 

Intern forskerdækning af undervisningen 

I Uddannelseszoom registreres tre former for undervisning: 1) Undervisning, som ikke varetages af 

forskere, 2) undervisning, som varetages af interne forskere, der er ansat under universiteternes 

vanlige stillingsstrukturer og 3) undervisning, som varetages af eksterne forskere og ikke-forskere. 

Opgørelsen foretages udelukkende på universiteterne. Tallene foreligger således ikke for hverken 

erhvervsakademierne eller professionshøjskolerne. Undersøgelse heraf udgør dog et punkt til videre 

forskning i kraft af, at forskningsbaseringen og forskerdækningen af disse institutioner oplever en 

opprioritering disse år (Danske Professionshøjskoler, 2018; EVA, 2017b; EVA, 2017c).  

I dette speciale dækker forskerdækning over, hvor stor en andel af den tilbudte undervisning, som 

varetages af forskere, ansat internt på institutionen. Målet siger derfor ikke noget om det absolutte 

antal timer varetaget af interne forskere. Som udgangspunkt forventes det, at en høj forskerdækning 

betyder, at der tilbydes mange undervisningstimer, som varetages af interne forskere. Men en høj 
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grad af forskerdækning kan også forekomme hvis udbudsstedet tilbyder relativt få undervisningsti-

mer, hvoraf en stor del varetages af interne forskere. 

Det betyder samtidig, at målet anvendt i analyserne ikke dækker over den del af undervisningen, 

som varetages af eksterne forskere. Ideelt ville en selvstændig variabel for dette være tilgængelig, 

men den eksisterer ikke i Uddannelseszooms operationalisering. I den tredje kategori sammenblan-

des nemlig undervisning foretaget af eksterne forskere med undervisning varetaget af eksterne ikke-

forskere. Imidlertid er det dog den del af undervisningen, som dækkes af interne forskere, der er af 

størst teoretisk interesse. Dette skyldes, at interne forskere i højere grad end eksterne forventes at 

skabe kohærens mellem de studerende og institutionen, og at interne forskere har større incitament 

til at skabe sammenhæng mellem deres forskning og undervisning, hvilket må antages at have po-

sitive implikationer for undervisningsforløbene.  

Uddannelsens størrelse 

Størrelsen på uddannelsen operationaliseres med udgangspunkt i det samlede 2016-optag på det 

enkelte udbudssted. For at tage højde for, at forskellige studier har varierende frafald over det første 

studieår, kodes variablen som det samlede optag fratrukket førsteårsfrafald - også betegnet nettotil-

gangen. Målet kan dermed siges at afspejle de studerendes reelle oplevelse af uddannelsens stør-

relse over det første studieår. Teoretisk forventes dette at være et mere validt mål for uddannelsens 

størrelse end det absolutte optag alene eller sågar antallet af studenterårsværk. Disse mål vil nemlig 

ikke indfange, hvor mange der rent faktisk har deltaget i uddannelsens delelementer det første år.  

Holdundervisning 

Uddannelseszoom rummer en variabel over antallet af undervisningstimer, som foregår på “små 

hold” (med mindre end 40 studerende). Dette benævnes fremadrettet som holdundervisningstimer. 

Målet er dermed absolut og måler ikke, hvor stor en andel af den samlede undervisning der udgøres 

af holdundervisning. 

Der er umiddelbart stort overlap mellem variablen for holdundervisning og studieintensitetsmålet. 

Dette er problematisk, da effekten af holdundervisning risikerer at blive overestimeret. Omend de to 

er nært beslægtede, er de dog adskilt i målingstidspunkt (hhv. Uddannelseszoom og frafaldspane-

lets tredje bølge). Derudover reflekterer den forklarende variabel den udbudte undervisning, mens 

delelementet af studieintensitet reflekterer den undervisning, som de studerende gennemsnitligt for-

venter at deltage i. Der bør dog tages højde for dette overlap i fortolkningen af holdundervisningens 

betydning.  

Selektivitet 

I en dansk kontekst består adgangskravene til de videregående uddannelser i høj grad af krav til 

karaktergennemsnit fra den studerendes ungdomsuddannelse. Hvad der i litteraturen kaldes selek-

tivitet operationaliseres derfor som kvotienten for optagelse på udbudsstedet. Variablen rummer 

derfor ikke de mere kvalitative adgangskrav, som kvote 2-optaget kan bestå af. Argumentet for at 



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

51 

bruge karaktergennemsnit som proxy for selektiviteten på studiet består i, at langt de fleste optages 

via. kvote 1 (UG, 2018). De fleste studier vil derfor blive indfanget af målet. Uddannelser med frit 

optag kodes til værdien 2, fordi de studerende skal have bestået deres ungdomsuddannelse med 

minimum 2 i gennemsnit for at blive optaget på en videregående uddannelse.   

Individvariable 

Der anvendes i analyserne en række baggrundsvariable på individniveau som statistisk kontrol. 

Dette gælder individernes køn, alder, forældres årsindkomst, antal sabbatår, karaktergennemsnit fra 

ungdomsuddannelsen, kvoteoptag samt prioritet. Operationaliseringen af disse er i henhold til Dan-

marks Statistiks håndtering og kategorierne fremgår af tabel 3.2 nedenfor. Herudover inddrages 

også to variable, som tilsammen kan siges at udgøre de studerendes uddannelsesmæssige dispo-

nering. Dette gælder moderens uddannelse samt den studerendes herkomst. Operationaliserin-

gerne heraf følger nedenfor. 

Uddannelsesmæssig disponering: moderens uddannelse 

Forældrenes uddannelse indikerer teoretisk i hvilken grad de studerende er bekendte med de felt-

specifikke adfærdsnormer på det videregående uddannelsesområde. Som de studerendes primære 

socialiseringsindflydelse vil forældrenes uddannelsesmæssige kendskab og præferencer afsmitte 

på børnene. Børnene formes derved til at træffe beslutninger, der responderer med forældrenes 

egne valg (Landersø & Heckman, 2016).  

I dette speciale er målet for forældres uddannelse er ikke indekseret, som det ses i visse andre 

studier (Walpole, 2003). I stedet udgør moderens uddannelsesniveau en proxyvariabel for den stu-

derendes uddannelsesmæssige disponering. Operationaliseringen er valgt, fordi tidligere studier har 

vist, at moderens uddannelsesniveau er særligt afgørende for den sociale arv når det kommer til 

egen uddannelse (Landersø & Heckman, 2016). Målet anvendes dikotomt i interaktionsmodellerne. 

Årsagen hertil er, at det er substantielt mere meningsfuldt end et mere komplekst alternativ. Dette 

vil blive diskuteret yderligere umiddelbart inden disse analyser. I modellerne uden interaktionsled 

anvendes moderens uddannelse med seks kategorier (grundskole, gymnasial, erhvervsfaglig, KVU, 

MVU/Bachelor og LVU/Ph.D). Kategoriseringen muliggør substantielle sammenligninger af studie-

intensiteten ved forskellige niveauer af moderens uddannelse samtidig med at  betydningen af en 

given uafhængig variabel for den individuelle studieintensitet kan estimeres ved forskellige uddan-

nelsesniveauer for moderen. Et metrisk indeks har ikke mulighed for at bedrive en sådan substantiel 

tolkning.  

Uddannelsesmæssig disponering: herkomst 

Herkomst anvendes ligeledes som en indikator for de studerendes uddannelsesmæssige dispone-

ring, da det, ligesom for moderens højest fuldførte uddannelse, forventes at udgøre en dimension af 

de studerendes kendskab til de feltspecifikke normer på det videregående uddannelsesområde. Ka-

tegoriseringen anvendes i dette speciale dikotomt således, at etnisk danske studerende udgør én 
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kategori, mens ikke-etnisk danske studerende (indvandrere og efterkommere hvor ingen af foræl-

drene er både danske statsborgere og født i Danmark) udgør en anden (Danmarks Statistik, 2018). 

En mere nuanceret kategorisering fravælges, fordi kategoriseringen i grove træk reflekterer det øn-

skede - om den studerende er fremmed i eller bekendt med det danske uddannelsessystem. Dette 

diskuteres yderligere inden analysen af interaktionsmodellerne.  

Nedenfor følger en oversigt over analysens anvendte variable samt centrale tendensmål for disse 

(gennemsnit, standardafvigelse, teoretisk variationsbredde og reel variationsbredde).  

Tabel 3.1: Specialets teoretiske koncepter og variable 

Teoretisk koncept/tema Variabel Niveau Centrale mål 

Studieintensitet 
Forventet tidsforbrug på undervisning, 

forberedelse og andre aktiviteter 
Individ 

[G: 35,5]  [S: 12,6] 

[T-VB: 0-80] [R-VB: 0-80] 

Økonomiske ressourcer på 

erhvervsakademier og pro-

fessionshøjskoler 

Udgifter til undervisning pr. STÅ (2014-

2016) 
Institution 

[G: 48,25]  [S: 5,31] 

[T-VB: 0-∞] [R-VB: 34,87-57,98] 

Økonomiske ressourcer på 

universiteter 

Udgifter til undervisning pr. STÅ (2014-

2016) 
Fakultet 

[G: 43,92]  [S: 16,96] 

[T-VB: 0-∞] [R-VB: 19,46-71,68] 

Vertikale læringsfællesska-

ber mellem studerende og 

personale 

Undervisningspersonalets kontaktbar-

hed 
Udbudssted 

[G: 0,72]  [S: 0,07] 

[T-VB: 0-1] [R-VB: 0,54-0,95] 

Undervisernes anvendelse af brugbar 

feedback 
Udbudssted 

[G: 0,60]  [S: 0,08] 

[T-VB: 0-1] [R-VB: 0,41-0,88] 

Facilitering af horisontale læ-

ringsfællesskaber mellem de 

studerende 

Facilitering af studiegrupper Udbudssted 
[G: 0,87]  [S: 0,22] 

[T-VB: 0-1] [R-VB: 0-1] 

Facilitering af gode rammer for at møde 

medstuderende 
Udbudssted 

[G: 0,85]  [S: 0,10] 

[T-VB: 0-1] [R-VB: 0,33-1] 

Kommunikation af forventnin-

ger 

Kommunikation af konkrete forventnin-

ger til studieintensitet 
Udbudssted 

[G: 0,73]  [S: 0,09] 

[T-VB: 0-1] [R-VB: 0-1] 

Kommunikation af generelle krav og 

forventninger 
Udbudssted 

[G: 0,75]  [S: 0,08] 

[T-VB: 0-1] [R-VB: 0,28-1] 

Kontekstuelle faktorer 

Intern forskerdækning på universite-

terne 
Udbudssted 

[G: 0,714]  [S: 0,173] 

[T-VB: 0-1] [R-VB: 0,238-1] 

Uddannelsens størrelse (nettotilgang) Udbudssted 
[G: 179,9]  [S: 212,1] 

[T-VB: 0-∞] [R-VB: 1-1366] 

Holdundervisning Udbudssted 
[G: 150,4]  [S: 95,8] 

[T-VB: 0-∞] [R-VB: 0-794] 

Selektivitet (optagelseskvotient) Udbudssted 
[G: 6,03]  [S: 3,11] 

[T-VB: 2-12,2] [R: 2-12,2] 

Uddannelsesmæssig dispo-

nering 

Moderens højest fuldførte uddannelse Individ - 

Herkomst Individ - 

Note: G = gennemsnit, S = standardafvigelse, T-VB = teoretisk variationsbredde og R-VB = reel variationsbredde. 

 

Repræsentativitet og valg af stikprøve 

Svarprocenter i surveys 

Populationen består af 58.682 studerende, som blev optaget gennem Den Koordinerede Tilmelding, 

og som i august 2016 modtog forespørgsel om deltagelse i frafaldspanelet via e-boks. Af disse endte 

10.229 med at besvare frafaldspanelets tredje bølge, hvilket giver en svarprocent på 17,4%. I Ud-

dannelseszoom, som kontaktbarhed- og feedbackvariablene baserer sig på, er svarprocenten ca. 

36% af den samlede studenterpopulation svarende til 87.278 besvarelser i alt. Svarprocenterne i 
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begge surveys må anses som rimelige sammenlignet med andre internetbaserede spørgeskemaer 

(Sauermann & Roach, 2013). På trods af rimelige svarprocenter kan der dog fortsat være systema-

tiske forskelle mellem studenterpopulationen og stikprøven på en række karakteristika. Dette beskri-

ves for frafaldspanelets vedkommende nedenfor. Fordi variablene fra Uddannelseszoom kun danner 

grobund for to af analyserne, bliver der ikke gået i dybden med balancen mellem denne stikprøve 

og populationen. Det konstateres blot, at Uddannelses- og Forskningsministeriet tilnærmelsesvist 

anfører de samme repræsentativitetsproblemer som for frafaldspanelet (UFM, 2018a).  

Repræsentativitet i frafaldspanelet 

Tabel 3.2 sammenligner hhv. frafaldspanelets stikprøve og den vægtede stikprøve med den reelle 

population på en række baggrundskarakteristika. Formålet er at klarlægge, i hvor høj grad stikprøven 

og den vægtede stikprøve afspejler den egentlige population, der generaliseres til. Med andre ord 

er formålet at vurdere graden af non-respons bias i stikprøven som følge af frafald (Porter & Whit-

comb, 2005; Rathlev et al., 2017). Hvis stikprøven udgør et ubalanceret billede af populationen, vil 

potentialet for at bedrive valid deskriptiv og kausal inferens være begrænset. Der kan dog gøres en 

række analytiske foranstaltninger for at imødegå denne udfordring, hvor én af dem er at foretage en 

post-stratificerings vægtning af datasættet (Rosenbaum & Rubin, 1983). Denne metode vil blive dis-

kuteret nedenfor, mens resultatet af den foreligger i den sidste kolonne i tabel 3.2.  

Det fremgår, at der er en række forskelle mellem populationen og respondenterne i frafaldspanelets 

tredje bølge. En umiddelbar syntese af disse informationer avler en mistanke om, at det er de såkaldt 

privilegerede studerende, som er overrepræsenterede i surveyen. Dette er ikke et ukendt fænomen 

inden for survey-forskningen (Porter & Whitcomb, 2005; Rathlev et al., 2017).  

Tabel 3.2. Balancetabel 

Variabel Population Stikprøve Vægtet stikprøve 

Køn - andel mænd 43,7% 35,6% 43,6% 
Alder 22,5 år 22,8 år 22,3 år 
Herkomst    

Etnisk danskere 91,7% 95,9% 93,0% 
Indvandrere og efterkommere 8,3% 4,1% 7,0% 

Andel, der har taget ét eller flere sabbatår 83,3% 82,4% 82,4% 
Moderens højest fuldførte uddannelse    

Grundskole 16,3% 14,7% 16,1% 
Erhvervsuddannelse 35,7% 33,5% 35,9% 
Gymnasial uddannelse 6,4% 5,8% 6,5% 
Kort videregående uddannelse (KVU) 4,4% 4,6% 4,4% 
Mellemlang videregående uddannelse ( MVU) 28,3% 30,3% 28,3% 
Lang videregående uddannelse (LVU) / Ph.D 8,8% 11,1% 8,9% 

Moderens og faderens samlede årsindkomst 807.583 DKK 820.082 DKK 818.271 DKK 
Karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelse 7,14 7,83 7,18 
Sektor    

Universiteter 49,8% 60,0% 50,3% 
Professionshøjskoler 32,5% 25,2% 32,2% 
Erhvervsakademier 14,7% 12,1% 14,2% 

Kvoteoptag    
Kvote 1 68,6% 72,3% 69,3% 
Kvote 2 27,4% 24,2% 27,2% 
Kvote 3 (udlændinge) 4,0% 3,5% 3,6% 

Prioritet    
1. prioritet 80,8% 87,2% 81,7% 
2. prioritet 11,4% 8.07% 11,0% 
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3. prioritet eller højere 7,8% 4,8% 7,4% 
Adgangsgivende eksamen    

STX 52,1% 57,2% 53,2% 
HF 16,8% 13,7% 16,5% 
HHX 13,3% 10,9% 13,5% 
HTX 7,5% 9,3% 7,7% 
Erhvervsuddannelse 4,4% 4,1% 4,3% 
Andet 6,0% 5,9% 4,8% 

N 55.600 - 58.682 9.680 - 10.125 9.649 
Kilde: DST og Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanels tredje bølge (EVA, 2017a). 

Note: N varierer for populationen og stikprøven på tværs af baggrundsvariablene. Dette skyldes at en del af respondenterne har mang-

lende værdier på nogle af variablene.  

 

For at imødekomme stikprøvens repræsentativitetsproblemer genereres en vægt, der tager højde 

for skævheden. Vægtning er ligeledes ikke et ukendt fænomen i litteraturen om studieengagement 

(Pike, 2008). Med adgang til data for den fulde population kan sandsynligheden for at besvare vs. 

ikke besvare surveyen beregnes vha. en logistisk regressionsmodel. I modellen inddrages samtlige 

af ovenstående variable fra balancetabellen som uafhængige variable og en dummyvariabel for, 

hvorvidt respondenten har besvaret frafaldspanelets tredje bølge som afhængig variabel. Herefter 

udregnes for hver respondent den forudsagte sandsynlighed for at besvare surveyen betinget på de 

uafhængige variable - også kaldet propensity scoren: 

𝑝(𝑋) = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) 

Propensity scoren er sandsynligheden for at besvare surveyen betinget på en vektor af de uaf-

hængige variable (X) (Rosenbaum & Rubin, 1983). Propensity score-vægten beregnes herefter som 

den inverse funktion af sandsynligheden for at have besvaret surveyen (Fan Li et al., 2017). Hvis fx 

sandsynligheden for, at en given respondent besvarer surveyen, er 0,1, så tildeles respondenten en 

vægt på 1/0,1 = 10. På den måde vil svarene fra respondenter med en lavere beregnet sandsynlig-

hed for at besvare surveyen tælle mere i analyserne. En inspektion af vægten afslører, at nogle 

respondenter tildeles værdier helt op til 500. Af hensyn til at undgå uhensigtsmæssigt meget støj i 

målingen er vægte over 35 derfor frasorteret svarende til 152 respondenter.  

På samtlige karakteristika opnås mere balancerede fordelinger og gennemsnit, hvormed det synes 

rimeligt at konkludere, at vægten samlet set gør stikprøven mere balanceret ift. populationen. Det er 

dog vigtigt at pointere, at vægten kun tager højde for observerbare karakteristika og ikke uobserver-

bare karakteristika. Det vides med andre ord ikke, om stikprøven er balanceret på øvrige variable, 

som ikke er indeholdt i vægtningsmatricen. Selvom vægtningen mindsker bias fra stikprøveudtræk-

ningen, genererer den selvstændigt støj som følge af, at nogle respondenter tildeles mere værdi. 

Som Pike (2008: 167) formulerer det: “... there may be a tradeoff between compensating for bias 

due to survey nonresponse and precision of estimation”. Som konsekvens vil vægtningen forstørre 

standardfejlene, hvormed risikoen for type-II fejl forøges ift. brug af den uvægtede stikprøve (Pike, 

2008; Winship & Radbill, 1994). Der er altså ikke nødvendigvis grund til at afvise en variabels be-

tydning, hvis koefficienten bliver insignifikant med vægten appliceret, idet insignifikansen blot kan 

skyldes, at der er introduceret mere støj. Det anbefales derfor i dele af litteraturen kun at anvende 

vægte i deskriptive analyser (Winship & Radbill, 1994). Som følge heraf anvendes udelukkende 
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vægten i de deskriptive analyser af outcomevariablen studieintensitet for at give et retvisende billede 

af niveauet. Regressionsmodellerne vil således basere sig på uvægtede data. Konsekvenserne 

heraf berøres nærmere i diskussionen. 

  



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

56 

Modelspecifikation 

For at undersøge institutionelle værktøjers betydning for individuel studieintensitet anvendes en hie-

rarkisk lineær sandsynlighedsmodel, også kaldet en multilevel model (Rabe-Hesketh & Skrondal, 

2005). I følgende afsnit beskrives først behovet for at anvende en multilevel model til besvarelse af 

specialets problemstilling. Herefter opstilles den samlede statistiske model efterfulgt af en kort dis-

kussion af metodens forudsætninger.  

Udfordringen ved hierarkisk datastruktur 

På området for videregående uddannelse er det naturligt, at data er indlejret i en række klynger. De 

studerende går på uddannelser inden for et geografisk specificeret område, uddannelserne udbydes 

på forskellige fakulteter (kun for universiteterne), som igen er indlejret i forskellige institutioner og 

disse institutioner er indlejret i forskellige institutionstyper (universiteter, professionshøjskoler osv.). 

I dette speciale ligger den primære interesse i at estimere betydningen af udbudsspecifikke institu-

tionelle værktøjer på individuel studieintensitet. Dette betyder samtidig, at de individer, hvis adfærd 

udgør interessen, er indlejret i en hierarkisk struktur, nærmere bestemt uddannelser, som udbydes 

et specifikt geografisk sted. Individniveauet benævnes efterfølgende niveau-1 og det geografiske 

udbudsstedsniveau niveau-2.  

Almindelig ordinary least squares estimation (OLS-estimation) hviler på en antagelse om, at obser-

vationerne inden for samme klynge ikke ligner hinanden på den afhængige variabel. Dette beskrives 

som fravær af autokorrelation, der kan have tidslig (temporal) eller rumlig (spatial) karakter. Anta-

gelsen om fravær af autokorrelation bygger på, at fejlleddet på én observation er uafhængigt af 

fejlleddet for en anden observation (Sønderskov, 2011). Af tre årsager synes antagelsen om fravær 

af spatial autokorrelation dog ikke at være mødt. For det første selekterer de studerende sig ind i 

bestemte uddannelser, hvormed studerende fra samme uddannelse vil ligne hinanden med hensyn 

til fx præferencer og mindset. For det andet udsættes studerende efter de er startet på uddannelsen 

for de samme institutionelle rammer og tiltag. Til sidst vil de studerende internt påvirke hinandens 

adfærd, netop fordi de er går på geografisk afgrænsede uddannelser og institutioner. Samlet vil 

ovennævnte tre årsager medføre, at variationen i studieintensitet inden for udbudsspecifikke uddan-

nelser vil være mindre end variationen på tværs af uddannelserne, hvilket giver anledning til mis-

tanke om spatial autokorrelation.  

Hvis der blot anvendes en OLS-model på sådanne data vil konsekvensen være, at standardfejlen 

bliver et biased estimat af stikprøvemålsfordelingens standardafvigelse. Standardfejlene vil ofte 

være for små, hvormed risikoen for fejlagtigt at forkaste nul-hypotesen forøges (også kaldt type-I 

fejl). Parameterestimaterne vil typisk fortsat være konsistente, men p-værdierne vil være kunstigt 

små (Andersen, 2007). Dette kan en multilevel model tage højde for.  
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Multilevel modellering 

En multilevel model håndterer ovenstående problem med observationernes afhængighed ved ikke 

blot at tillade variation mellem individer på niveau-1, men også mellem grupper på niveau-2. Konkret 

opsplittes fejlleddet i et gruppespecifikt og et individspecifikt fejlled således, at hver gruppe får et 

stokastisk skæringspunkt (Andersen, 2007). Dette kan opskrives sådan:  

𝛾𝑖𝑢 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑢 + 𝜇0𝑢 + 𝜖𝑖𝑢 

Her repræsenterer 𝛾 den gennemsnitlige studieintensitet for individ i på udbudssted u. 𝛽0 repræsen-

terer det fælles skæringspunkt med Y-aksen på tværs af udbudssteder, mens 𝛽1𝑥𝑖𝑢er hældningsko-

efficienten. 𝜇0𝑢er det gruppespecifikke fejlled og angiver afstanden fra det fælles skæringspunkt til 

den enkelte udbudssteds regressionslinje, mens 𝜖𝑖𝑢er det individspecifikke fejlled, som angiver af-

standen fra den enkelte observation til udbudsstedets regressionslinje. 

Der findes to overordnede typer af multilevel modeller: Fixed- og random-effects modeller. Begge 

modeller beregner et udbudsspecifikt skæringspunkt, men her fra adskiller de to modeller sig på en 

række væsentlige punkter. I en fixed-effects model baserer koefficienterne sig udelukkende på vari-

ation inden for grupperne. Dette svarer til at indføre en dummyvariabel for hver gruppe, hvormed 

variationen mellem grupperne forsvinder således at samtlige gruppespecifikke forhold kontrolleres 

ud af modellen. Som konsekvens heraf er ulempen i en fixed-effects model, at det ikke er muligt at 

estimere betydningen af gruppespecifikke variable. I en random-effects model derimod kigges der 

både på variationen mellem- og inden for hver af grupperne. Der kan således estimeres koefficienter 

på niveau-2 såvel som niveau-1 (Rabe-Hesketh & Skrondal, 2005). 

Da analysen primært interesserer sig for niveau-2 variable på udbudsstedsniveau, synes anvendel-

sen af en random-effects model med stokastiske skæringspunkter (random-intercept) at være op-

lagt. En central kausalantagelse i en random-effects model er, at samtlige niveau-1 såvel som ni-

veau-2 variable er ukorrelerede med variable, som er udeladt af modellen. Denne antagelse er kritisk 

for tolkningen af random-effects modeller, da brud på antagelsen medfører, at koefficienterne bør 

tolkes med en vis forsigtighed. Random-effects estimationen kombineres imidlertid med fixed-effects 

på højere hierarkiske niveauer. Ved at inkludere en dummy-variabel for samtlige enheder på et hø-

jereliggende niveau (fx institutioner), kan random-effects koefficienterne tolkes som uafhængige af 

al uobserveret variation på dette niveau. Dette diskuteres yderligere i forbindelse med analysens 

sammenligningsgrundlag.  

Forudsætninger for multilevel modellering 

Ligesom regressionsanalyse efter mindste kvadraters metode (OLS) hviler multilevel modellers gyl-

dighed på en række mere eller mindre testbare forudsætninger. Disse forudsætninger dækker over 

fraværet af endogenitet på mikro- og makroniveauet (fravær af udeladt variabelbias, fravær af om-

vendt kausalitet), korrekt funktionel form, fraværet af indflydelsesrige observationer, normalfordelte 

fejlled, homoskedastiske fejlled og et vist antal observationer på makroniveauet (Andersen, 2007; 
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Rabe-Hesketh & Skrondal, 2005). Her henfører de første tre til, hvorvidt parameterestimaterne er 

gyldige, mens de sidste tre vedrører, hvorvidt der kan stoles på de estimerede standardfejl. 

Fraværet af udeladt variabelbias diskuteres løbende, men vil særligt blive berørt i analyseafsnittet 

hvor indførelsen af fixed-effects vha. dummyvariable diskuteres, samt hvilken betydning dette har 

for analysernes potentiale for kausal inferens. Den grundlæggende antagelse er imidlertid, at de 

uafhængige variable efter indførslen af dummyvariablene er uafhængige af fejlleddet. Fraværet af 

omvendt kausalitet diskuteres selvstændigt efter analyserne. 

Der er hidtil ingen gode tests for hvorvidt den funktionelle form er specificeret korrekt. Det, der kom-

mer tættest på, er, at foretage en almindelig OLS-estimation og efterfølgende illustrere sammen-

hængen med en såkaldt LOWESS-kurve (Andersen, 2007). Dette er gjort for samtlige modeller. Kun 

i modellerne for udgifter til undervisning gav dette anledning til bekymring, da betydningen af under-

visningsressourcer for studieintensiteten synes at være aftagende ved højere niveauer. Modellerne 

for betydningen af undervisningsressourcer er derfor robusthedstjekket med en variabel transforme-

ret med dens naturlige logaritme (Sønderskov, 2011). Der er ingen nævneværdige forskelle mellem 

disse modeller, hvorfor modellerne ikke synes at lide under specifikationsbias for den funktionelle 

form. 

Forudsætningen vedrørende fraværet af indflydelsesrige observationer er i samtlige modeller inspi-

ceret grafisk (Van der Meer et al., 2010). I en enkelt model gav dette anledning til at udtage en 

observation, hvilket dog ikke ændrede substantielt på resultatet (se afsnittet vedr. økonomiske res-

sourcer på erhvervsakademier og professionshøjskoler).  

For de to antagelser vedrørende fejlleddenes fordeling, dvs. normalfordelingsantagelsen samt anta-

gelsen om varianshomogenitet, findes der kun en formel test for førstnævnte. Det er i samtlige mo-

deller derfor testet, hvorvidt normalitetsantagelsen holder på mikro- (individ) såvel som makroni-

veauet (udbudssted, fakultet, institution osv.) med visuel inspektion. Der var ingen tegn på brud i 

nogen af de testede modeller, hvorfor der fortsættes uden yderligere forbehold.  

Den sidste antagelse vedrører antallet af observationer på makroniveauet. Forudsætningen er sær-

lig kritisk, hvis der er få observationer, da der ikke længere kan stoles på de estimerede standardfejl. 

Her anbefaler Rabe-Hesketh og Skrondal (2005), at antallet af niveau-2 observationer som minimum 

bør være 10. Stegmueller (2013) argumenterer i stedet for at 15-20 observationer på makroniveauet 

er et minimum for ikke at estimere for små standardfejl førende til fejlagtigt signifikante effekter. I 

samtlige af nedenstående analyser undtagen dem, der vedrører økonomiske ressourcer, er analy-

seenheden uddannelsernes geografiske udbudssteder. Dette resulterer i rigtig mange observationer 

på det øverste niveau fra ca. 300 enheder i de mindste modeller vedr. forskerdækning til over 700 

udbudssteder i andre modeller. Der er således ingen problemer her. I de to analyser vedr. økonomi-

ske ressourcer på hhv. erhvervsakademier og professionshøjskoler samt universiteternes fakulteter 

er der dog grund til bekymring. Her er antallet af makroenheder hhv. 17 institutioner og 23 fakulteter. 

Resultaterne skal derfor tages med dette mindre forbehold, når signifikanstestsene fortolkes.  
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KAPITEL 4. EMPIRISKE RESULTATER 

Analysen består af fem dele. Den første del indeholder en diskussion af studiets sammenlignings-

grundlag. Derpå følger de deskriptive analyser af variablen studieintensitet. Den tredje del indledes 

med en test af behovet for at anvende en multilevel model. Den fjerde del indeholder analysen af 

hvilke institutionelle værktøjer, der kan anvendes for at påvirke studieintensiteten. Denne del er 

struktureret i fem underafsnit ud fra de fem temaer af institutionelle værktøjer. Underafsnittene inde-

holder indledningsvist deskriptive analyser af den/de forklarende variable under det pågældende 

tema. For samtlige af de deskriptive analyser vises individfordelingen af udbudsstedets gennemsnit 

på det respektive værktøj. Følgende de deskriptive analyser, kommer de multivariate multilevel re-

gressioner af værktøjernes betydning for studieintensiteten. Den femte del består af interaktions-

analyser, der har til hensigt at besvare spørgsmålet, hvorvidt de studerendes uddannelsesmæssige 

disponering modererer betydningen af de institutionelle værktøjer.  

Sammenligningsgrundlag 

I nærværende speciale anvendes forskellige statistiske redskaber med henblik på at mindske selek-

tionsbiasen som følge af observerbare såvel som uobserverbare karakteristika. Målet er derigennem 

at højne analysernes interne validitet. I nedenstående gennemgås de forskellige metoder til dette, 

som går igen på tværs af en række af analyserne.  

Kontrol for observerbare karakteristika 

I samtlige modeller indgår observerede kontrolvariable, som stammer fra de ovennævnte registre 

og datasæt. Det drejer sig om hhv. baggrundskarakteristika på individniveau9, uddannelsesforhold 

på individniveau10 samt kontrolvariable på udbudsstedsniveau11. Kontrolvariablene er inkluderet, 

fordi de overholder tre inklusionskriterier. For det første vurderes variablene potentielt at kunne på-

virke såvel de uafhængige såvel som den afhængige variabel. For det andet kan de med rimelighed 

siges at være bestemt før i tid end de primære variable i analyserne, hvormed eventuelle problem-

stillinger omkring post treatment bias undgås. For det tredje forventes de at mindske standardfejlen 

for de forklarende variable. Så omend kontrolvariablene i nogle tilfælde befinder sig på et lavere 

analytisk niveau end de forklarende variable, er de inkluderet alligevel af hensyn til at mindske esti-

maternes usikkerhed. De tre grupper af kontrolvariable er inkluderet i samtlige modeller i samme 

rækkefølge for at skabe konsistens på tværs.  

                                                
9 Køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og faderens årsindkomst. 
10 Sabbatår, karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelse, kvoteoptag samt hvilken prioritet uddannelsen har for de studerende. 
11 Uddannelsens størrelse (nettotilgang), selektivitet (optagelseskvotient) og antal holdundervisningstimer (antal timer på hold med under 
40 studerende). 
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Omend der med disse kontroller er inkluderet en række af de mest relevante baggrundsvariable, 

kan det ikke udelukkes, at der forekommer uobserveret heterogenitet, som ikke er inkluderet i mo-

dellerne. Problematikken imødegås til dels gennem inklusion af en række niveauspecifikke dummy-

variable, så estimaterne kan fortolkes som fixed-effects inden for et givent analytisk niveau (se 

bl.a.Winter & Nielsen, 2013 for eksempler på grundskoleområdet). 

Kontrol for uobserverbare karakteristika 

Med afsæt i datas karakter har det i analyserne været muligt at introducere fixed-effects på forskel-

lige analytiske niveauer som kontrol. Fixed-effects beror på introduktionen af en dummyvariabel for 

hver af enhederne på et givent analytisk niveau. Således tages højde for al uobserveret heterogeni-

tet, der forekommer på det niveau dummyvariablen introduceres på. I overvejelserne omkring intro-

duktionen af fixed-effects er der to overordnede hensyn. Først og fremmest et hensyn til hvilket 

niveau den forklarende variabel i den pågældende delanalyse befinder sig på. Rent teknisk skal 

fixed-effects forekomme på et hierarkisk højere niveau end den/de forklarende variable, da den for-

klarende variabels variation ellers vil blive skåret væk. Det betyder, at fixed-effects i mange tilfælde 

kan drages helt ned på uddannelsesniveau, fordi den forklarende variabel befinder sig på udbuds-

stedsniveau. I analyserne med udgiftsmål er de forklarende variable på højere niveauer, hvorfor de 

inkluderede dummyvariable er tilsvarende højere. Nedenstående model udpensler det videregående 

uddannelsesområdes niveauer med eksempler. Hensigten er, at lette formidlingen af analysens di-

vergerende niveauer.  

Figur 4.1. Analytiske niveauer på det videregående uddannelsesområde 

 
Note: *anvendes kun på erhvervsakademier og professionshøjskoler. ** anvendes kun på universiteter.  
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Sektor fixed-effects 

Der findes i én af nedenstående analyser en dummy for hvilken sektor den enkelte studerende til-

hører. Det drejer sig om analysen af betydningen af økonomiske ressourcer på erhvervsakademier 

og professionshøjskoler. Denne kontrol tager højde for al uobserveret heterogenitet på sektorniveau. 

Det være sig eksempelvis selvselektionen blandt de studerende, som måtte være tiltrukket af en 

bestemt sektors uddannelsesstruktur, kultur mv. Kontrollen forefindes udelukkende i denne ene mo-

del, fordi den forklarende variabel i denne delanalyse befinder sig på institutionsniveau. Kontrollen 

fungerer derfor som det muliges substitut til nedenstående mere præcise kontroller. Med introdukti-

onen af denne kontrol kan effekterne af de uafhængige variable tolkes som værende mellem for-

skellige institutioner (fx EA Dania eller EA Midtvest) inden for den samme sektor (erhvervsakade-

mier). 

Institutions fixed-effects 

I næsten alle modeller introduceres en dummy for hvilken institution, de studerende er indskrevet 

på. Der introduceres således en dummy for, hvorvidt den studerende går på Aarhus Universitet (AU), 

Københavns Universitet (KU), VIA University College osv. I praksis svarer dette til at fortolke resul-

taterne som såkaldte institutions fixed-effects estimater på udbudsstedsniveau.  

Fordelen ved institutions fixed-effects som kontrol er, at samtlige observerbare såvel som uobser-

verbare karakteristika, der varierer mellem institutionerne, kontrolleres ud af modellerne. Eksempel-

vis kontrollerer en model med institutions fixed-effects for divergerende rammevilkår, som kan bestå 

i styringsstrukturer og lignende. Med introduktionen af institutions fixed-effects kan effekterne af de 

uafhængige variable tolkes som værende mellem uddannelsesudbud inden for den samme institu-

tion.  

Fakultetstype fixed-effects 

I to af nedenstående analyser inkluderes en dummyvariabel dækkende over hvilken fakultetstype 

på universitetet den enkelte studerende tilhører. Relevansen af fakultetstypedummyen består i, at 

der må forventes relativt stor kulturel variation for uddannelser udbudt på forskellige fakultetetstyper. 

Fakultetstypedummyen anvendes kun i analyser af universiteterne, da fakultetsstrukturen kun er 

konsistent for denne sektor. 

Der er i alt fire fakultetstyper - sundhedsvidenskabelige-, naturvidenskabelige og tekniske-, sam-

fundsvidenskabelige- og endeligt humanistiske fakulteter. Når der inkluderes en fakultetstype-

dummy, svarer det således til at tage højde for al uobserveret heterogenitet på dette niveau. Det vil 

sige, at estimaterne af økonomiske ressourcers betydning, der bestemmes på den enkelte instituti-

ons fakultet, skal fortolkes som værende mellem forskellige institutioners fakulteter (AU-HUM, KU-

HUM osv.) inden for samme fakultetstype (humaniora). For analysen af forskerdækning, der i stedet 

varierer mellem uddannelsesudbud, skal effekten fortolkes som værende mellem forskellige uddan-

nelsesudbud inden for samme fakultetstype. Dvs. at uddannelsesudbud her sammenlignes inden 

for samme fakultetstype på tværs af institutioner. Eksempelvis sammenlignes økonomi på KU, med 
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erhvervsøkonomi på SDU og statskundskab på AU, da de alle tilhører samfundsvidenskabelige fa-

kulteter. I en anden model med forskerdækningens betydning inkluderes institutions- og fakultetsty-

pedummyer også på samme tid. Dette svarer til at sammenligne uddannelser inden for samme in-

stitution og fakultet med hinanden. Eksempelvis sammenlignes biologi på AU med kemi på AU, og 

ikke med biologi på KU.  

Uddannelses fixed-effects 

I den udstrækning analyserne baserer sig på forklarende variable på udbudsstedsniveau, er der 

inkluderet en dummyvariabel for, hvilken uddannelse udbudsstedet hører ind under. Med inklusionen 

af denne variabel kan estimaterne fortolkes som såkaldte uddannelses fixed-effects estimater. Ud-

dannelsesdummyen renser al uddannelsesspecifik uobserveret heterogenitet ud af modellerne. Det 

være sig eksempelvis uddannelsesspecifikke kulturer eller særpræg ved personalet på studier, som 

kan gøre uddannelsesudbuddene svære at sammenligne. Estimaterne i disse analyser forekommer 

derfor mellem de samme uddannelser udbudt på samme eller forskellige institutioner. Eksempelvis 

tillader denne kontrol sammenligning af sygeplejestudiet på tværs af forskellige udbud såsom sam-

menligning af to sygeplejerskeudbud under Metropol eller sammenligning mellem sygeplejeuddan-

nelserne på UC Lillebælts udbud i Svendborg og UC Nord’s udbud i Hjørring.  

At introducere fixed-effects på dette niveau synes at være en meget restriktiv kontrol, fordi en stor 

del af variationen på den forklarende variabel fjernes. I nogle tilfælde er kontrollen muligvis for stærk. 

Når der fx ikke kan observeres signifikante effekter, kan det derfor ikke afvises at skyldes manglende 

variation i den uafhængige variabel på dette niveau. Den restriktive kontrol introducerer altså samti-

dig en forhøjet risiko for type-II fejl (Agresti & Finlay, 2009: 159-161). Det skyldes, at koefficienterne 

kun estimeres på den del af variationen, hvor der er mere end én uddannelse udbudt. Udfaldet i 

modellerne, hvor der er introduceret en uddannelsesdummy, analyseres derfor i henhold til hvor 

restriktiv kontrollen er for den respektive model. I forlængelse af denne problemstilling er det ikke 

praktisk meningsfuldt at introducere fx en institutionsdummy sammen med uddannelsesdummyen, 

da den resterende variation sandsynligvis vil være for smal til at kunne stole på estimaterne.  

Yderligere udgør den potentielt lavere power i analysen en risiko for, at eventuelle reliabilitetspro-

blemer i data får forstørret og uhensigtsmæssig indflydelse på analyserne. Dette introducerer en 

risiko for økologiske fejlslutninger (Angrist & Pischke, 2015: 226). Estimater med uddannelses fixed-

effects skal altså fortolkes med disse forbehold in mente. 
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Studieintensitet på danske videregående uddannelser 

I det følgende præsenteres den deskriptive analyse af studiets outcomevariabel, studieintensitet. 

Formålet er at danne grobund for dybere forståelse af resultaterne af de følgende mere avancerede 

statistiske modeller. 

Den gennemsnitlige studieintensitet blandt respondenterne i frafaldspanelets tredje bølge er 35,5 

timer i ugen. Dette dækker over en sektorvariation på 33,7-36,0 timer, hvor de studerende på er-

hvervsakademierne ligger lavest, og de studerende på universiteterne ligger højest i timetal. Spred-

ningen/standardafvigelsen er tilnærmelsesvist den samme på tværs af sektorerne med en gennem-

snitlig afvigelse fra gennemsnittet på 12,6 timer. 

Som forventet er den gennemsnitlige studieintensitet en anelse lavere for den vægtede stikprøve. 

Her er gennemsnittet på tværs af sektorer 34,8 timer. Vægtningen afslører altså, at studieintensite-

ten i stikprøven umiddelbart er en smule overestimeret som følge af respondenternes selektion ind 

i stikprøven. Relativt set falder det vægtede gennemsnit desuden en anelse mere på erhvervsaka-

demierne og professionshøjskolerne (0,7 timer for hver) end universiteterne (0,5 timer). Dette tyder 

på, at studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier overrapporterer studieintensiteten 

en smule mere end universitetsstuderende. Ikke overraskende er der i den vægtede stikprøve en 

større spredning i studieintensiteten. På tværs af sektorerne er den gennemsnitlige vægtede afstand 

fra gennemsnittet på 13 timer mod 12,6 i den uvægtede stikprøve. 

Tabel 4.1. Gennemsnit og standardafvigelser for studieintensitet (0-80 timer), opdelt på sek-

torer 

 Uvægtet Vægtet 

 Gennemsnit Std.afvigelse Gennemsnit Std.afvigelse 

Samlet 
35,5 

(35,3 - 35,8) 
12,6 

34,8 

(34,5 - 35,0) 
13,0 

Universiteter 
36,0 

(35,7 - 36,4) 
12,5 

35,5 

(35,2 - 35,8) 
12,9 

Professionshøjskoler 
34,8 

(34,3 - 35,3) 
12,7 

34,1 

(33,6 - 34,6) 
12,8 

Erhvervsakademier 
33,7 

(33,0 - 34,4) 
12,5 

33,0 

(32,3 - 33,7) 
12,6 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a) 

Note: 95%-konfidensintervaller er angivet i parentesen. Variationsbredden for studieintensitet er begrænset fra 0 - 80 timer i ugen. For 

studieintensitet samlet er N(uvægtet) = 10.125 og N(vægtet)=9.793. For universiteter er N(uvægtet) = 6.075 og N(vægtet)=5.833. For 

professionshøjskoler er N(uvægtet) = 2.549 og N(vægtet)=2.398. For erhvervsakademier er N(uvægtet) = 1.219 og N(vægtet)=1.150.  

 
Nedenfor vises fordelingen af studieintensitet. Fordelingen synes overordnet, at være tilnærmelses-

vis normalfordelt omkring det samlede gennemsnit med en pæn spredning. Dermed er synes der at 

være tilstrækkelig variation til de kommende regressionsanalyser. 
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Figur 4.2. Fordeling af studieintensitet (0-80 timer) 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a) 

Note: Fordelingen baserer sig på uvægtet data. N=10.125. 
 

Hvilke institutionelle værktøjer har betydning for studieintensi-

tet?  

I nedenstående analyseres det, hvilke institutionelle værktøjer der har betydning for studieintensitet. 

De forklarende variable analyseres tematisk, hvor hvert tema indledes med deskriptive analyser af 

de forklarende variable under temaet. De deskriptive analyser forekommer på individniveau. I de 

substantielle tolkninger af værktøjernes betydning, antages et studieår at bestå af 40 uger samlet. 

Dette anvendes som en omregningsfaktor for at give et indtryk af værktøjernes timemæssige betyd-

ning på årsbasis12. Indledende undersøges dog først behovet for at anvende multilevel modeller ud 

fra graden af afhængighed mellem observationer inden for udbudsstederne.  

Er der afhængighed mellem observationerne inden for udbudsste-

derne? 

For at undersøge, hvorvidt der er afhængighed mellem observationerne inden for udbudssteder, 

anvendes outputtet fra en tom model uden kovariater og kun med studieintensitet inkorporeret. Den 

                                                
12 Med henblik på at omregne analysens effekter til årseffekter gøres brug af et skøn over antallet af studieuger i et studieår. Dette skøn 
bruges udelukkende til at kvalificere forståelsen af effektstørrelserne. Kvalitetsudvalget (2015) har tidligere opgjort, at undervisningsdelen 
af et studieår med rette kan forventes at bestå i 30 uger svarende til 15 uger pr. semester eller 7,5 uger pr. kvartal. Hertil lægges en 
eksamensperiode på 10 uger svarende til 5 uger pr. semester eller 2,5 uger pr. kvartal. Sidstnævnte vurderes rimeligt ud fra Kvalitetsud-
valgets (2015) antagelse om at en gennemsnitsstuderende bruger 300 timer på eksamensperioden om året, hvilket svarer til 30 timer om 
ugen ifølge antagelsen. I alt giver det et studieår på 40 uger.  
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tomme model kaldes også for en null-model og muliggør en formel test af, hvorvidt der er spatial 

autokorrelation mellem observationerne (Sønderskov & Thomsen, 2015).  

Tabel 4.2. Null model for variationen i studieintensitet mellem udbudssteder og individer 

 M0 

Konstant 35,45*** (0,234) 

Residual varians  

Mellem udbudssteder 24,34*** (1,023) 

Mellem individer 136,2*** (0,991) 

Rho 0,152 

N(individer) 10.125 

N(udbudssteder) 767 

Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 
Ovenstående tabel viser, at en substantiel del af variationen i studieintensitet kan tilskrives forskelle 

mellem de respektive 767 udbudssteder. Mere specifikt er estimatet af variansen for studieintensitet 

mellem udbudsstederne 24,34, mens variansen mellem de studerende er 136,2. Dette giver en 

intraklassekorrelation (rho) på 0,15, hvilket substantielt set betyder, at ca. 15% af variationen i stu-

dieintensitet kan forklares med forskelle mellem udbudsstederne (Rabe-Hesketh & Skrondal, 2005: 

8). Desuden viser en likelihood-ratio test, at variationen på udbudsstedsniveauet er signifikant for-

skellig fra nul (Chi2=851,1, p < 0.001) (Sønderskov & Thomsen, 2015). Multilevel modellering synes 

således samlet at være nødvendig for at tage højde for autokorrelationen mellem observationerne. 

I de følgende afsnit anvendes derfor multilevel modeller for at undersøge, hvorvidt udbudsspecifikke 

værktøjer påvirker den individuelle studieintensitet. Da der er tale om forskellige spørgsmål, vil an-

tallet af observationer på niveau 1 og niveau 2 variere fra model til model. Det er dog for samtlige 

modeller testet, hvorvidt autokorrelation er til stede, og det synes at være tilfældet med rho-værdier 

varierende fra 0,15-0,16 samt signifikante likelihood-ratio tests i niveau 2-variationen for samtlige 

null-modeller. For de modeller, der estimerer betydningen af økonomiske inputfaktorer, vil separate 

autokorrelationstests blive præsenteret. Dette skyldes, at variationen i den uafhængige variabel her 

forekommer på højere niveauer. 

Har økonomiske ressourcer betydning for studieintensitet? 

I nedenstående analyseres, hvorvidt udgifter til undervisning har betydning for studieintensitet. Re-

gressionsmodellerne er delt op så professionshøjskoler og erhvervsakademier estimeres i én samlet 

modelblok og universiteterne i en anden. Dette skyldes som tidligere nævnt at den forklarende vari-

abel - udgifter til undervisning - er opgjort på hhv. institutionsniveau for professionshøjskoler og er-

hvervsakademier og fakultetsniveau for universiteterne.  

Fordelingsanalyser af undervisningsudgifter 

I figur 4.3 fremgår udgiftsniveauet på erhvervsakademier og professionshøjskoler. På erhvervsaka-

demierne en den gennemsnitlige udgift 47.000 kr./studenterårsværk med en standardafvigelse på 

4.900. Lidt højere er udgiftsniveauet på professionshøjskolerne med et gennemsnit på 49.100 

kr./studenterårsværk og en tilsvarende større standardafvigelse på 5.800.   
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Målets analyseniveau gør det kompliceret at sammenligne udgiftsniveauerne på tværs af institutio-

nerne. Dette grunder i, at ét erhvervsakademi principielt kan dække over en række mere udgiftstunge 

uddannelser end de resterende erhvervsakademier. Eksempelvis er det alment kendt, at nogle na-

turvidenskabelige uddannelser er mere udgiftstunge alene i materiel end fx humanistiske uddannel-

ser. Fordi institutionerne dækker over forskellige uddannelseskombinationer, er det ikke muligt at 

konkludere håndfast på baggrund af de absolutte forskelle i udgiftsniveauerne mellem institutio-

nerne. Fordelingen nedenfor har til hensigt at informere grundlaget for de videre analyser.  

Figur 4.3. Udgifter til undervisning pr. studenterårsværk på erhvervsakademierne og profes-

sionshøjskolerne 

 
Kilde: Egne beregninger baseret på Undervisningsministeriets regnskabsportal og institutionernes årsberetninger (2014-2016). 

 
Udgifterne til løn til undervisning på universiteterne på tværs af fakulteterne varierer på fakultetsni-

veau mellem 19.446 kr./studenterårsværk (CBS-HUM) til 71.675 kr./studenterårsværk (KU-SUND). 

At uddannelser under eksempelvis det sundhedsvidenskabelige fakultet er dyrere end uddannelser 

under det samfundsvidenskabelige fakultet er næppe nogen overraskelse, da visse uddannelser 

kræver langt mere materiel, bemandet undervisning mm. (Danske Universiteter, 2017).  

Som figur 4.4 viser, forekommer der ikke lige så stor intern variation inden for fakultetstyper. De 

sundhedsvidenskabelige fakulteter står for den største interne variation med en standardafvigelse 

på næsten 16.000 kr./studenterårsværk fra et gennemsnit på 58.400 kr./studenterårsværk. Dernæst 

følger de tekniske og humanistiske fakulteter med gennemsnitlige undervisningsudgifter på hhv. 

57.200 og 31.600 kr./studenterårsværk og standardafvigelser på hhv. 9.700 og 8.400 kr./studenter-

årsværk. Den mindste variation findes mellem de samfundsvidenskabelige fakulteter med en stan-

dardafvigelse på 5.300 kr./studenterårsværk fra et gennemsnit på 28.300. Der tegner sig altså et 

billede af, at nogle fakultetstyper har et markant mere uniformt udgiftsniveau på tværs af institutioner 
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end andre. Om denne variation skyldes regulære forskelle i prioriteringen, eller om den i virkelighe-

den dækker over kompositionen af uddannelser under fakulteterne, giver analysen ikke indblik i. 

Denne deskriptive analyse skal altså primært fungere som grundlag for at forstå senere analyser af 

udgiftsniveauets betydning for studieintensitet.  

Figur 4.4. Udgifter til undervisning pr. studenterårsværk på universiteternes fakulteter 

 
Kilde: Egne beregninger baseret på universiteternes statistiske beredskab (2014-2016). 

 

Betydningen af udgifter til undervisning på professionshøjskoler og erhvervsakade-

mier 

Af tabel 4.3 fremgår det, at analyserne af betydningen af udgifter til undervisning for professionshøj-

skoler og erhvervsakademier baserer sig på 3.348 studerende indlejret i 17 erhvervsakademier og 

professionshøjskoler. Null modellen (M1) indikerer imidlertid, at kun en lille del af variationen (ca. 

2,2%) i studieintensitet kan forklares med forskelle mellem institutionerne (Rabe-Hesketh & Skron-

dal, 2005: 8). Omvendt understøtter en likelihood-ratio test dog, at variationen mellem institutionerne 

er klart forskellig fra nul (Chi2=42,8, p < 0.001). På baggrund af signifikansen og af hensyn til konsi-

stens på tværs af modellerne anvendes fortsat en multilevel model i estimationen.  

Af den bivariate sammenhæng i model 1 fremgår det, at økonomiske ressourcer korrelerer signifi-

kant med studieintensiteten blandt de studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

Substantielt lægger de studerende i gennemsnit 15 minutter mere i studierne om ugen for hver 1000 

kr./studenterårsværk institutionerne poster i undervisningen13. Det betyder, at 1000 kr. mere til un-

dervisning pr. studenterårsværk medfører en årlig forøget studieintensitet på omtrent 10 timer14. 

                                                
13 0,252 timer * 60 = 15,1 minutter/studieuge.  
14 0,252 timer * 40 uger = 10 timer/studieår.  
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Effektstørrelsen synes at være betragtelig, eftersom variationsbredden på udgiftsmålet strækker sig 

fra 34.873 (CPH Business) til 57.983 (DMJX) kr./studenterårsværk. Som det fremgår af model 5, er 

resultatet robust og endda en smule forhøjet efter introduktionen af diverse kontrolvariable på indi-

vid- og udbudsstedsniveau. I model 6 introduceres en dummyvariabel for sektoren (hhv. erhvervs-

akademi eller professionshøjskole). Dette betyder dog ikke noget substantielt for parameterestima-

tet, der også fortsat er signifikant på et acceptabelt niveau (p<0,01).  

Tabel 4.3. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af økonomiske ressourcer 

for individuel studieintensitet på professionshøjskoler og erhvervsakademier (institutionsni-

veau) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Undervisningsudgifter 
pr. STÅ i tusinder 
(2014-2016) 

 0,252** 
(0,0772) 

0,254*** 
(0,077) 

0,233** 
(0,0759) 

0,266** 
(0,0809) 

0,261** 
(0,083) 

0,196* 
(0,0843) 

Kontrolvariable vedr. 
baggrundskarakteri-
stika på individniveau 

 - - X X X X X 

Kontrolvariable vedr. 
uddannelsesforhold 
på individniveau 

- - - X X X X 

Kontrolvariable på ud-
budsstedsniveau 

- - - - X X X 

DMJX inkluderet X X X X X X - 
Sektordummy (PH el-
ler EA) 

- - - - - X X 

Konstant 34,52*** 
(0,513) 

22,45*** 
(3,716) 

15,87*** 
(4,081) 

14,51*** 
(4,054) 

8,720* 
(4,403) 

8,840* 
(4,419) 

11,79** 
(4,449) 

Residual varians        
Mellem udbudsste-
der 

3,40** 
(0,759) 

1,77 (0,435) 1,758 
(0,432) 

1,638 (0,39) 1,955 
(0,482) 

1,946 (0,48) 1,603 
(0,418) 

Mellem individer 150,1*** 
(1,839) 

150,1*** 
(1,838) 

148,1*** 
(1,814) 

147,1*** 
(1,801) 

144,7*** 
(1,772) 

144,7*** 
(1,772) 

145,8*** 
(1,808) 

N(individer) 3.348 3.264 
N(institutioner) 17 16 
Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karaktergen-

nemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for kvote 

1 og antal holdundervisningstimer. 

 
Fundet i model 6 er afbilledet i figur 4.5 nedenfor. Her ses hvordan institutionerne fordeler sig på 

udgifter til undervisningen relativt til studieintensiteten. Derudover fremhæves det, hvilke institutions-

typer (herunder DMJX for sig) der er tale om. Som det ses, er der flest observationer i den midterste 

del af skalaen, mens et par fordeler sig i yderpunkterne. Herunder placerer DMJX sig som en eks-

trem observation. Samtidig adskiller DMJX sig som institution fagindholdsmæssigt fra de øvrige pro-

fessionshøjskoler15, hvorfor modellerne robusthedstjekkes ved at udelade institutionen i model 7. 

Resultaterne er omtrent de samme, hvorfor DMJX er inkluderet i figur 4.5. 

  

                                                
15 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145100  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145100
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Figur 4.5. Betydningen af udgifter til undervisningen pr. studenterårsværk (i tusind kroner) 

for studieintensiteten (erhvervsakademier og professionshøjskoler) 

 
Note: Figuren baserer sig på model 6 i ovenstående tabel 4.3. N = 3.348. 

 
Implikationen af fundet er, at økonomiske ressourcer til undervisningen relaterer sig positivt til stu-

dieintensitet allerede på institutionsniveau. Dette er bemærkelsesværdigt givet den lave statistiske 

power (17 observationer på makroniveauet). Omend fundet består på tværs af modellerne, er der 

dog langt fra belæg for at konkludere, at sammenhængen er kausal. Dette bunder i, at der fortsat 

kan være heterogene selektionsmekanismer på samme eller lavere niveauer, der påvirker både ud-

gifter til undervisning og studieintensiteten. Dette adresseres nærmere i diskussionen.  

Betydningen af udgifter til undervisning på universiteter 

Af modellerne nedenfor, der estimerer betydningen af universiteternes undervisningsudgifter for stu-

dieintensiteten, ses det først og fremmest, at analyserne baserer sig på 5.610 studerende gående 

på 23 institutionsspecifikke fakulteter.  I null modellen (model 1) findes overordnet støtte til anven-

delsen af en multilevel model. Med en rho-værdi på 0,102, synes en rimelig del af variationen (ca. 

10%) i studieintensitet at blive forklaret ved forskelle mellem de institutionsspecifikke fakulteter 

(Rabe-Hesketh & Skrondal, 2005: 8). En likelihood-ratio test bekræfter dette og viser, at variationen 

mellem fakulteterne med stor sikkerhed er forskellig fra nul (Chi2=484,2, p<0.001).  

Bivariat viser der sig en positiv statistisk signifikant sammenhæng mellem udgifterne og studieinten-

siteten (model 2). I takt med at modellerne bliver mere restriktive opretholdes betydningen af under-

visningsudgifter, og estimatet forbliver signifikant. I model 7, hvor kontrolvariable og fakultets fixed-

effects er inkluderet, er der fortsat en positiv relation mellem udgiftsmålet og studieintensitet 

(p<0,01). Substantielt betyder dette, at selv når der tages højde for observerede kontrolvariable samt 

uobserverede institutions- og fakultetsspecifikke karakteristika, relaterer undervisningsudgifter sig 
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positivt til studieintensiteten. Konkret estimeres omtrent 7,5 minutters studieintensitet for hver ekstra 

1000 kr./STÅ16. Givet at estimatet er validt, hænger 1000 kr./STÅ ekstra sammen med 5 timers 

forøget studieintensitet om året17. I kraft af at variationsbredden går fra 19.456 (HUM-CBS) til 71.675 

(SUND-KU) kr./studenterårsværk, er der samtidig stor substantiel forklaringskraft forbundet med ud-

gifter til undervisning på fakultetsniveau. 

Tabel 4.4. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af økonomiske ressourcer 

for individuel studieintensitet på universiteter (fakultetsniveau) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Undervisningsudgif-

terpr. STÅ i tusinder 

(2014-2016) 

 0,166*** 

(0,0367) 

0,172*** 

(0,0376) 

0,169*** 

(0,0337) 

0,150*** 

(0,0339) 

0,140*** 

(0,0324) 

0,126** 

(0,0487) 

Kontrolvariable vedr. 

baggrundskarakteri-

stika på individni-

veau 

- - X X X X X 

Kontrolvariable vedr. 

uddannelsesforhold 

på individniveau 

- - - X X X X 

Kontrolvariable på 

udbudsstedsniveau 

- - - - X X X 

Institutionsdummy - - - - - X - 

Fakultetsdummy - - - - - - X 

Konstant 35,51*** 

(0,852) 

28,44*** 

(1,694) 

27,34*** 

(2,159) 

22,01*** 

(2,171) 

22,06*** 

(2,176) 

22,46*** 

(2,189) 

24,10*** 

(3,247) 

Residual varians        

Mellem fakulteter 15,59*** 

(2,469) 

7,482*** 

(1,305) 

7,879*** 

(1,366) 

6,197*** 

(1,092) 

5,913*** 

(1,038) 

3,477*** 

(0,634) 

3,056** 

(0,617) 

Mellem individer 137,6*** 

(1,302) 

137,6*** 

(1,302) 

136,7*** 

(1,293) 

135,5*** 

(1,282) 

135,4*** 

(1,281) 

135,3***  

(1,28) 

135,4*** 

(1,281) 

N(Individer) 5.610 

N(fakulteter) 23 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbathår eller ej, karakter-

gennemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for 

kvote 1 og antal holdundervisningstimer. 

 
I forståelsen af resultaterne er det ligeledes væsentligt at have sammenligningsgrundlaget for øje. 

Dette er afbilledet i figur 4.6 nedenfor med resultaterne fra model 7. Ud fra figuren synes den største 

variation i udgifterne at foreligge mellem forskellige hovedområder og altså ikke internt mellem fa-

kulteter. Således har de sundhedsvidenskabelige- og tekniske fakulteter det højeste udgiftsniveau, 

mens de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter har det laveste. Implikationen heraf er, 

at variationen på den forklarende variabel i praksis er mindre, end den er teoretisk. Hele skalaens 

bredde er altså ikke i spil for hver fakultetstype.  

  

                                                
16 0,126 timer * 60 = 7,6 minutter/studieuge.  
17 0,126 timer * 40 uger = 5 timer/studieår. 



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

72 

Figur 4.6. Betydningen af udgifter til undervisning pr. studenterårsværk (i tusind kroner) for 

studieintensiteten (universiteter) 

 
Note: Figuren baserer sig på model 7 i ovenstående tabel 4.4. N = 5610. 

 
Det er imidlertid kendetegnende for analyserne af undervisningsudgifterne, at der fortsat kan fore-

komme selektion på trods af kontrolforanstaltningerne. Modellernes interne validitet er altså truet, 

hvilket vil blive berørt yderligere i diskussionen. Der er imidlertid en sammenhæng mellem udgifter 

til undervisning og studieintensitet, men det overordnede spørgsmål, som analysen af økonomiske 

ressourcer efterlader, er imidlertid, hvordan disse ressourcer skal fordeles, så de fremmer studiein-

tensiteten mest muligt? De følgende analyser går i dybden med betydningen af en række institutio-

nelle værktøjer, som umiddelbart ligger tidsmæssigt efter undervisningsudgifterne men varierer i 

graden, hvormed de kræver økonomiske ressourcer. I de følgende modeller kontrolleres dog ikke 

for udgifter til undervisningen. Dette skyldes dels at ressourcemålene beregnes på forskellige ni-

veauer for sektorerne og dels, at det ikke er meningsfuldt, at kontrollere for de overordnede institu-

tionsudgifter på universiteterne, da økonomien i realiteten forvaltes på fakultetsniveauet (Rigsrevisi-

onen, 2001: 32). Denne indledende analyse af udgiftsmålene tjener derfor også det formål, at sætte 

rammerne for de følgende temaer.  

Har vertikale læringsfællesskaber betydning for studieintensiteten? 

I dette afsnit præsenteres analysen af hvorvidt vertikale læringsfællesskaber mellem undervisere og 

studerende har betydning for studieintensiteten. Som tidligere nævnt anvendes kontaktbarhed og 

feedback som to separate mål for disse læringsfællesskabers karakter.  

Betydningen af vertikale læringsfællesskaber for studieintensiteten undersøges i seks regressions-

modeller, der gradvist introducerer mere kontrol. Model 1 viser de bivariate sammenhænge, mens 
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model 6, som er den mest restriktive model, inddrager en uddannelsesdummy, der kun tillader vari-

ation mellem de samme uddannelser udbudt forskellige steder geografisk. I de mellemværende mo-

deller introduceres kontrollen løbende. Inden de avancerede modeller introduceres, gennemgås dog 

først de forklarende variables deskriptive fordelinger.  

Fordelingsanalyse af undervisningspersonalets kontaktbarhed og undervisernes 

anvendelse af brugbar feedback 

Af figur 4.7 og 4.8 fremgår det, at selvom både kontaktbarhed og feedback har en teoretisk variati-

onsbredde fra 0-1, så går de i realiteten kun fra ca. 0,5-1.  Begge fordelinger er dog nogenlunde 

normalfordelt omkring deres respektive gennemsnit på 0,72 (kontaktbarhed) og 0,6 (feedback). At 

den reelle variationsbredde på begge mål kun udgør halvdelen af den teoretiske, implicerer at for-

tolkningen af parameterestimatet reelt også skal halveres. Dette vil der blive taget højde for i effekt-

estimaternes substantielle fortolkninger.  

Figur 4.7. Fordeling af undervisningspersonalets kontaktbarhed 

 
Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a) og Uddannelseszoom (2017). 

Note: Hver søjle dækker over et interval på 0,05 skalapoint. Ovenstående baserer sig på et indeks af spørgsmålene: “Der har været gode 

muligheder for at møde underviserne på min uddannelse” og “Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med”. Indekset er aggre-

geret til udbudsstedsniveau og efterfølgende reskaleret til at gå fra 0-1. N = 7.200. 

 

  



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

74 

Figur 4.8. Fordeling af undervisernes anvendelse af brugbar feedback 

 
Kilde: Uddannelseszoom (2017). 

Note: Hver søjle dækker over et interval på 0,05 skalapoint. Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Mine undervisere er gode til 

at give brugbar feedback”. Variablen er aggregeret til udbudsstedsniveau og efterfølgende reskaleret til at gå fra 0-1. N = 8.489. 

 

Betydningen af undervisningspersonalets kontaktbarhed 

Af modellerne i tabel 4.5 fremgår det først og fremmest, at analysen baserer sig på 7.200 studerende 

indskrevet på 536 unikke geografiske udbudssteder. I model 1 ses en umiddelbar positiv bivariat 

sammenhæng mellem undervisningspersonalets kontaktbarhed og studieintensitet. Da variablen for 

kontaktbarhed varierer fra 0-1, kan koefficienterne tolkes som ændringen i den ugentlige studiein-

tensitet som følge af en ændring fra minimal (0) til maksimal (1) kontaktbarhed kontrolleret for de 

øvrige variable i modellen. Estimatet bevidner, at en min-max ændring i kontaktbarhed hænger sam-

men med 8,8 timers øget individuel studieintensitet om ugen (p<0,05). Substantielt er effekten dog 

kun omtrent det halve givet den reelle variationsbredde. I model 2 og 3 introduceres forskellige indi-

viduelle forhold vedrørende de studerendes baggrundskarakteristika og uddannelsesforhold. I disse 

modeller har estimaterne omtrent samme størrelse og er signifikante på konventionelle niveauer.  

Model 4 introducerer en række kontrolvariable på udbudsstedsniveau, der forårsager, at koefficien-

ten for kontaktbarhed næsten halveres og bliver insignifikant. Særligt nettotilgangen, der approksi-

merer uddannelsens størrelse samt antallet af holdundervisningstimer, er under mistanke for dette 

udfald. På små studier med mange holdundervisningstimer må undervisningspersonalets kontakt-

barhed alt andet lige forventes at være større samtidig med at studieintensiteten teoretisk set for-

ventes at være højere. Sammenhængen mellem kontaktbarhed og studieintensitet synes med andre 

ord at være delvist drevet af disse bagvedliggende faktorer.  
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I model 5 introduceres en dummy for hvilken institution de studerende går på. Dette svarer i praksis 

til at anvende institutions fixed-effects, hvor der tages højde for al institutionsspecifik variation. Her 

er det bemærkelsesværdigt, at koefficienten for kontaktbarhed stiger til 10,6 timer om ugen og bliver 

signifikant (p<0,05). Fortolkningen heraf er, at uddannelsesinstitutionerne udgør en meget hetero-

gen gruppe, der adskiller sig på en række forhold såsom undervisningsform, finansiering, studenter-

gruppe mv. Dette er forhold, som kan tænkes at påvirke såvel kontaktbarhed som studieintensitet. 

Når der tages højde for denne heterogenitet sammenlignes derfor i højere grad uddannelser, der 

ligner hinanden. Indførelsen af en uddannelsesdummy i model 6 ændrer ikke substantielt ved resul-

taterne fra model 5, på nær den residuale varians mellem udbudsstederne, der logisk nok falder 

kraftigt. 

Samlet set medfører en min-max ændring i undervisningspersonalets kontaktbarhed 10,5 timers 

ekstra studieintensitet om ugen, når der kun kigges på variationen mellem de samme uddannelser 

udbudt forskellige steder. Dette svarer til en årlig effekt på 422 timer18. Substantielt er denne effekt 

som bekendt omtrent det halve, men der synes altså samlet set at være stærkt belæg for, at under-

visningspersonalets kontaktbarhed har en betydning for den individuelle studieintensitet.  

Tabel 4.5. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af undervisningspersona-

lets kontaktbarhed for individuel studieintensitet 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Undervisningspersona-

lets kontaktbarhed 

8,818* (4,07) 8,008+ (4,149) 8,960* (4,04) 4,752 (4,373) 10,56* (4,21) 10,55* (4,227) 

Kontrolvariable vedr. 

baggrundskarakteristika 

på individniveau 

- X X X X X 

Kontrolvariable vedr. ud-

dannelsesforhold på in-

dividniveau 

- - X X X X 

Kontrolvariable på ud-

budsstedsniveau 

- - - X X X 

Institutionsdummy - - - - X - 

Uddannelsesdummy - - - - - X 

Konstant 29,35*** 

(3,035) 

27,37*** 

(3,247) 

23,17*** 

(3,265) 

24,96*** 

(3,571) 

24,16*** 

(6,134) 

6,54 (12,001) 

Residual varians       

Mellem udbudssteder 24,89*** (1,18) 26,34*** (1,24) 24,21*** 

(1,186) 

22,99*** 

(1,151) 

16,70*** 

(0,921) 

2,747*** (0,366) 

Mellem individer 128,1*** 

(1,106) 

127,1*** 

(1,099) 

127,1*** 

(1,099) 

127,2*** (1,1) 127,1*** 

(1,098) 

126,1*** (1,08) 

N(individer) 7.200 

N(udbudssteder) 536 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karaktergen-

nemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang (antal optagne minus før-

steårsfrafald), adgangskvotient for kvote 1 samt antal holdundervisningstimer. 

 

                                                
18 10,55 timer * 40 uger = 422 timer/studieår. 
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Betydningen af undervisernes anvendelse af brugbar feedback 

Af tabel 4.6 nedenfor fremgår det, at analysen baserer sig på 8.489 respondenter fordelt på 541 

udbudssteder. Model 1 beretter om en bivariat statistisk signifikant, positiv sammenhæng mellem de 

studerendes opfattelse af undervisernes anvendelse af brugbar feedback og individuel studieinten-

sitet. Estimatet indikerer, at en ændring fra minimal (0) til maksimal (1) anvendelse af feedback 

hænger sammen med omtrent 10 timers øget studieintensitet ugentligt.  

På tværs af model 2, 3 og 4, hvor der løbende introduceres flere kontrolvariable, er effekten af feed-

back på studieintensitet statistisk signifikant, og effektstørrelsen forbliver på et relativt konstant ni-

veau omkring 10 timer. Resultaterne synes altså robuste på tværs af disse nævnte modelspecifika-

tioner.  

I model 5 og 6, hvor der introduceres fixed-effects på hhv. institutions- og uddannelsesniveau, redu-

ceres effektstørrelsen en anelse. Med introduktionen af institutions fixed-effects i model 5 falder 

betydningen omtrent halvanden time, men forbliver signifikant (p<0,05). Dette fund indikerer, at be-

tydningen af undervisernes anvendelse af brugbar feedback for studieintensitet er en anelse påvirket 

af hidtidigt uobserverede institutionsspecifikke forhold. Med introduktionen af den konservative ud-

dannelses fixed-effects falder effektstørrelsen yderligere en time, men forbliver statistisk signifikant 

på samme niveau. Det betyder, at selv når der tages højde for uddannelsesspecifikke forhold, resul-

terer anvendelsen af brugbar feedback fortsat i forøget studieintensitet. Effekten under inklusionen 

af uddannelsesdummyen er 7,4 timers studieintensitet ugentligt. Det betyder, at en teoretisk min-

max variation i feedback medfører en forskel på knap 300 timers studieintensitet henover et stu-

dieår19. I lyset af den deskriptive analyse er denne effekt dog substantielt omtrent det halve, eftersom 

variationsbredden for feedback går fra ca. 0,5-1. Analysen peger altså på, at de studerendes opfat-

telse af undervisernes anvendelse af brugbar feedback har en relativt stor betydning for studieinten-

siteten.  

  

                                                
19 7,396 timer * 40 uger = 296 timer/studieår.  
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Tabel 4.6. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af undervisernes anven-

delse af brugbar feedback for individuel studieintensitet 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Undervisere giver brug-

bar feedback 

9,968** (3,237) 10,13** (3,308) 10,90*** 

(3,206) 

9,696** (3,53) 8,376* (3,519) 7,396* (3,285) 

Kontrolvariable vedr. 

baggrundskarakteristika 

på individniveau 

- X X X X X 

Kontrolvariable vedr. ud-

dannelsesforhold på in-

dividniveau 

- - X X X X 

Kontrolvariable på ud-

budsstedsniveau 

- - - X X X 

Institutionsdummy - - - - X - 

Uddannelsesdummy - - - - - X 

Konstant 29,58*** 

(2,022) 

26,52*** 

(2,279) 

22,70*** 

(2,328) 

21,84*** 

(2,659) 

28,90*** 

(5,562) 

16,28 (8,727) 

Residual varians       

Mellem udbudssteder 23,81*** 

(1,105) 

25,38*** 

(1,168) 

23,05*** 

(1,106) 

21,94*** 

(1,073) 

16,52*** 

(0,884) 

3,096*** (0,35) 

Mellem individer 130,8*** 

(1,035) 

129,7*** 

(1,027) 

129,6*** 

(1,027) 

129,7*** 

(1,028) 

129,7*** 

(1,028) 

128,7*** 

(1,012) 

N(individer) 8.489 

N(udbudssteder) 541 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karakter-

gennemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for 

kvote 1 og antal holdundervisningstimer. 

 

Har institutionel facilitering af horisontale læringsfællesskaber betyd-

ning for studieintensiteten? 

I det følgende analyseres hvorvidt institutionernes facilitering af horisontale læringsfællesskaber 

mellem de studerende kan stimulere studieintensiteten. Faciliteringen kommer til udtryk gennem to 

typer af fællesskaber. Den første vedrører, hvorvidt uddannelsen har taget initiativ til studie- eller 

projektgrupper. Den anden vedrører, hvorvidt de studerende oplever, at uddannelsen har faciliteret 

gode rammer for at møde medstuderende ifm. studiestarten. Det er således to adskilte måder at 

institutionerne faciliterer fællesskaber. Førstnævnte indbefatter primært et fagligt fællesskab, hvor-

imod sidstnævnte har et mere socialt præg. Ligesom ovenfor vil værktøjerne blive analyseret i to 

separate modelblokke. Indledningsvist klarlægges variablenes deskriptive fordelinger inden de an-

vendes i mere avancerede modeller.  

Fordelingsanalyse af uddannelsens initiativ til studiegrupper og uddannelsens faci-

litering af gode rammer for at møde medstuderende  

Nedenstående fordeling repræsenterer individfordelingerne for andelen af de studerende på et gi-

vent udbudssted, som har svaret “Ja” til, at der fra uddannelsesinstitutionens side er blevet taget 

initiativ til studie- eller projektgrupper. Det fremgår, at det kun er en meget lille andel af udbudsste-

derne, hvor der ikke er en klar majoritet af de studerende, som oplever, at uddannelsen har taget 

initiativ til studie- eller projektgrupper. Denne skævhed i fordelingen medvirker, at der substantielt er 
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meget lidt variation på målet. Overordnet tegner der sig altså et billede af, at uddannelsens initiativ 

til studiegrupper er et meget udbredt fænomen på de videregående uddannelser.  

Figur 4.9. Fordeling af uddannelsens initiativ til studiegrupper 

 
Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a). 

Note: Hver søjle dækker over et interval på 0,05 skalapoint. Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Er der fra uddannelsens side 

blevet taget initiativ til, at alle kommer med i en studie- eller projektgruppe?”. Svarkategorierne var “Ja” og “Nej”. Variablen er aggregeret 

til udbudsstedsniveau og omkodet, så 1 repræsenterer “Ja” og 0 repræsenterer “Nej”. N = 7.919. 

 
Uddannelserne synes således, at give de studerende gode rammer for at møde medstuderende. I 

figur 4.10 ses individfordelingen af udbudsstedernes gennemsnitlige værdi for variablen gående fra 

0-1. Den reelle variationsbredde går dog fra ca. 0,5-1. Yderligere synes variablen at være venstre-

skæv, hvor ca. 60% af udbudsstederne har værdier over 0,85. Sammenfattende synes en overve-

jende stor del af de studerende, at uddannelserne er gode til at skabe rammer for at møde andre 

studerende ifm. studiestarten. 
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Figur 4.10. Fordeling af uddannelsens facilitering af gode rammer for at møde medstuderende 

ifm. studiestarten 

 
Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a). 

Note: Hver søjle dækker over et interval på 0,05 skalapoint. Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Der har været gode rammer 

for at lære mine medstuderende at kende”. Variablen er aggregeret til udbudsstedsniveau og efterfølgende reskaleret til at gå fra 0-1. N 

= 7.877. 

 

Betydningen af uddannelsens initiativ til studiegrupper 

I nedenstående baserer analysen af betydningen af uddannelsernes initiativ til studiegrupper sig på 

7.919 studerende på 639 forskellige geografiske udbudssteder. En tværgående fortolkning af mo-

dellerne i tabel 4.7 gør det først og fremmest klart, at der ikke umiddelbart er nogen konsistent sam-

menhæng mellem uddannelsens initiativ til studiegrupper og den individuelle studerendes studiein-

tensitet. I model 1 berettes om en bivariat negativ sammenhæng (p<0,1). Denne tendens går igen 

på tværs af model 1-3, mens estimatet bliver insignifikant i model 4. I model 5, hvor der introduceres 

institutions fixed-effects, opnår estimatet igen signifikans på et 0,05-niveau. Substantielt betyder det 

2,3 timers mindre studieintensitet ugentligt svarende til 92 timer på årsbasis20, hvis samtlige stude-

rende på udbudsstedet har angivet, at uddannelsen har taget initiativ til studiegrupper, relativt til at 

ingen studerende på udbudsstedet har angivet dette. At estimatet bliver signifikant med inklusion af 

institutionsdummyen, kan nemlig skyldes institutionernes heterogene karakter. Der synes altså at 

forekomme karakteristika på institutionsniveau, som har undertrykt sammenhængen mellem variab-

lene i de forudgående modeller. 

Overraskende er det dog, at sammenhængen mellem uddannelsens initiativ til studiegrupper og 

studieintensitet er negativ. Dette kan der være flere forklaringer på. For det første kan det være 

                                                
20 2,301 timer * 40 uger = 92 timer/studieår.  
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drevet af problemer med omvendt kausalitet. Uddannelser, der i udgangspunktet har en lav studie-

intensitet, vil måske i højere grad facilitere studiegrupper med henblik på netop at højne studieinten-

siteten. Konklusionen vil i givet fald være drevet af endogenitetsproblemer. En anden mulighed er, 

at en studiegruppe højner muligheden for at arbejdsdele mellem medlemmer i gruppen, hvilket sam-

let set kan mindske såvel forberedelse som deltagelse i undervisningen. Det er dog overvejende 

den første fortolkning, der bakkes op i model 6, hvor koefficienten ændrer fortegn ved introduktion 

af uddannelses fixed-effects. Dette resultat indikerer, at den negative sammenhæng potentielt består 

i uddannelsesspecifikke forhold. Med den begrundede mistanke om heterogenitet på uddannelses-

niveauet synes fundet i model 6 derfor at underminere model 5. Det vurderes med andre ord, at den 

negative effekt af uddannelsesfacilitering af studiegrupper er drevet af, at det i særlig grad er uddan-

nelsernes respektive udgangspunkter, som bestemmer, hvorvidt de tager initiativ til dette. Substan-

tielt indikerer det, at uddannelser med lav studieintensitet i udgangspunktet tager værktøjet i brug 

måske netop med henblik på at optimere studieintensiteten.  

Tabel 4.7. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af uddannelsens initiativ 

til studiegrupper for individuel studieintensitet 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Uddannelsens initiativ til 

studiegrupper 

-2,037+ 

(1,182) 

-2,135+ 

(1,203) 

-2,286+ 

(1,177) 

-1,824 

(1,168) 

-2,301* 

(1,129) 

1,137 

(1,044) 

Kontrolvariable vedr. 

baggrundskarakteristika 

på individniveau 

- X X X X X 

Kontrolvariable vedr. ud-

dannelsesforhold på in-

dividniveau 

- - X X X X 

Kontrolvariable på ud-

budsstedsniveau 

- - - X X X 

Institutionsdummy - - - - X - 

Uddannelsesdummy - - - - - X 

Konstant 37,42*** 

(1,058) 

34,87*** 

(1,475) 

31,91*** 

(1,605) 

30,37*** 

(1,745) 

35,47*** 

(5,306) 

21,20* 

(8,36) 

Residual varians             

Mellem udbudssteder 24,38*** 

(1,112) 

25,83*** 

(1,167) 

23,76*** 

(1,112) 

22,50*** 

(1,08) 

16,60*** 

(0,882) 

3,027*** 

(0,367) 

Mellem individer 129,8*** 

(1,071) 

128,7*** 

(1,063) 

128,6*** 

(1,063) 

128,7*** 

(1,064) 

128,7*** 

(1,063) 

127,4*** 

(1,042) 

N(individer) 7.919 

N(udbudssteder) 639 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karaktergen-

nemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for kvote 

1 og antal holdundervisningstimer. 

 
Opsummerende synes der ikke at være den store studieintensitetsgevinst ved at facilitere lærings-

fællesskaber mellem de studerende i form af studie- og projektgrupper. Ovenstående resultater skal 

dog ikke læses som, at faglige fællesskaber mellem de studerende i sig selv ikke har nogen effekt, 

men blot at der ikke er nogen videre effekt af de respektive uddannelsers facilitering heraf i en dansk 

videregående uddannelseskontekst.  
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Betydningen af uddannelsens facilitering af gode rammer for at møde medstude-

rende ifm. studiestarten 

Af nedenstående tabel 4.8 fremgår estimaterne for uddannelsernes facilitering af gode rammer for 

at møde medstuderende. Modellerne baserer sig på 7.877 studerende på 639 unikke geografiske 

udbudssteder. Overordnet synes der at være positiv sammenhæng, da det understøttes i alle mo-

deller på nær model 5. Estimaterne er signifikant positive i model 1, 2 og 6. I model 3, 4 og 5 er 

betydningen imidlertid insignifikant. Dette indikerer, at hhv. baggrundskarakteristika på individniveau 

og uddannelsesspecifikke forhold i model 3-5 har undertrykt den positive sammenhæng i model 6. 

Model 6 beretter således om, at sammenhængen forekommer uafhængigt af de relevante bagved-

liggende karakteristika på uddannelsesniveauet. Resultatet indikerer, at for uddannelser, hvor de 

studerende  samstemmigt vurderer, at uddannelsen faciliterer gode rammer for at møde medstude-

rende, har 6,3 timers højere studieintensitet ugentligt end uddannelser, hvor ingen studerende vur-

derer dette. På årsbasis har det store implikationer for studieintensiteten med en forskel på 253 

timer21. Betydningen af uddannelsesfacilitering af gode introducerende rammer er dog væsentligt 

mindre, da variationsbredden på den forklarende variabel i realiteten er omtrent det halve.  

Tabel 4.8. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af gode rammer for at 

møde medstuderende for individuel studieintensitet 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Gode rammer for at 

møde medstuderende 

4,186+ (2,335) 5,219* (2,389) 2,355 (2,41) 2,675 (2,473) -2,067 (2,673) 6,321** (2,246) 

Kontrolvariable vedr. 

baggrundskarakteri-

stika på individniveau 

- X X X X X 

Kontrolvariable vedr. 

uddannelsesforhold på 

individniveau 

- - X X X X 

Kontrolvariable på ud-

budsstedsniveau 

- - - X X X 

Institutionsdummy - - - - X - 

Uddannelsesdummy - - - - - X 

Konstant 32,17*** (1,972) 28,38*** (2,301) 27,82*** (2,323) 26,28*** (2,477) 33,74*** (5,34) 16,31+ (8,514) 

Residual varians       

Mellem udbudssteder 24,21*** (1,105) 25,63*** (1,158) 23,86*** (1,113) 22,45*** (1,078) 16,69*** (0,886) 2,622*** (0,355) 

Mellem individer 129,6*** (1,072) 128,4*** (1,064) 128,3*** (1,063) 128,4*** (1,065) 128,5*** (1,064) 127,2*** (1,043) 

N(individer) 7.877 

N(udbudssteder) 639 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundskarak-

teristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og faderens 

årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karaktergennemsnit fra 

ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for kvote 1 og antal 

holdundervisningstimer. 

 
Samlet set er der altså potentiale i, at uddannelserne faciliterer gode rammer for at møde andre 

studerende ifm. studiestarten. Jo bedre de studerende opfatter rammerne for at møde hinanden, 

desto mere tid lægger de i studierne efterfølgende. Faciliteringen af sociale bånd i starten af studiet, 

synes altså senere at blive omsat i mere studieintensiv adfærd.  

                                                
21 6,321 timer * 40 uger = 253 timer/studieår. 
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Har kommunikation af forventninger betydning for studieintensitet? 

I dette afsnit analyseres sammenhængen mellem to forskellige former for kommunikation af forvent-

ninger og studieintensitet. Konkret undersøges hvilken betydning det har, at de studerende oplever 

kommunikation af forventninger specifikt til studieintensitet samt de studerendes oplevelse af kom-

munikation af mere generelle krav og forventninger til dem som studerende. Først præsenteres kort 

de to variable deskriptivt på individniveau med henblik på at opnå en bedre forståelsesgrundlag for 

den multivariate analyses resultater.  

Fordelingsanalyse af kommunikationen af konkrete og generelle krav og forventnin-

ger 

I figur 4.11 ses fordelingen af institutionernes kommunikation af konkrete forventninger til studiein-

tensitet. Figuren repræsenterer individfordelingen af udbudsstedernes gennemsnit på den reskale-

rede variabel gående fra 0-1. Overordnet viser fordelingen, at den reelle variation på variablen ligger 

mellem 0,5-1 og er relativt normalfordelt inden for dette interval. Der tages forbehold for denne for-

deling i de følgende multivariate analyser.  

Figur 4.11. Fordeling af kommunikation af konkrete forventninger til studieintensitet 

 
Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a). 

Note: Hver søjle dækker over et interval på 0,05 skalapoint. Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Hvor meget er der fra din 

uddannelsesinstitution fokus på, at du bruger en betydelig del af din tid på at studere?”. Variablen er aggregeret til udbudsstedsniveau og 

efterfølgende reskaleret til at gå fra 0-1. N = 7.629. 

 
I figur 4.12 ses fordelingen af besvarelserne af spørgsmålet, som vedrører institutionernes kommu-

nikation af generelle krav og forventninger til de studerende. Fordelingen viser, at den reelle variati-

onsbredde på variablen er 0,4-1 med en normalfordeling i dette interval.  
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Figur 4.12. Fordelingen af kommunikation af generelle krav og forventninger 

 
Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts frafaldspanel (EVA, 2017a). 

Note: Hver søjle dækker over et interval på 0,05 skalapoint. Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Det er blevet tydeligt kommu-

nikeret, hvilke krav og forventninger, der er til mig som studerende”. Variablen er aggregeret til udbudsstedsniveau og efterfølgende 

reskaleret til at gå fra 0-1. N = 7.870. 

 

Betydningen af kommunikation af konkrete forventninger 

Modellerne i tabel 4.9, som estimerer betydningen af at kommunikere konkrete forventninger til stu-

dieintensiteten, baserer sig på 7.629 studerende på 639 geografiske udbudssteder. Det er først og 

fremmest bemærkelsesværdigt, at for samtlige af modellerne har konkret forventningskommunika-

tion en signifikant betydning for studieintensiteten. Substantielt mindskes effekten dog gradvist som 

modellernes restriktivitet stiger, men ender på 11,42 timer i model 6 (p<0,001), som er den mest 

restriktive model. Det betyder, at der er en forskel på omtrent 11 timer ugentligt mellem de udbuds-

steder, hvor de studerende samstemmigt ikke oplever en forventning til deres studieintensitet, og de 

udbudssteder, hvor de studerende i maksimal grad oplever en forventning om, at de skal bruge en 

betydelig del af deres tid på at studere. Det svarer til en årlig effekt på omtrent 457 timer22. Denne 

umiddelbart store effekt af kommunikationen modificeres af, at den reelle variationsbredde er fordelt 

i området 0,5-1 på den forklarende variabel. Effektstørrelsen er i realia derfor omtrent det halve. En 

effektstørrelse på over fem timer ugentligt må dog fortsat siges at være betragtelig. Analysen peger 

således på, at det har stor effekt på de studerendes studieintensitet, hvis uddannelsesstederne ek-

splicit udtrykker forventninger til netop dette, selv når der kontrolleres for observerede og uobserve-

rede karakteristika på institutions og uddannelsesniveau.  

  

                                                
22 11,42 timer * 40 uger = 457 timer/studieår. 
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Tabel 4.9. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af at kommunikere kon-

krete forventninger til studieintensitet for individuel studieintensitet 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Kommunikation af forvent-
ning til studieintensitet 

16,34*** (2,41) 16,77*** 
(2,454) 

15,12*** 
(2,465) 

15,38*** 
(2,494) 

12,82*** 
(2,426) 

11,42*** 
(2,316) 

Kontrolvariable vedr. bag-
grundskarakteristika på in-
dividniveau 

- X X X X X 

Kontrolvariable vedr. ud-
dannelsesforhold på indi-
vidniveau 

- - X X X X 

Kontrolvariable på udbuds-
stedsniveau 

- - - X X X 

Institutionsdummy - - - - X - 
Uddannelsesdummy - - - - - X 

Konstant 24,02*** 
(1,743) 

20,78*** 
(2,094) 

19,00*** 
(2,151) 

17,78*** 
(2,224) 

25,04*** (5,29) 12,42+ (8,481) 

Residual varians       
Mellem udbudssteder 22,22*** 

(1,051) 
23,53*** 
(1,101) 

22,08*** 
(1,064) 

20,83*** 
(1,032) 

16,00*** 
(0,869) 

2,566*** (0,35) 

Mellem individer 129,2*** 
(1,087) 

128,2*** (1,08) 128,1*** 
(1,079) 

128,2*** 
(1,081) 

128,2*** 
(1,079) 

126,8*** 
(1,057) 

N(individer) 7.629 
N(udbudssteder) 639 
Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karaktergen-

nemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for 

kvote 1 og antal holdundervisningstimer. 

 

Betydningen af kommunikation af generelle krav og forventninger 

For kommunikation af generelle krav og forventninger, omhandlende generelle krav og forventninger 

til de studerende, baseres modellerne på 7.870 studerende fordelt på 639 institutioner. For denne 

kommunikationstype observeres ingen statistisk signifikant effekt i nogle af modellerne. Effekten er 

dog positiv med undtagelse af model 4, hvor den i praksis synes at være nul. Omend estimaterne 

ikke opnår statistisk signifikans, er koefficienterne altså i den formodede retning. Den overordnede 

konklusion er dog, at de studerende opfattelse af undervisernes mere generelle krav og forventnin-

ger til dem ikke har betydning for studieintensitet.  
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Tabel 4.10. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af at kommunikere gene-

relle krav og forventninger for individuel studieintensitet 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Tydelig kommunikation af 
krav og forventninger ifm. 
studiet 

2,224 (2,805) 2,031 (2,847) 1,35 (2,791) -0,304 (2,781) 1,077 (2,681) 1,961 (2,462) 

Kontrolvariable vedr. bag-
grundskarakteristika på in-
dividniveau 

- X X X X X 

Kontrolvariable vedr. ud-
dannelsesforhold på indi-
vidniveau 

- - X X X X 

Kontrolvariable på udbuds-
stedsniveau 

- - - X X X 

Institutionsdummy - - - - X - 
Uddannelsesdummy - - - - - X 

Konstant 33,98*** 
(2,133) 

31,38*** 
(2,417) 

28,73*** 
(2,454) 

28,71*** 
(2,466) 

31,77*** 
(5,494) 

20,53* (8,545) 

Residual varians             
Mellem udbudssteder 24,55*** 

(1,111) 
26,02*** 
(1,166) 

23,89*** 
(1,111) 

22,53*** 
(1,076) 

16,66*** (0,88) 2,973*** 
(0,364) 

Mellem individer 129,5*** 
(1,072) 

128,4*** 
(1,064) 

128,3*** 
(1,064) 

128,4*** 
(1,065) 

128,4*** 
(1,064) 

127,2*** 
(1,043) 

N(individer) 7.870 
N(udbudssteder) 639 
Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karaktergen-

nemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for kvote 

1 og antal holdundervisningstimer. 

 
Samlet set tegner der sig et billede af, at såfremt uddannelsesinstitutionerne ønsker at fremme de 

studerendes studieintensitet igennem kommunikation, er det vigtigt, at disse ønsker kommunikeres  

klart og konkret. Mere generel forventningskommunikation til de studerende kan potentielt have an-

dre gavnlige virkninger, men øget studieintensitet er ikke en af dem.  

Har kontekstelle faktorer betydning for studieintensiteten? 

Gennem analyseafsnittet er der indtil videre indført kontrolvariable på udbudsstedsniveauet. Herun-

der ligger oplysninger om udbudsstedernes størrelse, selektivitet samt antal udbudte holdundervis-

ningstimer. I nedenstående analyse undersøges imidlertid den selvstændige forklaringskraft på stu-

dieintensitet af disse tre variable i samme analyse. Desuden undersøges betydningen af intern for-

skerdækning af undervisningen som en universitetsspecifik kontekstuel faktor. I det nedenstående 

præsenteres først deskriptive analyser af de fire kontekstuelle faktorer indledt af forskerdækning. 

Efterfølgende undersøges deres respektive forklaringskraft i én model for forskerdækning og én 

samlet model for de tre øvrige kontekstuelle faktorer.  

Fordelingsanalyser af kontekstuelle faktorer 

I nedenstående figur ses individfordelingen af intern forskerdækket undervisning på universiteternes 

udbudssteder. Som det fremgår af den relativt grove inddeling, er fordelingen venstreskæv således 

at flest studerende får en relativt mere forskerdækket undervisning. Den reelle variation på variablen 

foreligger således mellem 20% - 100%, og ikke 0% - 100%.  
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Figur 4.13. Fordeling af intern forskerdækning af undervisningen 

 
Kilde: Uddannelseszoom (2017). 

Note: Figuren viser individfordelingen af studerende med forskellige niveauer af forskerdækning. Forskerdækningen er kun opgjort for 

universiteterne. Tallet er opgjort som andelen af undervisningen, der er dækket af undervisere ansat internt på den institution de under-

viser på med forskningskompetence (dvs. igangværende eller afsluttede Ph.D’ere). N = 5.128. 

 
Fordelingen af udbudsstedernes nettotilgang ses afbilledet i figur 4.15. En majoritet af de studerende 

går på studier, der efter første studieår har under 150 studerende. Samtidig er der også en klynge 

af studerende fra relativt store studier, som har mere end 450 studerende.  

Figur 4.15. Fordeling af uddannelsens størrelse 

 
Kilde: Uddannelseszoom (2017) og UFM (2017c). 
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Note: Uddannelsens størrelse  er opgjort som antal optagne minus førsteårsfrafaldet på et givent uddannelsesudbud. Fordelingen viser 

på individniveau, hvor stor en andel af de studerende, der går på studier med en given nettotilgang. N = 9.116. 

 
Nedenstående figur 4.16 bevidner, at der langt de fleste studerende tilbydes under 300 holdunder-

visningstimer over et helt studieår. Det svarer til at langt de fleste studerende tilbydes 10 holdunder-

visningstimer i ugen23. Typeintervallet for fordelingen er 101-150 timer, hvor omtrent 21% af stikprø-

ven er repræsenteret. Denne gruppe bliver tilbudt mellem 4,2-5 holdundervisningstimer om ugen i 

de uger, hvor der udbydes undervisning24.  

Figur 4.16. Fordeling af antal holdundervisningstimer 

 
Kilde: Uddannelseszoom (2017).  

Note: Fordelingen viser på individniveau, hvor stor en andel af de studerende, der modtager et givent antal holdundervisningstimer (< 

40 deltagere). N = 9.116. 

 
Figur 4.18 bevidner, at langt de fleste studerende er optaget på en videregående uddannelse med 

ingen eller en lav adgangskvotient. Faktisk kom ca. 30% af respondenterne i frafaldspanelet ind på 

et studie, som ikke havde en adgangskvotient ud over en bestået ungdomsuddannelse.  

  

                                                
23 300 timer / 30 ugers undervisning om året = 10 timer/studieuge 
24 126 timer / 30 ugers undervisning om året = 4,2 timer/studieuge samt 150 timer / 30 ugers undervisning om året= 5 timer/studieuge 
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Figur 4.18. Fordeling af adgangskvotienter 

 
Kilde: Den Koordinerede Tilmelding, KOT (2017).  

Note: Fordelingen viser på individniveau, hvor stor en andel af de studerende, der går på studier med en given adgangskvotient. N = 

9.116. 

 
I nedenstående analyseres forklaringskraften af de kontekstuelle faktorer, som er blevet introduceret 

deskriptivt ovenfor. Først analyseres effekten af forskerdækning, som alene forekommer på univer-

siteterne. Uddannelsens størrelse, holdundervisning samt selektivitet følger dernæst i en samlet mo-

del, der kigger på tværs af sektorerne.  

Betydningen af intern forskerdækning 

Af tabel 4.11 fremgår det, at estimaterne for betydningen af forskerdækning baserer sig på 5.128 

universitetsstuderende fordelt på 295 geografiske udbudssteder. I model 1 ses en signifikant bivariat 

sammenhæng mellem forskerdækning og studieintensitet. Effekten forstærkes efterhånden som der 

introduceres hhv. individspecifikke baggrundsvariable og uddannelsesvariable samt udbudssteds-

karakteristika i model 2, 3 og 4. Intern forskerdækning betyder altså noget for studieintensitet med 

kontrol for en række observerbare baggrundskarakteristika. 

I model 5 introduceres en dummyvariabel på institutionsniveau. Dette tilfører yderligere kontrol af 

evt. uobserverede karakteristika, som måtte variere mellem institutionerne. I denne model sammen-

holdes variationen mellem udbudssteder inden for det samme universitet. Model 5 viser, at en min-

max ændring i forskerdækningen medfører en øget ugentlig studieintensitet på 8 timer. Som model 

6 og 7 afslører, mindskes størrelsen af denne effekt, når der introduceres fakultets fixed-effects 

sammen med og foruden institutions fixed-effects. Effektstørrelsen i model 6 halveres ift. model 5 

og forøges en smule i model 7, hvor kun variationen mellem udbudssteder inden for samme hoved-
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område på samme institution anvendes. Model 6 og 7 afslører således at en relativt stor del af sam-

menhængen mellem graden af forskningsdækket undervisning og studieintensitet skyldes karakte-

ristika, som varierer mellem hovedområderne. Det være sig eksempelvis styrken på forskningsmil-

jøet, som kan tænkes dels at betinge graden af forskningsdækket undervisning men også studiein-

tensitetsniveauet for hovedområdet. Model 6 afslører desuden, at denne påvirkning på estimaterne 

udspringer primært fra fakultetsspecifikke karakteristika og ikke institutionskarakteristika. Effektstør-

relsen i model 7 modeller tilsiger, at en min-max ændring i forskerdækningen af undervisningen vil 

betyde en gennemsnitlig forøgelse i studieintensiteten på næsten fem timer om ugen (p<0,05). Det 

giver en årlig effekt på omtrent 190 timer25. Det tyder altså på, at selv ved små opskaleringer af 

forskerdækningen, kan studieintensiteten forøges. 

I model 8 ses det, at effekten forsvinder under inddragelse af uddannelses fixed-effects. Dette giver 

god mening, da det kun er de samme uddannelser udbudt forskellige steder, som sammenlignes 

her. På universiteterne er der mange monopoluddannelser, hvilket efter introduktionen af en uddan-

nelsesdummy resulterer i meget lidt variation at estimere effekterne på. Dette fremgår tydeligt af 

variansen, der falder markant fra 10,6 timer i model 7 til at blive næsten insignifikant med kun 0,5 

timer i model 8. 

Der synes således at være mest grund til at tro på resultaterne i model 6 og 7, da der fortsat er 

tilstrækkelig variation i disse modeller. Disse modeller støtter konklusionen, nemlig at studieintensi-

teten højnes, hvis undervisningen i højere grad varetages af interne forskere.  

Tabel 4.11. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af forskerdækning for in-

dividuel studieintensitet 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Forskerdækning af undervisning 5,452* 
(2,349) 

5,809* 
(2,401) 

6,792** 
(2,314) 

7,975*** 
(2,395) 

8,256*** 
(2,404) 

4,227+ 
(2,258) 

4,768* 
(2,279) 

1,943 
(2,192) 

Kontrolvariable vedr. baggrunds-
karakteristika på individniveau 

- X X X X X X X 

Kontrolvariable vedr. uddannelses-
forhold på individniveau 

- - X X X X X X 

Kontrolvariable på institutionsni-
veau 

- - - X X X X X 

Institutionsdummy - - - - X - X - 

Fakultetsdummy - - - - - X X - 

Uddannelsesdummy - - - - - - - X 

Konstant 31,45*** 
(1,788) 

30,84*** 
(2,245) 

25,91*** 
(2,447) 

21,69*** 
(2,696) 

19,52*** 
(2,660) 

28,86*** 
(2,736) 

27,56*** 
(2,791) 

21,10* 
(8,448) 

Residual varians         

Mellem udbudssteder 23,81*** 
(1,452) 

25,24*** 
(1,536) 

22,49*** 
(1,434) 

18,99*** 
(1,290) 

15,73*** 
(1,119) 

12,39*** 
(0,932) 

10,64*** 
(1,684) 

0,470+ 
(0,239) 

Mellem individer 127,5*** 
(1,294) 

126,4*** 
(1,284) 

126,2*** 
(1,283) 

126,3*** 
(1,285) 

126,2*** 
(1,282) 

126,0*** 
(1,278) 

126,0*** 
(2,55) 

124,9*** 
(1,252) 

N(individer) 5.128 

N(udbudssteder) 295 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Baggrundska-

rakteristika på individniveau dækker over variablene køn, alder, herkomst, moderens højest fuldførte uddannelse samt moderens og 

                                                
25 4,77 timer * 40 uger = 190 timer/studieår. 
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faderens årsindkomst. Uddannelsesforhold på individniveau dækker over hvorvidt respondenten har taget sabbatår eller ej, karaktergen-

nemsnit fra ungdomsuddannelsen, kvoteoptag og prioritet. Udbudsstedskontrollerne dækker over nettotilgang, adgangskvotient for kvote 

1 og antal holdundervisningstimer. 

 

Betydningen af uddannelsens størrelse, selektivitet samt holdundervisning 

Som tidligere beskrevet analyseres betydningen af uddannelsens størrelse, selektivitet samt hold-

undervisning i samme model. Af tabel 4.12 nedenfor ses det, at grundlaget for disse analyser er 

9.116 studerende fordelt på 648 udbudssteder. De tre kontekstuelle værktøjer gennemgås hver for 

sig.  

Uddannelsens størrelse 

Nettotilgangen udgør i analysen her en proxy for uddannelsens totale størrelse, hvilket operationa-

liseres som optaget på uddannelsen fratrukket førsteårsfrafaldet. Som det fremgår af nedenstående 

tabel, er der umiddelbart en negativ bivariat sammenhæng mellem størrelsen på uddannelsen og 

studieintensiteten, således at større uddannelser betyder lavere studieintensitet.  

Substantielt er effekten vedblivende på tværs af modellerne indtil der introduceres institutions og 

uddannelses fixed-effects i model 7 og 8. Koefficienterne har dog fortsat det forventede negative 

fortegn. Når effekten forsvinder i disse modeller, betyder det substantielt, at hidtil udeladte variable 

på institutions- og uddannelsesniveau betinger både størrelsen af uddannelsen og studieintensite-

ten. Implikationen af dette er, at sammenhængen mellem uddannelsens størrelse og studieintensitet 

i virkeligheden er bestemt af faktorer på dette niveau. Analysen understøtter altså ikke, at uddannel-

sens størrelse har en selvstændig forklaringskraft for studieintensiteten.  

Holdundervisning 

Overordnet viser analysen af holdundervisning, at antallet af holdundervisningstimer har en betyd-

ning for studieintensiteten. Forklaringskraften stiger dog først, i takt med at der introduceres forskel-

lige kontroller. Konkret er der ikke nogen bivariat sammenhæng mellem antallet af holdundervis-

ningstimer og studieintensitet i model 2. På tværs af modellerne stiger effekten imidlertid og bliver 

ligeledes statistisk signifikant. Dette fund indikerer, at antallet af holdundervisningstimer har en sub-

stantiel positiv betydning for studieintensitet. Denne betydning synes dog at ligge undertrykt i insti-

tutions- og uddannelsesniveauet, da der her forekommer systematisk variation i hvor mange hold-

undervisningstimer der udbydes. Det synes derfor påfaldende, at der er karakteristika på instituti-

onsniveauet - såsom tradition for at afvikle undervisning på større eller mindre hold - som betinger 

en stor del af sammenhængen. I forlængelse heraf er det meningsfuldt, at betydningen af holdun-

dervisning først opstår betydning, når der er taget højde for denne variation.  

Substantielt beretter model 8 om, at én ekstra holdundervisningstime resulterer i 0,011 times ekstra 

studieintensitet om ugen. På årsbasis betyder det, at én ekstra holdundervisningstime betyder lidt 
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under en halv times øget studieintensitet26. Omend denne effekt er signifikant, er den altså substan-

tielt ikke så stor. Det betyder, at udbudsstederne skal udbyde en del mere holdundervisning, hvis 

det reelt skal have betydning for studieintensiteten.  

Selektivitet 

Som det fremgår af model 3 i tabel 4.12 nedenfor, er der en umiddelbar bivariat sammenhæng mel-

lem adgangskvotienten på studiet og studieintensiteten. Substantielt er effekten vedblivende på 

tværs af modellerne, omend den i model 6 og 8 kun opnår signifikans på 0,1-niveauet. Det tyder 

således på, at adgangskvotienten har en selvstændig betydning for studieintensiteten, således at på 

uddannelser med højere adgangskrav, vil de studerende lægge flere timer i studiet. I model 8 med-

fører en stigning i adgangskvotienten på én karakter en gennemsnitlig forøgelse af studieintensiteten 

på omtrent 10 minutter ugentligt27. Dette svarer til en årseffekt på 7 timer28.  

  

                                                
26 0,011 timer * 40 uger = 0,44 timer/studieår (~ 26 minutter/studieår). 
27 0,175 * 60 = 10,5 min.  
28 0,175 timer * 40 uger = 7 timer/studieår. 
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Tabel 4.12. Random-intercept regressionsmodeller for betydningen af kontekstuelle faktorer 

for individuel studieintensitet 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Uddannelsens størrelse -0,0041* 
(0,002) 

   -0,0055** 
(0,00196) 

-0,0058** 
(0,00202) 

-0,0057** 
(0,00196) 

-0,0011 
(0,00197) 

-0,000054 
(0,00135) 

Holdundervisning   0,00383 
(0,00239) 

  0,00558* 
(0,00238) 

0,00385 
(0,00245) 

0,0064** 
(0,00246) 

0,016*** 
(0,00349) 

0,011*** 
(0,00286) 

Selektivitet    0,258** 
(0,0815) 

0,335*** 
(0,0829) 

0,328*** 
(0,0856) 

0,170+ 
(0,088) 

0,238* 
(0,0963) 

0,175+ 
(0,106) 

Kontrolvariable vedr. bag-
grundskarakteristika på in-
dividniveau 

                

Køn (1 = Mand)      -1,371*** 
(0,282) 

-1,206*** 
(0,282) 

-1,311*** 
(0,284) 

-1,662*** 
(0,289) 

Alder i år      0,108*** 
(0,0267) 

0,094*** 
(0,0278) 

0,11*** 
(0,0279) 

0,14*** 
(0,028) 

Herkomst (1 = Etnisk dan-
skere) 

     1,593* 
(0,688) 

1,085 
(0,694) 

1,144+ 
(0,694) 

1,478* 
(0,694) 

Moderens højest fuldførte 
uddannelse (Grundskole = 
ref.) 

         

Erhvervsuddannelse      -0,126 
(0,402) 

-0,193 
(0,402) 

-0,197 
(0,401) 

-0,308 
(0,399) 

Gymnasial uddannelse      -0,723 
(0,61) 

-0,858 
(0,61) 

-0,88 
(0,61) 

-1,012+ 
(0,607) 

KVU      0,591 
(0,678) 

0,422 
(0,678) 

0,411 
(0,678) 

0,192 
(0,675) 

MVU/Bachelor      -0,458 
(0,418) 

-0,687 
(0,42) 

-0,736+ 
(0,42) 

-0,873* 
(0,418) 

LVU/PhD      -0,769 
(0,53) 

-1,105* 
(0,533) 

-1,207* 
(0,534) 

-1,341* 
(0,532) 

Faderens og moderens 
årsindkomst (i tusinde kro-
ner) 

     0,00013 
(0,00017) 

0,000122 
(0,00017) 

0,00013 
(0,00017) 

0,000083 
(0,00017) 

Kontrolvariable vedr. ud-
dannelsesforhold på indi-
vidniveau 

                

Sabbatår eller ej (1 = sab-
batår) 

      0,797* 
(0,34) 

0,808* 
(0,34) 

0,891** 
(0,338) 

Karaktergennemsnit fra 
ungdomsuddannelse 

      0,418*** 
(0,086) 

0,373*** 
(0,0871) 

0,229* 
(0,0892) 

Kvoteoptag (Kvote 1 = 
ref.) 

         

Kvote 2       0,278 
(0,385) 

0,315 
(0,394) 

-0,311 
(0,4) 

Kvote 3       -3,149** 
(1,135) 

-2,051 
(1,292) 

-0,709 
(1,093) 

Prioritet (1. prioritet = ref.)          
2. prioritet       -0,426 

(0,471) 
-0,401 
(0,47) 

-0,407 
(0,469) 

3. prioritet eller højere       -0,215 
(0,61) 

-0,189 
(0,608) 

-0,148 
(0,605) 

Institutionsdummy - - - - - - X - 
Uddannelsesdummy - - - - - - - X 

Konstant 36,01*** 
(0,321) 

34,96*** 
(0,464) 

34,23*** 
(0,494) 

33,49*** 
(0,686) 

30,52*** 
(1,158) 

28,15*** 
(1,265) 

34,35*** 
(5,08) 

21,67** 
(8,362) 

Residual varians                 
Mellem udbudssteder 23,76*** 

(1,053) 
23,95*** 
(1,056) 

23,40*** 
(1,043) 

22,34*** 
(1,016) 

24,11*** 
(1,082) 

22,21*** 
(1,027) 

16,76*** 
(0,852) 

3,339*** 
(0,353) 

Mellem individer 132,0*** 
(1,011) 

132,0*** 
(1,01) 

132,0*** 
(1,011) 

132,1*** 
(1,012) 

130,8*** 
(1,003) 

130,7*** 
(1,002) 

130,7*** 
(1,002) 

129,7*** 
(0,986) 

N(individer) 9.116 
N(udbudssteder) 648 
Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  
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Der synes samlet set at være opbakning til, at nogle af de kontekstuelle faktorer har en selvstændig 

forklaringskraft på studieintensitet. For det første har forskerdækning betydning for, hvor studiein-

tensive de universitetsstuderende er. På tværs af institutionstyperne har ligeledes selektiviteten selv-

stændig betydning for studieintensitet, mens også antallet af holdundervisningstimer viser sig at 

have en mindre men signifikant betydning.  

Har individspecifikke forhold betydning for studieintensiteten? 

Dette afsnit tjener formålet at beskrive betydningen af individspecifikke forhold for studieintensiteten. 

På trods af, at nærværende speciale fokuserer på de institutionelle forhold af betydning for studiein-

tensiteten, adresseres den selvstændige betydning af individuelle forhold med henblik på at motivere 

moderationsanalyserne.  

I tabel 4.12 ovenfor ses effekterne af de kontrolvariable, der er inddraget i de øvrige analyser. I det 

nedenstående fremhæves kort resultaterne med udgangspunkt i model 8. Det fremgår først og frem-

mest, at kvinder er signifikant mere studieintensive end mænd og at ældre studerende er signifikant 

mere studieintensive end yngre. Derudover er de studerende, der har holdt et eller flere sabbatår 

samt studerende med et højt karaktergennemsnit, mere studieintensive. Derimod har det ikke nogen 

betydning for studieintensiteten hvad forældres årsindkomst er, hvilken uddannelsesprioritet den 

studerende er optaget på samt hvorvidt den studerende er optaget på kvote 1, 2 eller 3.  

Fordi moderens højest fuldførte uddannelse og herkomst udgør forskellige dimensioner af den stu-

derendes uddannelsesmæssige disponering udfoldes resultaterne for disse baggrundskarakteristika 

mere end de øvrige. Der er statistisk signifikant forskel i studieintensiteten baseret på herkomst, 

således at etniske danskere er 1,5 timer mere studieintensive om ugen end ikke-etniske danskere. 

På årsbasis betyder det 59 flere studietimer for etnisk danske studerende relativt til ikke-etnisk dan-

ske studerende29.  

Slutteligt viser der sig en overraskende negativ sammenhæng mellem moderens højest fuldførte 

uddannelse og studieintensitet. Studerende med mødre med højest uddannelse (MVU/Bachelor og 

LVU/Ph.D) er mod forventning signifikant mindre studieintensive end deres medstuderende, hvis 

moder har grundskole som højest afsluttede uddannelsesniveau. Forskellen er størst for de stude-

rende, hvis moder har en lang videregående uddannelse eller højere. De angiver at bruge 1,3 timer 

mindre ugentligt end studerende, hvis moder har grundskole som højest fuldførte uddannelse 

(p<0,05). Dette svarer til knap 54 timer årligt30.  

I det følgende gennemføres specialets anden hovedanalyse. Her undersøges det i en række inter-

aktionsmodeller, om udvalgte virkningsfulde værktøjer påvirker forskellige studentergrupper forskel-

ligt afhængigt af deres uddannelsesmæssige disponering.  

                                                
29 1,478 timer * 40 uger = 59 timer/studieår. 
30 1,341 timer * 40 uger = 54 timer/studieår. 
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Virker de institutionelle værktøjer lige godt for alle? 

Ovenstående analyse peger på, at forskellige institutionelle tiltag kan fremme studieintensiteten på 

de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Inden forbehold og implikationer af disse fund 

diskuteres, undersøges det, om udvalgte af værktøjerne er særligt virksomme over for bestemte 

grupper af studerende relativt til andre. Konkret undersøges det, om de studerendes uddannelses-

mæssige disponering (operationaliseret som moderens uddannelsesniveau og herkomst) modererer 

betydningen af de institutionelle værktøjer for studieintensiteten. Motivationen for denne delunder-

søgelse består i en interesse i at undersøge, hvorvidt der forekommer systematisk skævhed i, hvilke 

studerende der har gavn af de institutionelle tiltag. Med andre ord stilles spørgsmålstegn ved, om 

institutionerne med rimelighed kan forvente at ramme hele studentergruppen med et bestemt værk-

tøj - eller vil nogle værktøjer være særligt virksomme over for bestemte uddannelsesmæssigt dispo-

nerede studentergrupper?  

Teoretisk motiveret sektoropdeling? 

For moderens uddannelse segregeres analysen på de tre sektorer. Dette skyldes en teoretisk for-

ventning om, at såfremt moderen ækvivalerer det uddannelsesniveau, den studerende selv går på, 

så har den studerende bedre vilkår for at forstå de fremherskende praksisser på dette niveau. Inspi-

reret af en bourdieusk tilgang, formoder vi at studerende på erhvervsakademierne, som har en mo-

der med minimum en KVU, har nemmere ved at afkode uddannelsens feltspecifikke doxa og dermed 

de institutionelle tiltags værdi. Som konsekvens heraf vil de indrette deres adfærd (dvs. øge studie-

intensiteten) i henhold til disse tiltag relativt til medstuderende, hvis mødre er kortere uddannede 

end en KVU. Den samme mekanisme forventes at udspille sig for studerende på professionshøjsko-

ler hvis moder hhv. har og ikke har en MVU samt på universitetere for studerende hvis moder hhv. 

har og ikke har en LVU. 

I forhold til de studerendes herkomst, formodes gruppen af ikke-etniske danskere at være uddan-

nelsesfremmede i en dansk kontekst relativt til de etnisk danske studerende uanset uddannelsesni-

veauet. De formodes altså at have sværere ved at omsætte de institutionelle tilskyndelser til ad-

færdsændringer i form af øget studieintensitet uanset om de går på erhvervsakademi, professions-

højskole eller universitetet. Denne formodning bunder i, at disse studerende ikke er disponerede 

hjemmefra til at være bekendte med den danske uddannelseskontekst. Det er således af mindre 

betydning, hvilket niveau der er tale om, da den afgørende forskel er, hvorvidt den studerende forstår 

og tiltrækkes af feltets normer (Jakobsen & Liversage, 2010). De ikke-etniske studerende forventes 

altså ikke opleve overensstemmelse mellem deres naturlige habitat og uddannelsen. De vil derfor 

ikke kunne “navigere succesfuldt i den givne praksis og afkode, hvad der er en legitim praksis, og 

hvad der ikke er” (Hansen, 2014). Derudover er der relativt få ikke-etniske danskere i stikprøven 

(hhv. 229, 294 og 235 i de tre modeller), hvorfor en sektoropdeling vil give upålidelige estimater. 

Teoretisk såvel som statistisk vurderes det derfor mest hensigtsmæssigt at sammenlægge de for-

skellige uddannelsessektorer i moderationsanalyserne med herkomst.  
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Vi anvender i det følgende uddannelsesfremmede studerende som fællesbetegnelse for studerende 

hvis mødre ikke ækvivalerer eget uddannelsesniveau samt ikke-etniske danske studerende. Termen 

uddannelseskendte studerende anvendes om studerende, hvis mødre ækvivalerer uddannelsesni-

veauet eller er etnisk danske. I næste afsnit gøres kort rede for hvilke uafhængige variable fra den 

primære analyse, der tages med videre i interaktionsanalyserne. 

Hvilke forklarende variable?  

Udvælgelsen af hvilke forklarende variable, der undersøges interaktionseffekter for, er drevet af to 

inklusionskriterier. For det første er det altoverskyggende væsentligt, at den forklarende variabel 

giver anledning til at forvente variation i effekterne afhængigt af den studerendes uddannelsesmæs-

sige disponering. Hvordan det er tilfældet, redegøres der for i det følgende med afsæt i den bourdi-

euske tilgang. Herfra udspringer formodningerne om variationer i effekten. Disse testes i kraft af 

specialets forskningsdesign ikke som specifikke hypoteser, men skal fungere rammesættende og 

retningsgivende for den videre diskussion af fundene. På dette grundlag frasorteres værktøjerne 

økonomiske ressourcer (tema et) og selektivitet (tema fem). For det andet inkluderes kun variable, 

hvor der er overbevisende gennemsnitlig effekt på tværs af modellerne i de hidtidige analyser. På 

dette grundlag frasorteres værktøjerne facilitering af studiegrupper (tema tre), gode rammer for at 

møde medstuderende (tema tre), da den først bliver signifikant i den sidste model, kommunikation 

af generelle krav og forventninger (tema fire) uddannelsens størrelse (tema fem), holdstørrelse 

(tema fem) og forskerdækning (tema fem), da betydningen af disse værktøjer er relativt små. 

Ud fra disse selektionskriterier består tre institutionelle tiltag: undervisningspersonalets kontaktbar-

hed (tema to), undervisernes anvendelse af brugbar feedback (tema to) samt kommunikation af 

konkrete forventninger til studieintensiteten (tema fire). I det følgende gennemgås kort, hvordan be-

tydningen af de tre værktøjer formodes at være modereret af uddannelsesmæssig disponering.  

Undervisningspersonalets kontaktbarhed 

Inklusionen af undervisningspersonalets kontaktbarhed er motiveret af en formodning om, at de stu-

derende oplever værktøjet forskelligt betinget af deres uddannelsesmæssige disponering. Uddan-

nelsesfremmede studerende formodes med andre ord at opleve den samme kontaktbarhed af un-

derviserne anderledes end deres medstuderende. Denne anderledes oplevelse kan bunde i to for-

hold. Dels formodes uddannelsesfremmede studerende at have sværere ved at afkode de sociale 

og faglige signaler, som underviserne udsender, fordi de grundlæggende ikke er bekendte med de 

feltspecifikke normer (Thomsen et al., 2013). Samtidig forventes underviserne ikke at værdsætte 

lav-kulturel kapital, hvorfor deres tilgængelighed ubevidst ikke imødekommer uddannelsesfrem-

mede studerende (Walpole, 2003). Helt konkret formodes uddannelsesfremmede studerende derfor 

ikke at have opbygget den nødvendige kulturelle kapital til at afkode undervisernes signaler samtidig 

med at underviserne ubevidst ikke imødekommer denne studentergruppe. Resulterende omsættes 
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undervisernes tilgængelighed ikke i forøget studieintensitet i samme udstrækning for de uddannel-

sesfremmede studerende, som for de uddannelseskendte studerende, fordi kontaktbarheden grund-

læggende matcher sidstnævntes habitus bedre (Bourdieu, 1990). 

Undervisernes anvendelse af brugbar feedback 

Ligesom for kontaktbarhed formodes uddannelsesfremmede studerende at opleve feedback fra un-

derviserne anderledes end deres uddannelseskendte medstuderende. De to grunde dertil følger 

ovenstående logik, da det tilnærmelsesvist er de samme mekanismer, som er på spil. For det første 

forventer vi, at uddannelsesfremmede har sværere ved at omsætte feedbacken til noget, som de 

selv som studerende kan rykke ved gennem deres studieadfærd. Dette skyldes, at deres kulturelle 

kapital gør, at de i mindre grad formår at afkode hvilke tilskyndelser som underviseren ligger i en 

given feedback (Walpole, 2003). I forlængelse heraf kan feedback potentielt have en anden konno-

tativ medbetydning for uddannelsesfremmede studerende. Disse studerende vil muligvis i mindre 

grad end studerende fra den uddannelseskendte gruppe have stiftet bekendtskab med feedback 

som et formativt og læringsstimulerende fænomen. De vil måske i stedet opfatte feedback som en 

kritik af deres indsats, der mere opleves som en tidsomkostning end den tilsigtede formative evalu-

ering. De kender altså ikke feedbackens indlejrede doxa (Bourdieu, 1990). Dette vil resultere i, at de 

uddannelsesfremmede ikke omsætter feedbacken til adfærd i samme grad som uddannelseskendte 

studerende. På afsendersiden kan det ligeledes tænkes, at underviserne ikke tilrettelægger feed-

backen, så den imødekommer uddannelsesfremmede studerende (Walpole, 2003). Af disse årsager 

formodes feedback at være et mere effektfuldt værktøj for uddannelseskendte studerende med hen-

syn til at højne studieintensiteten, fordi denne grundlæggende matcher deres habitus (Bourdieu, 

1990).  

Kommunikation af konkrete forventninger til studieintensiteten 

Når der på en uddannelse kommunikeres konkrete forventninger til studieintensiteten forventes ud-

dannelseskendte studerende at have nemmere ved at omsætte disse forventninger til øget studie-

intensitet. Det skyldes, at den uddannelseskendte studerende hjemmefra er blevet eksponeret for 

viden om de fremherskende feltspecifikke normer på det videregående uddannelsesområde. Nor-

merne kan eksempelvis bestå i, at der kræves en indsats, for at få succes på uddannelsen. Når der 

fra uddannelsesinstitutionens side bliver kommunikeret forventninger om studieintensitet, “aktiveres” 

denne latente viden derfor blandt de uddannelseskendte studerende. Det betyder, at de i højere 

grad omsætter denne forventningskommunikation til adfærdsændringer og dermed forøget studie-

intensitet. Modsat forventes de uddannelsesfremmede i mindre grad at vide hvordan de skal begå 

sig på det videregående uddannelsesfelt, herunder hvad det vil sige konkret at være studieintensiv, 

og hvordan dette relaterer sig til studiemæssige vindinger (Bourdieu & Passeron, 1990). De forven-

tes i mindre grad at have forudsætningerne for at omsætte forventningskommunikationen til ad-

færdsændringer. I sidste ende er det derfor forventningen, at forventningskommunikationen i højere 

grad omsættes til studieintensiv adfærd for uddannelseskendte relativt til uddannelsesfremmede 
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studerende, fordi forventningerne hos sidstnævnte ikke vækker genklang grundet deres habitus 

(Bourdieu, 1990).  

Resultater 

Resultaterne for interaktionsmodellerne analyseres således, at først kommenteres der på subgrup-

peestimaterne, dvs. de direkte effekter af et givent værktøj for en given subgruppe, og dernæst 

kommenteres der på interaktionsleddenes retning samt eventuelle signifikans.  

Moderens uddannelse 

For moderens højest fuldførte uddannelse er de tre forklarende variable kørt i hver deres model for 

hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter (1-3). I hver model inkluderes kryds-

produktet mellem de uafhængige institutionelle værktøjer og en dummyvariabel for, hvorvidt mode-

rens højest fuldførte uddannelsesniveau ækvivalerer den studerendes niveau. Koefficienten for dette 

krydsprodukt kan således fortolkes som differencen i effekten for studerende i de to grupper. For 

hver sektor sammenlignes studerende, hvis mødre har en kortere uddannelse end deres egen med 

studerende, hvis mødre har samme eller længere uddannelse. Estimaterne stammer fra den mest 

restriktive model ovenfor med kontrol for både observerede variable på individ- og udbudsstedsni-

veau samt uddannelses fixed-effects. I nedenstående tabel præsenteres resultaterne.  

Tabel 4.13. Modererer moderens uddannelsesniveau betydningen af institutionelle værktø-

jer? 

 
Model 1 

Erhvervsakademier 
Model 2 

Professionshøjskoler 
Model 3 

Universiteter 

  
Under 
KVU 

KVU eller 
højere 

Diff. Under 
MVU 

MVU eller 
højere 

Diff. Under 
LVU 

LVU eller 
højere 

Diff. 

Kontaktbarhed 
15,38 
(9,96) 

24,62+ 

  (13,47) 

9,24 
(14,18) 

3,91 
(9,74) 

14,98  
(11,52) 

11,06 
(9,35) 

10,93* 

  (4,98) 
19,48** 

  (7,41) 

8,55 
(6,74) 

Feedback 
9,98 

(7,69) 
19,89+ 

  (10,62) 

9,91 
(10,73) 

-5,58 
(7,00) 

1,78  
(8,38) 

7,36 
(6,71) 

9,35* 

  (4,15) 
18,59** 

  (6,09) 

9,25+ 

  (5,40) 

Kommunikation af kon-
krete forventninger 

10,85+ 

  (5,59) 
4,08  

(8,31) 

-6,77 
(9,48) 

5,58 
(4,73) 

7,90  
(6,53) 

2,31 
(6,34) 

17,02*** 
(3,36) 

14,05* 

  (6,14) 

-2,97 
(6,16) 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. N(Er-

hvervsakademier - Kontaktbarhed) = 666. N(Erhvervsakademier - Feedback) = 810. N(Erhvervsakademier - Kommunikation af 

konkrete forventninger) = 865. N(Professionshøjskoler - Kontaktbarhed) = 1.823. N(Professionshøjskoler - Feedback) = 2.169. 

N(Professionshøjskoler - Kommunikation af konkrete forventninger) = 1.884. N(Universiteter - Kontaktbarhed) = 4.604. N(Univer-

siteter - Feedback) = 5.385. N(Universiteter - Kommunikation af konkrete forventninger) = 4.745. 

Undervisningspersonalets kontaktbarhed 

På tværs af modellerne for kontaktbarhed, ses generelt positive koefficienter uanset moderens ud-

dannelsesniveau. Dette bevidner, at den umiddelbart positive effekt af kontaktbarhed på studiein-

tensitet synes at gælde uanset moderens uddannelse. Estimaterne opnår dog kun signifikans på 

universiteterne og til dels på erhvervsakademierne. Dette skyldes sandsynligvis modellens restrik-

tive karakter med inklusion af uddannelsesdummyer, hvormed variationen formindskes. Ses der 

nærmere på interaktionsleddene, dvs. differencen i effekten for de to grupper inden for hver institu-

tionstype, så er samtlige differencer påfaldende positive. Dette indikerer, at kontaktbarhed er mere 

virksomt, hvis moderen har en ækvivalerende eller længere uddannelse. På den anden side er ingen 
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af estimaterne signifikante på konventionelle niveauer, hvormed der ikke kan konkluderes på, hvor-

vidt forskellen er forskellig fra nul. Samlet set synes der altså at være indikationer på, at kontaktbar-

hed er mere virksom for de uddannelsesmæssigt veldisponerede med forbehold for ovennævnte 

usikkerheder.  

Undervisernes anvendelse af brugbar feedback 

På tværs af modellerne for feedback er subgruppeestimaterne generelt positive dog med undtagelse 

for studerende, hvis moder har under en MVU på professionshøjskolerne. Selvsamme og en række 

af de andre estimater er dog ikke statistisk signifikante. Dette skyldes sandsynligvis samme forbe-

hold for modelspecifikationen, som beskrevet ovenfor. For samtlige institutionstyper er interaktions-

leddet positivt, hvilket indikerer, at betydningen af feedback her er højere for studerende, hvis moder 

som minimum ækvivalerer den studerendes uddannelsesniveau. I analyserne af de studerende fra 

erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er disse led er dog ikke signifikante på konventio-

nelle niveauer. På universiteterne er interaktionsleddet signifikant (p<0,1). Substantielt betyder dét, 

at effekten af feedback på universitetsstuderendes studieintensitet er stærkere for gruppen, hvis 

mødre har en længere videregående uddannelse. Det vil sige at uddannelseskendte universitets-

studerende tilsyneladende opnår større effekt på deres studieintensitet ved at modtage brugbar 

feedback fra deres undervisere relativt til studerende, hvis mødre ikke ækvivalerer en LVU. Dette 

illustreres nedenfor. Yderligere implikationer af fundet diskuteres i det følgende diskussionsafsnit.  

Figur 4.19. Undervisernes anvendelse af brugbar feedback og studieintensitet: moderens ud-

dannelse som moderator? 

 
Note: Figuren viser resultatet for analysen af universiteterne. Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Mine undervisere er gode til 

at give brugbar feedback”. Variablen er aggregeret til udbudsstedsniveau og efterfølgende reskaleret til at gå fra 0-1. N = 5.385. Re-

gressionslinjen for “Under LVU” er signifikant på 0,05-niveauet, mens den for “LVU/Ph.d.” er signifikant på 0,01-niveauet. 
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Kommunikation af konkrete forventninger til studieintensiteten 

Estimaterne pba. værktøjet at opleve konkrete forventninger til studieintensiteten indikerer generelt 

positive effekter på tværs af subgrupperne. Disse er dog kun i varierende grad statistisk signifikante. 

Ingen af differencerne mellem grupperne internt i institutionstyperne er statistisk signifikante, men 

koefficienternes retning tegner et lidt anderledes billede end ventet. På universiteter såvel som er-

hvervsakademier er estimaterne højere for gruppen, hvis mødre har en kortere uddannelse end den 

studerende. Dette indikerer, at kommunikation af forventninger påvirker uddannelsesfremmede 

mere end deres uddannelseskendte medstuderende, hvis mødre som minimum ækvivalerer uddan-

nelsesniveauet. I lyset af en bourdieusk forståelsesramme er dette resultat overraskende og går 

imod det ventede. I modellen for professionshøjskolerne er interaktionsleddet dog positivt omend 

meget tæt på nul. Det er således ikke muligt at foretage samlede konklusioner for, hvorvidt kommu-

nikation af forventninger virker forskelligt på subgrupperne inden for institutionstyperne. Resultaterne 

giver dog anledning til at værktøjerne som minimum virker lige godt for uddannelsesfremmede og -

kendte studerende og maksimalt har større adfærdsmæssig virkning for de uddannelsesfremmede. 

Herkomst 

Ligesom for interaktionsmodellerne med moderens højest fuldførte uddannelsesniveau, inkluderes 

også for herkomst et interaktionsled som krydsproduktet mellem et givent institutionelt værktøj og 

en dummyvariabel for den studerendes etniske tilhørsforhold (0 = ikke-etniske danskere, 1 = etniske 

danskere). Koefficienten for dette krydsprodukt kan således tolkes som differencen i effekten for 

ikke-etniske danskere vs. etniske danskere. Hvis differencen har positivt fortegn, betyder det, at det 

institutionelle værktøj er mere effektfuldt for etniske danskere relativt til ikke-etniske danskere. Lige-

som ovenfor stammer estimaterne også her fra den mest restriktive model med kontrol for både 

observerede variable på individ- og udbudsstedsniveau samt uddannelses fixed-effects.  

Tabel 4.14. Modererer herkomst betydningen af de institutionelle værktøjer? 

  Samlet for alle institutionstyper 

  Ikke-etniske danskere Etniske danskere Diff. 

Kontaktbarhed 2,45 (12,21) 10,77* (4,24) 8,32 (11,77) 

Feedback -10,32 (8,96) 8,07* (3,30) 18,38* (8,66) 

Kommunikation af konkrete 

forventninger 
-4,39 (8,56) 11,98*** (2,34) 16,37+ (8,53) 

Note: Standardfejl er angivet i parenteserne. Signifikansniveauer er som følger: + p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. N(Kontaktbar-

hed) = 7.200 N(Feedback) = 8.489 N(Kommunikation af konkrete forventninger) =  7.629.  

Undervisningspersonalets kontaktbarhed 

For både etnisk- og ikke-etniske danske studerende har kontaktbarhed som værktøj umiddelbart 

positiv betydning for deres studieintensitet. Den gennemsnitlige betydning af værktøjet synes dog 

primært at være drevet af de etnisk danske studerende, hvor betydningen af værktøjet er større og 

signifikant (p<0,05). Dette udmønter sig i en observeret forskel i effektestimatet på 8,3 timer om 

ugen mellem de etnisk og ikke-etnisk danske studerende. Forskellen er dog ikke statistik signifikant 

men indikerer i kombination med subgruppeestimaterne, at kontaktbarhed har større effekt for etnisk 

danske studerende.  
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Undervisernes anvendelse af brugbar feedback 

I interaktionsmodellen med feedback som forklarende variabel viser værktøjet sig at have markant 

forskellig betydning for hhv. etnisk som ikke-etniske danske studerende. Subgruppeestimatet for 

ikke-etnisk danske studerende bevidner, at denne gruppe umiddelbart oplever negativ betydning af 

værktøjet på deres studieintensitet. Omend estimatet er markant negativt (-10,3 timer), er det ikke 

statistisk signifikant. Samtidig oplever etnisk danske studerende en positiv betydning af feedback. 

Dette subgruppeestimat er imidlertid signifikant (p<0,05). Af de to grupper, er det altså de etnisk 

danske studerende, som driver den gennemsnitlige positive betydning af værktøjet. Interaktionsled-

det viser sig ligeledes at være signifikant på 0,05-niveauet med en forskel i betydningen af feedback 

på 18,4 timer. Denne markante forskel betyder, at effekten af feedback kan siges at være substan-

tielt betydeligt større for etnisk danske studerende ift. ikke-etniske danske studerende. Samlet synes 

feedback altså at virke positivt for etnisk danske studerende men potentielt negativt for ikke-etniske 

danske studerende. Subgruppeestimaterne for betydningen af feedback illustreres i nedenstående 

figur 4.20. 

Figur 4.20. Undervisernes anvendelse af brugbar feedback og studieintensitet: herkomst som 

moderator? 

 
Note: Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback”. Variablen er aggregeret til 

udbudsstedsniveau og efterfølgende reskaleret til at gå fra 0-1. N = 8.489. Regressionslinjen for “Ikke-etniske danskere” er insignifikant, 

mens den for “Etniske danskere” er signifikant på 0,05-niveauet. 

Kommunikation af konkrete forventninger til studieintensiteten 

I interaktionsmodellen hvor kommunikation af konkrete forventninger er den forklarende variabel, 

tegner der sig et lignende billede som for interaktionsmodellen med feedback. Kommunikation af 

konkrete forventninger har umiddelbart en negativ betydning for studieintensiteten for ikke-etniske 

danskere, mens det modsatte gør sig gældende for etniske danskere, hvor kommunikationen synes 
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at stimulere til højere studieintensitet. Kun subgruppeestimatet for etnisk danske studerende er sig-

nifikant (p<0,001). I forlængelse heraf synes det nærliggende, at den gennemsnitlige betydning af 

kommunikation af konkrete forventninger er drevet af gruppen af etnisk danske studerende. Forskel-

len i subgruppeestimaterne på 16,4 timer er statistisk signifikant (p<0,1). Dette peger på, at instituti-

onel konkret forventningskommunikation om studieintensiteten er mere effektfuld for etnisk danske 

studerende relativt til ikke-etnisk danske studerende. Nedenfor illustreres subgruppeestimaterne i 

figur 4.21. 

Figur 4.21. Kommunikation af konkrete forventninger og studieintensitet: herkomst som mo-

derator?  

 
Note: Den oprindelige spørgsmålsformulering lyder: “Hvor meget er der fra din uddannelsesinstitution fokus på, at du bruger en betyde-

lig del af din tid på at studere?”. Variablen er aggregeret til udbudsstedsniveau og efterfølgende reskaleret til at gå fra 0-1.N = 7.629. 

Regressionslinjen for “Ikke-etniske danskere” er insignifikant, mens den for “Etniske danskere” er signifikant på 0,001-niveauet. 

 

Delkonklusion 

Dette speciales analyser kaster en række fund af sig. Her sammenfattes de mest centrale indle-

dende med analyserne af de direkte effekter af institutionelle værktøjer efterfulgt af analyserne af 

interaktionsmodellerne.  

For det første viser udgifter til undervisningen på fakultetsniveau, for universiteterne, og på instituti-

onsniveau, for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, sig at være positivt korreleret med 

studieintensiteten. Med hensyn til læringsfællesskaber, har de respektive værktøjer forskellig betyd-

ning. Blandt indikatorerne for vertikale læringsfællesskaber, har såvel kontaktbarhed som feedback 

en betydning for studieintensiteten. Blandt indikatorerne for horisontale læringsfællesskaber har kun 

facilitering af rammer for at møde medstuderende en betydning, mens institutionel facilitering af stu-

diegrupper ikke betyder noget. I det fjerde tema - kommunikation af forventninger - findes ligeledes 
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betydning for studieintensitet. Analysen viser, at kommunikation af konkrete forventninger til studie-

intensiteten i høj grad påvirker studieintensitet. Samtidig viser kommunikation af generelle krav og 

forventninger sig ikke umiddelbart betydningsfuld for studieintensiteten. Blandt de kontekstuelle fak-

torer har studiernes selektivitet samt mængden af udbudt holdundervisning en betydning, mens ud-

dannelsens størrelse ikke viser sig at påvirke studieintensiteten. Derudover har også intern forsker-

dækning af undervisningen på universiteterne betydning for studieintensiteten.  

Uddannelsesmæssig disponering, forstået som moderens uddannelsesniveau og herkomst, synes 

samlet set delvist at moderere betydningen af de udvalgte institutionelle værktøjer. Betinget på mo-

derens uddannelsesniveau er subgruppeestimaterne generelt positive for kontaktbarhed, feedback 

og kommunikation af forventninger på tværs af sektorerne. Dette korresponderer med specialets 

øvrige fund, hvor der eksisterer en gennemsnitlig effekt af disse værktøjer. Interaktionsleddene viser 

sig generelt at have positivt fortegn for kontaktbarhed og feedback, hvilket indikerer, at værktøjerne 

er mere effektfulde for studerende hvis moder som minimum ækvivalerer uddannelsesniveauet. Dog 

er det kun forskellen i betydningen for subgrupperne af feedback på universiteterne, der opnår sig-

nifikans. For kommunikation af forventninger er der overraskende indikationer på, at værktøjet har 

større virkning for studerende med mødre, som har en kortere uddannelse. Dette er dog kun en 

indikation og dermed ikke et konsolideret fund.      

For herkomst som indikator for uddannelsesmæssig disponering peger analyserne entydigt i retning 

af, at værktøjerne har mindre betydning for ikke-etnisk danske studerendes studieintensitet relativt 

til gruppen af etnisk danske studerende. Der er sågar indicier på en negativ betydning af feedback 

og kommunikation af forventninger for ikke-etniske danske studerende. Ses specifikt på interakti-

onsleddene, er det dog kun værktøjerne kommunikation af konkrete forventninger samt feedback, 

der er statistisk signifikante.  

En vigtig rammesætning af interaktionsmodellernes fund er subgruppernes initiale studieintensitets-

niveau. Det kan indvendes, at hvis de uddannelsesfremmede subgrupper har et lavere initialt stu-

dieintensitetsniveau, så vil potentialet for at rykke denne gruppe være des større. Eventuelt signifi-

kante interaktionsled kan i så fald ikke afvises blot at skyldes disse lavthængende frugter som alter-

nativ den foreslåede bourdieuske mekanisme.  

I den forbindelse tegner analyserne af den direkte effekt af moderens uddannelsesniveau og her-

komst et opklarende mønster. For moderens uddannelse betyder en længere uddannelse lavere 

studieintensitet for den studerende. Gennemsnitligt synes de uddannelseskendte under denne ope-

rationalisering altså at bruge mindre tid på deres studier end de uddannelsesfremmede. Billedet er 

det omvendte for herkomst. Etnisk danske studerende synes at bruge mere tid på deres studier end 

deres ikke-etnisk danske medstuderende. Under denne operationalisering er det altså de uddannel-

sesfremmede studerende, som er mindre studieintensive. De to uddannelsesfremmede grupper har 

på den måde forskellige initiale udgangspunkter, hvor der for ikke-etnisk danske studerende er re-

lativt større udviklingspotentiale end for studerende med mødre med kortere uddannelser. Når der 
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generelt - på tværs af de to operationaliseringer af uddannelsesmæssig disponering - synes at være 

større effekt af værktøjerne for de uddannelsesmæssigt veldisponerede studerende, bestyrker det 

formodningen om, at det er uddannelsesmæssig disponering, der rent faktisk modererer betydnin-

gen af de institutionelle værktøjer. Dette bestyrker forvisningen om, at differencerne mellem 

subgrupperne kan tilskrives en bourdieusk forklaringsramme som alternativ til blot at der er flere 

lavthængende frugter at plukke hos de uddannelsesfremmede studerende.  
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KAPITEL 5. DISKUSSION AF EMPIRISK 

GYLDIGHED OG TEORETISKE IMPLIKATI-

ONER 

I foregående afsnit blev det vist, at en række institutionelle værktøjer påvirker studieintensiteten, og 

derudover at nogle af værktøjerne virker forskelligt afhængigt af graden hvormed de studerende er 

uddannelsesmæssigt disponerede. Dette afsnit har til hensigt at diskutere disse resultater i to spor. 

For det første diskuteres resultaternes empiriske gyldighed forstået som henholdsvis analysernes 

potentiale for kausal inferens samt mulighederne for at generalisere fundene til populationen af før-

steårsstuderende på danske videregående uddannelser. For det andet diskuteres, hvordan resulta-

terne kan kvalificere det teoretiske fundament, som analysen hviler på. Herunder diskuteres først, 

hvordan specialet skriver sig ind i og kombinerer forskningstilgangene i litteraturen om studieenga-

gement med teoretiske såvel som metodiske vindinger til følge. Dernæst diskuteres de teoretiske 

implikationer af resultaterne for læringsfællesskaber samt kommunikation af forventninger. I forlæn-

gelse heraf genereres en række forventninger, som kan virke inspirerende for videre forskning på 

området. Samlet set er formålet med diskussionen at klargøre det empiriske såvel som teoretiske 

gyldighedsrum for analysens konklusioner. 

Er fundene internt valide? Om analysens kausale potentiale 

Med henblik på at diskutere resultaternes interne validitet er det vigtigt at holde sig fire centrale 

kriterier for øje. For det første fordrer kausal inferens, at sammenhængene er teoretisk funderede. 

For det andet kræves, at der findes en empirisk korrelation mellem den forklarende variabel og out-

comevariablen. For det tredje skal det gælde, at der ikke forekommer nogen uobserveret selektion, 

som påvirker den forklarende såvel som outcomevariablen og derpå gør korrelationen mellem dem 

spuriøs. For det fjerde skal sammenhængene ikke kunne henføres til omvendt kausalitet, hvor out-

comevariablen er bestemmende for den forklarende variabel. Såfremt disse fire kriterier er opfyldt, 

kan forskeren med rimelighed slutte, at en sammenhæng er kausal (Andersen, 2012: 103-104).  

For det første synes der at være varierende teoretisk ballast bag de fundne sammenhænge. For 

nogle af de testede sammenhænge er der altså bedre teoretisk udfoldning af, hvordan værktøjerne 

omsættes til studieintensitet end for andre. Derfor har dette speciale en åben indgangsvinkel som 

alternativ til en streng deduktiv hypotesetest. Et sted, hvor teorien dog særligt viser sig mangelfuld, 

er i forhold til mekanismerne hos den enkelte studerende, der gør, at de institutionelle værktøjer 

omsættes til studieintensitet. Et af specialets formål er at bidrage til forståelsen af disse mekanismer 

ved at inddrage selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 2000), som en generel forklaringsramme 
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for denne omsætning. Opfyldelsen af behovet for autonomi, kompetence og tilknytning kan hjælpe 

til bedre at forstå, hvordan de studerende motiveres til at studere mere intensivt. Det er dog ikke 

specialets ambition at foretage en empirisk efterprøvning af, hvordan disse mekanismer fungerer, 

men i stedet at yde et teoretisk bidrag, der kræver yderligere kvalitativ efterprøvning. På samme vis 

udgør den bourdieuske tilgang et teoretisk bud på, hvorfor studerendes uddannelsesmæssige di-

sponering modererer betydningen af de institutionelle tiltag og er rammesættende for operationali-

seringen af subgrupperne. 

For det andet synes der generelt at være bredt empirisk belæg for, at en række af de undersøgte 

institutionelle værktøjer har en sammenhæng med studieintensiteten. Herunder viser en del af de 

forklarende variable sig at være positivt korrelerede med studieintensiteten mens andre ikke synes 

at have indflydelse. Desuden viser interaktionsanalyserne, at der i en vis udstrækning er opbakning 

til spørgsmålet om, hvorvidt betydningen af udvalgte af de institutionelle værktøjer er modereret af 

uddannelsesmæssig disponering. Gyldigheden af disse sammenhænge er selvsagt kun valide i den 

udstrækning, at operationaliseringerne af variablene er valide i første omgang. Fremtidige studier 

kan derfor med rette forsøge andre operationaliseringer og dermed efterprøve resultaternes ro-

busthed for alternative forståelser.  

Generelt er random-intercept modeller baseret på tværsnitsdesign potentielt truet af uobserveret 

selektion, der kan påvirke både de afhængige og uafhængige variable (Andersen, 2007). Hvorvidt 

der forekommer uobserverede forhold, der påvirker både de institutionelle værktøjer såvel som stu-

dieintensiteten, er kompliceret at tilgå. Dette skyldes, at de forklarende variable foreligger på forskel-

lige niveauer, og truslen om uobserveret selektion dermed varierer. Jo højere niveau modellen esti-

meres på, desto større er truslen om betydningsfuld uobserveret selektion. Analyserne vedrørende 

økonomiske ressourcer er altså relativt udfordrede, da de forklarende variable her befinder sig på 

hhv. institutions- og fakultetsniveau. Her er det sværere at imødekomme selektionsproblemet, da 

der ikke kan kontrolleres for en lang række forhold. For de øvrige modeller med andre forklarende 

variable er truslen generelt mindre, da de befinder sig på udbudsstedsniveauet. Truslen om uobser-

verede faktorer består dog fortsat her. Gennem introduktion af diverse individ- og udbudsstedskon-

troller samt fixed-effects på forskellige niveauer er denne problematik forsøgt imødekommet. Særligt 

fixed-effects på uddannelsesniveau, der kun sammenligner de samme uddannelser udbudt forskel-

lige geografiske steder, er i den forbindelse særligt velegnet til at tilnærme sig en kontrafaktisk sam-

menligning. Eksempelvis fjernes en stor del af den individspecifikke selvselektion ved denne kontrol, 

eftersom bestemte studier tiltrækker bestemte typer af studerende.  

Selvom testen med uddannelses fixed-effects er konservativ, kan det dog ikke udelukkes, at der 

findes forhold som varierer på udbudssteds- eller individniveauet, der både påvirker de institutionelle 

værktøjer samt studieintensiteten. Det være sig fx kulturelle forskelle som udbudsstedets normative 

arbejdsetik eller omdømme. På nogle udbudssteder kan det tænkes, at der er en “her-på-stedet-
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giver-vi-den-en-skalle”-arbejdsmoral. Denne vil fx påvirke både ledelsens kommunikation til de stu-

derende samt de studerendes engagement og aktivitet. På samme måde kan det tænkes, at om-

dømmet for en uddannelse udbudt ét sted gør den mere prestigefyldt end den samme uddannelse 

udbudt et andet sted. Eksempelvis synes dette at gøre sig gældende for uddannelsens optagelses-

kvotient, der kan være drevet af uddannelsens omdømme, hvilket samtidig afsmitter på uddannel-

sens arbejdskultur gennem de tidligere nævnte peer effects. Som følge heraf bør effektestimaterne 

i denne model læses konservativt som en blanding af selektions- og kausaleffekter. Eftersom effek-

terne i mange tilfælde består den relativt konservative test, under inddragelse af fixed-effects på 

uddannelsesniveau, vurderes det dog samlet, at truslen om spuriøsitetsskabende udeladte faktorer 

ikke er undergravende for konklusionerne.  

Ift. det sidste kriterium vedr. tidsrækkefølgen for variablene har nærværende analyser en række 

udfordringer. Det skyldes primært, at studieintensitetsniveauet i flere tilfælde kan være udslagsgi-

vende for de forklarende variable, og at specialet baserer sig på et tværsnitsdesign. Det gør sig bl.a. 

gældende for analyserne, hvor kommunikation af forventninger og feedback er forklarende variable. 

Nok er disse forklarende variable målt før i tid (frafaldspanelets anden bølge og Uddannelseszoom) 

end studieintensiteten (frafaldspanelets tredje bølge), men denne analyse afslører ikke, hvad de 

studerendes initiale studieintensitet var. Derimod er der mulighed for, at det eksisterende studiein-

tensitetsniveau er bestemmende for institutionens italesættelse af forventninger til studieintensitet 

samt i hvilken grad feedbackinitiativer initieres. På den ene side vil en uddannelse med lav studiein-

tensitet være mere tilbøjelig til at italesætte forventningerne til studieintensiteten af hensyn til fx faglig 

stolthed. Ligeledes er det muligt at forestille sig, at højere studieintensitet netop fremmaner en kultur, 

hvor institutionen i stadigt højere grad italesætter forventningerne til studieintensiteten. Det er altså 

ikke klart, hvordan problematikken vedrørende tidsrækkefølgen påvirker estimaternerne. Foruden 

brug af eksperimentelle (randomiserede kontrollerede forsøg) eller kvasieksperimentelle (fx diff-in-

diff, RDD osv.) designs, hvor indsatsen er hhv. eksplicit eller naturligt manipuleret, er det imidlertid 

ikke muligt at overkomme denne problemstilling. Det vurderes dog, at hensynet til analysens brug-

barhed og økologiske validitet er vigtigere end kunstigt at sikre tidsrækkefølgen i mekanismerne 

(Rieper & Hansen, 2007).  

Er fundene eksternt valide? Om analysens generaliseringspo-

tentiale 

Det er et selvstændigt mål for nærværende speciale, at konklusionerne er gældende for hele popu-

lationen, forstået som alle førsteårsstuderende på det videregående uddannelsesområde. Dette er 

forsøgt imødegået ved dels at anvende data, som er dækkende for hele det videregående uddan-

nelsesområde (erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter), samt ved at anvende en 

relativt afbalanceret stikprøve af tilstrækkelig størrelse. Målsætningen om inferens til hele populati-

onen af førsteårsstuderende er dog indskrænket af to forbehold.   



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

108 

For det første er stikprøven ikke overraskende en smule ubalanceret i forhold til populationen på 

nogle af de observerbare karakteristika. At stikprøven er i ubalance betragtes som en advarsel om, 

at den tilsvarende kan være ubalanceret på væsentlige uobserverede karakteristika. Som tidligere 

diskuteret står det klart, at “privilegerede” studerende er overrepræsenterede i stikprøven. Vægtnin-

gen afslører i forlængelse heraf, at denne gruppe rapporterer et højere studieintensitetsniveau. Dette 

skyldes, at vægten tager højde for overrepræsentationen af privilegerede studerende. Man kan der-

for mistænke, at respondenter i stikprøven ligeledes vil være mere observante og responsive over 

for institutionelle styringsværktøjer end den bredere population. I det tilfælde vil stikprøvens estima-

ter være en smule overestimerede. På trods af dette anvendes den uvægtede stikprøve fra frafalds-

panelet. Motivet herfor er, at stikprøvens ubalancer er kendte, mens brug af en vægtet stikprøve 

altid introducerer et usikkerhedselement med standardfejl, der bliver dårlige estimater af stikprøve-

målsfordelingens standardafvigelse. Ved at anvende stikprøven uvægtet varetages derfor hensynet 

til at opnå sikkerhed omkring estimaterne og dermed den interne validitet. Dette hensyn vurderes 

vigtigere end hensynet til ekstern validitet, som den vægtede stikprøve sandsynligvis varetager 

bedre end den uvægtede (Winship & Radbill, 1994).  

For det andet er nogle uddannelser systematisk sorteret ud af nogle af analyserne. Det drejer sig 

om små uddannelser og monopoluddannelser. De små uddannelser er sorteret fra i de modeller, 

der inddrager surveydata fra Uddannelseszoom grundet anonymitetshensyn. Det drejer sig om ana-

lyserne med feedback og kontaktbarhed. Konkret er udbudsstedets gennemsnitsværdi på et givent 

spørgsmål diskretioneret, såfremt der er færre end 10 besvarelser, hvilket gør sig gældende for 161 

ud af 715 udbudssteder. Dette sætter i praksis en arbitrær grænse for frasorteringen, da det totale 

antal svar i surveyen ikke er direkte oversætteligt til, hvor mange studerende der er på uddannelsen. 

Det synes dog rimeligt at antage, at hovedparten af de frasorterede må være mindre uddannelser. 

Det forventes, at de små uddannelser vil adskille sig på en række områder med relevans for dette 

speciales problemstilling. Det være sig særligt forhold, som udspringer af, at der alt andet lige må 

være kortere distance mellem institutionen og de studerende, hvis uddannelsen er mindre. Det er 

derfor en indskrænkning af generaliseringspotentialet for de to analyser, at de ikke gælder for de 

mindste uddannelser.  

Analyser, der inddrager uddannelses fixed-effects, har yderligere et forbehold. Resultaterne her kan 

nemlig ikke siges, at gøre sig gældende for monopoluddannelser, som 17% af populationen af før-

steårsstuderende går på. Monopoluddannelser dækker over uddannelser, der kun udbydes ét sted. 

Eksempelvis vil uddannelsen Amerikanske Studier ikke være inkluderet i denne analyse, fordi den 

kun er udbudt på SDU i Odense. Der er altså ikke nogen variation mellem udbudssteder at estimere 

koefficienterne på. Uddannelser der kun udbydes ét sted, vurderes potentielt at besidde karakteri-

stika med implikationer for nærværende speciales interesseområde. Eksempelvis vil den manglende 

konkurrence fra tilsvarende udbud muligvis bevirke, at disse studier er mindre tilbøjelige til at frem-

elske en studieintensiv kultur. Heri forekommer altså også en erkendt indskrænkning af analysens 
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generaliseringspotentiale. Da de fleste effekter også er signifikante før inddragelsen af uddannelses 

fixed-effects, har dette forbehold dog mindre betydning i praksis.  

Selvom dette speciales problemstilling vedrører førsteårsstuderende, er det også relevant at vurdere 

resultaternes gyldighed for studerende med mere anciennitet. Fordi dataanalysen baserer sig på 

studerende i gang med deres første studieår, er resultaterne således ikke umiddelbart gældende for 

studerende, der er længere i studierne. Det kan nemlig tænkes, at mekanismerne fungerer anderle-

des for disse studerende, da der med ancienniteten også medfølger fx større faglig integration. Den 

faglige integration vil muligvis gøre de ældre studerende mere responsive over for de institutionelle 

tiltag (Groves et al., 2015). På den anden side er ældre studerende mere selvstændige, hvilket be-

tinger lavere responsivitet over for institutionens praksis. Således vil studerende med højere anci-

ennitet besidde visse karakteristika, der gør, at konklusionerne ikke nødvendigvis er gældende for 

dem. Om specialets slutninger også er gældende for ikke-førsteårsstuderende, kan fremtidige ana-

lyser imidlertid forfølge.  

Hvordan kvalificeres teorien? Om analysens teoretiske impli-

kationer 

Som følge af diskussionen af analysernes interne validitet og generaliserbarhed vil dette afsnit be-

skæftige sig med, hvordan analyserne kan kvalificere litteraturen på området. Først diskuteres det 

hvordan specialet indskriver sig i litteraturens forskningstilgange, som formuleret af Kahu (2013). 

Dernæst kombineres de teoretiske (SDT og uddannelsesmæssig disponering) og analytiske indsig-

ter vedrørende vertikale læringsfællesskaber, horisontale læringsfællesskaber og forventningskom-

munikationen til de studerende. Kombinationen leder til fremsættelse af en række forventninger, som 

forhåbentligvis giver inspiration til videre empirisk eksploration.  

Specialet mellem forskningstilgange 

Studieintensitet er i høj grad et eksempel på en behavioristisk operationalisering af en del af studie-

engagement. Det skyldes, at studieintensitet alene vedkommer de studerendes adfærd. Det er dog 

ikke alene pba. operationaliseringen af studieintensitet, at dette speciale skriver sig ind i den beha-

vioristiske forskningstilgang på området, men det skyldes ligeledes det ekspliciterede fokus på insti-

tutionelle værktøjer. Som definitionen af den behavioristiske tilgang foreskriver, kredser specialet i 

høj grad om “... institutional practices and student behaviours…” (Kahu, 2013: 756). Nærværende 

speciale vedkommer altså adfærdsbetinget engagement. 

Med afsæt i diskussionen af rapporteringsformen er det imidlertid også klart, at studieintensitetsmå-

let reflekterer et psykologisk aspekt i kraft af dets selvrapporterede format. De studerende bliver bedt 

om at vurdere, hvor lang tid de gennemsnitligt vil bruge på forskellige aktiviteter det kommende 

studieår. I kraft af vurderingselementet ligger derfor også et psykologisk element, som ikke umiddel-

bart korresponderer med den behavioristiske forskningstilgang. Som tidligere diskuteret, kan man 
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se dette som en uhensigtsmæssig subjektivitet, fordi elementet kan gøre målet mindre reliabelt og i 

værste fald systematisk skævvredet. Omvendt er der gjort en række foranstaltninger for, at det vur-

derende element får mindre betydning. Herunder er de studerende blevet bedt forholde sig til den 

forventede ugentlige studietid og om at forholde deres studieaktivitet med andre aktiviteter. Begge 

dele er øvelser, som sandsynligvis øger reliabiliteten og validiteten i målet. Kombineret med det 

faktum, at studieintensiteten kun lader sig indfange ved selvrapporteret data, er vurderingselementet 

uundgåeligt. Målet er således efter pålydende et behavioristisk mål men rummer et element af vur-

dering, som reflekterer den psykologiske tilgang.  

Specialet rummer imidlertid også andre centrale elementer, som tilnærmer sig den psykologiske del 

af litteraturen om studieengagement (Kahu, 213). Når selvbestemmelsesteorien bruges til at forstå 

mekanismerne bag omsætningen af institutionelle værktøjer til adfærd, er det et klart eksempel på 

en anerkendelse af vigtigheden af de psykosociale processer. Med introduktionen af denne teori til 

forklaring af studiets mekanismer mellem institutionel adfærd og studerendes adfærd, forsøges den 

behavioristiske tilgang koblet med den psykologiske. Det er som bekendt ikke dette speciales hen-

sigt at afdække disse psykosociale mekanismer men derimod at understrege vigtigheden af psyko-

logien for forståelsen af adfærd. Fordi problemstillingen fordrer en kvantitativ, behavioristisk tilgang, 

er det ikke her muligt, at dykke dybere ned i disse mekanismer. 

I anden del af analyserne introduceres interaktionsmodeller med individuelle karakteristika som mo-

deratorer for den institutionelle praksis. Afsættet for denne del af analyserne er (risikoen for) margi-

nalisering af de uddannelsesmæssigt mindst disponerede studentergrupper, med teoretisk afsæt i 

en bourdieusk tilgang. I disse analyser skriver specialet sig ind i den del af forskningen, som ved-

kommer de sociokulturelle perspektiver (Kahu, 2013). På linje med denne tilgang vedkommer disse 

interaktionsmodeller nemlig den bredere sociale kontekst af studenteroplevelsen, hvor der identifi-

ceres kontekstuelle faktorer med individuelle konsekvenser for de studerendes oplevelse af at være 

studerende (Mann, 2001; Thomas, 2002). Som med selvbestemmelsesteorien bidrag, er det med 

specialets prioriteter ikke muligt at fastlægge, hvorvidt det er de ventede bourdieuske forklaringer 

om manglende forståelse af- og tiltrækning til uddannelsernes spil, som modererer de institutionelle 

værktøjers betydning. Analyserne peger dog på, at uddannelsesmæssig disponering som en socio-

kulturel faktor sandsynligvis har en substantiel modererende betydning. På den måde bidrager spe-

cialet til en underbelyst sociokulturel tilgang på området (Kahu, 2013). 

Specialet har altså en tydelig behavioristisk forankring, men det bidrager også til det psykologiske 

og det relativt underbelyste sociokulturelle perspektiv i litteraturen om studieengagement. Den be-

havioristiske forankring af outcomevariablen gør dog at specialet - til forskel fra andre studier på 

området - bekender sig til vigtigheden af adfærdsbetinget engagement. Dette er en salient vinding 

af metodiske såvel som teoretiske årsager. Metodisk fordi denne operationalisering muliggør kau-

sale slutninger, da årsagerne til- og virkningerne af engagementet kan adskilles fra engagementet 
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selv. Teoretisk fordi det bliver tydeligere hvorledes specialet bidrager til litteraturen og derpå hvordan 

fremtidige undersøgelser kan bygge videre herpå.  

Forventningssyntese til videre forskning 

I det følgende syntetiseres specialets teoretiske indsigter og empiriske fund i syv forventninger med 

henblik på at skabe grundlag for videre forskning på området. Fælles for forventningerne er, at der 

frit drages paralleller mellem studieintensitet og studieengagement, som følger af den mellemvæ-

rende diskussion af forholdet mellem disse. Ligeledes inddrages teoretiske indsigter og praktiske 

perspektiver. Forventningerne er alle struktureret således, at 1) de forklarende variable reflekterer 

det bedste bud på en operationalisering af det institutionelle værktøj, 2) forventningerne indeholder 

et bud på den vigtigste teoretiske mekanisme, og 3) forventningerne udmunder i en forventet retning 

på hvordan studieengagementet påvirkes.  

(Hvordan) kan vertikale læringsfællesskaber skabe mere engagerede studerende? 

De studerendes oplevelse af undervisningspersonalets kontaktbarhed viser sig at være betydnings-

fuld for studieintensiteten. Dette resultat gælder selv når der kontrolleres for, hvor meget holdunder-

visning de studerende tilbydes, som må forventes at udgøre en vigtig forudsætning for kontaktbar-

heden og derfor udgør en effektiv kontrol i denne model. Med andre ord betinger en tilgængelighed, 

hvor studerende oplever let adgang til underviserne, en større studieintensitet. Fundet er et bidrag 

til den del af litteraturen på området, som peger på vigtigheden af netop nærhed mellem studerende 

og undervisere, men som typisk undersøger det med andre forskningsdesigns end dette speciales 

(Bryson & Hand, 2007; Cook-Sather & Luz, 2015; Groves et. al., 2015; Umbach & Wawrzynski, 

2005). Selvbestemmelsesteorien vil foreskrive, at nærhed understøtter de studerendes tilknytnings-

behov til undervisere specifikt og institutionen som helhed (Deci & Ryan, 2000). Som følge heraf, vil 

en øget tilknytningsmæssig behovsopfyldelse virke motiverende og derved fremmende for studie-

engagementet. Tesen om mekanismen mellem kontaktbarhed og studieintensitet kræver imidlertid 

afprøvning i sig selv.  

Operationaliseringen af kontaktbarhed i dette speciale afføder desuden en anden essentiel pointe, 

som videre undersøgelse kan dykke ned i. Fordi målet er aggregeret til udbudsstedsniveauet, synes 

det at indfange forankringen af kontaktbarhedskulturen på uddannelsen. Desto flere studerende, 

som oplever en høj grad af kontaktbarhed hos underviserne, desto mere engageret vil den enkelte 

studerende være. Det er således sandsynligvis ikke alene er den studerendes egen oplevelse af at 

kunne komme i kontakt med underviserne, som er udslagsgivende, men nærmere en bredere kon-

taktkultur - hvad der i praksis nogle gange kaldes en “åben-dør-kultur” (Øllgaard, 2014). Det har den 

implikation, at en mere holistisk kulturel forankring af kontaktbarheden synes at være udslagsgi-

vende. Disse overvejelser omkring analysen af kontaktbarhed leder til studiets første forventning.  

1. En bredt forankret kontaktkultur mellem undervisere og studerende understøtter de 

studerendes tilknytningsbehov, hvilket fremmer studieengagementet.  
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En bredt forankret oplevelse af kontaktbarhed kommer sandsynligvis til udtryk i mange former. I 

dette speciale tages imidlertid fat i flere mere konkrete værktøjer som på linje med kontaktbarhed 

reflekterer det vertikale læringsfællesskab som overordnet tema. En indikator på en sådan vertikal 

læringskultur er studiets feedbackkultur.  

Feedback viser sig som bekendt også at have effekt på de studerendes grad af studieintensitet. 

Teoretisk forventes det, at særligt de studerendes kompetencebehov understøttes ved at modtage 

brugbar feedback (Deci & Ryan, 2000). Understøttelse af kompetencebehovet forventes at betyde 

øget engagement. Også operationaliseringen af feedback udgør imidlertid et bidrag til litteraturen, 

da det er aggregeret til udbudsstedsniveauet. I kraft af ordlyden er feedback i dette speciale altså 

en refleksion af, hvor brugbar feedbackkulturen opleves for de studerende på udbudsstedet. Lige-

som for kontaktbarhed reflekterer operationaliseringen altså mere end blot oplevelsen af at få brug-

bar feedback for den enkelte studerende. I forlængelse heraf er implikationen, at en bredt forankret 

feedbackkultur virker fremmende for den enkelte studerendes engagement. Dette fund foranlediger 

diskussionens anden forventning.  

2.  En bredt forankret feedbackkultur understøtter de studerendes kompetencebehov, 

hvilket fremmer studieengagementet. 

Selvom begge typer af vertikale læringsfællesskaber viser en gennemsnitlig positiv effekt på studie-

intensiteten, er der dog betydningsfulde forskelle i effekterne blandt subgrupper af de studerende. 

Analysen viser, at til dels kontaktbarhed og særligt feedback påvirker de studerende forskelligt af-

hængigt af deres uddannelsesmæssige disponering. Uddannelsesfremmede studerende påvirkes i 

mindre grad studieintensitetsmæssigt af de institutionelle initiativer end deres mere uddannelses-

kendte medstuderende. For ikke-etniske danskere er der sågar indikationer på en negativ effekt af 

feedbackkulturen. Disse resultater er i sig selv paradoksale, da det antageligvis er denne gruppe af 

studerende, der har mest behov for feedback. Med afsæt i de teoretiske overvejelser omkring de 

ringest uddannelsesmæssigt disponerede er tesen, at de ikke forstår uddannelsens feltspecifikke 

normer. Deres kulturelle kapital gør, at de ikke besidder det videregående uddannelsesområdes 

grundlæggende doxa (Bourdieu, 1990). Samtidig er de uddannelsesfremmede ikke i samme grad 

vidende om, værdien af de vertikale læringsfællesskaber, hvormed de ikke i samme grad er optaget 

af normerne (Bourdieu, 2000). Begge dele betyder, at de ikke er i stand til at omsætte de vertikale 

læringsfællesskaber til en mere studieintensiv adfærd. For at skabe yderligere forståelse for denne 

teoretiske påstand opfordres der dog til dybere kvalitativ eksploration af betydningen af de disposi-

tioner, som de studerende indtræder på deres videregående uddannelse med. Ovenstående reflek-

sioner foranlediger specialets tredje forventning.  

3. Vertikale læringsfællesskaber er mindre betydningsfulde for uddannelsesfremmede 

studerendes engagement grundet ringere kendskab og tiltrækning til det videregående 

uddannelsesområdes normer.   
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Omend forskerdækning udgør en såkaldt “kontekstuel faktor” i denne analyse, udgør den ligeledes 

et eksempel på universiteternes vertikale læringsfællesskabskultur. I kraft af at forskerdækning re-

flekterer i hvilken udstrækning interne forskere varetager undervisningen, afspejler målet altså gra-

den, hvormed de studerende indgår i uddannelsesmæssigt meningsfulde transaktioner med forsk-

ningsinstitutionen (Leach & Zepke, 2010: 194).  

Ovenstående analyser viser, at der er en klar sammenhæng mellem andelen af intern forskerdækket 

undervisning og studieintensitet på universiteterne. Relativiseringen af intern forskerdækning ift. den 

samlede undervisningstid er teoretisk betydningsfuld, fordi det indfanger den fremherskende forsk-

ningskultur på uddannelsen. Nogle steder er der tradition for, at eksterne forskere såvel som ikke-

forskere varetager en betragtelig del af undervisningen, mens der andre steder er tradition for at 

studerende i højere grad underviser. Med afsæt i teorien og analysens fund, voves derfor den på-

stand, at hvis interne forskere i stigende grad varetager undervisningen, vil de i en vis udstrækning 

målrette deres forskning mod denne. 

Teoretisk forventes undervisningen med internt ansatte forskere at give de studerende et “ansigt på 

institutionen”, hvilket understøtter tilknytningsbehovet (Kuh 2009b). Samtidig vil undervisningen med 

interne forskere fremme de studerendes kompetencefølelse, fordi de bliver undervist af de førende 

på området og derfor også modtager bedre undervisning. En bedre forskningsforankring af under-

visningen fordrer derfor samtidig, at de studerende føler sig tættere knyttet til institutionen, og at de 

studerende oplever større kompetencefølelse. I kraft af denne mekanisme er det den tætte kobling 

mellem uddannelsens interne forskningsmiljø og undervisningen, som er udslagsgivende for de stu-

derendes engagement. Dette leder til studiets fjerde forventning.  

4. Intern forskerdækning af undervisningen understøtter de studerendes tilknytnings- og 

kompetencebehov, hvilket fremmer studieengagementet. 

(Hvordan) kan horisontale læringsfællesskaber skabe mere engagerede stude-

rende? 

De studerendes oplevelse af uddannelsens facilitering af mødet med deres medstuderende i studie-

starten viser sig at have betydning for studieintensiteten. Omend fundet ikke er konsistent på tværs 

af modellerne, viser værktøjet sig betydningsfuldt i den mest kontrollerede model med inklusion af 

uddannelses fixed-effects. Operationaliseringen indikerer, hvorvidt uddannelsen formår at skabe en 

bred forståelse blandt de studerende om, at mødet mellem dem ift. studiestarten er rammesat.  

Umiddelbart virker det sandsynligt, at de studerende, som følge af uddannelsens facilitering af ram-

mer for at møde med studerende, reelt får bedre muligheder for at danne relationer. Relationerne 

skaber således grobund for, at de studerende vil opleve, at høre til i studentergruppen og føle sig 

bakket op af uddannelsesinstitutionen (Deci & Ryan, 2000). Dette resulterer i større opfyldelse af 

behovet for tilknytning og dermed internalisering af motivationen for at studere, hvilket virker frem-

mende for studieengagementet. Dette giver anledning til specialets femte forventning:  



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

114 

5.  En bredt forankret oplevelse af gode rammer for at møde medstuderende i studie-

starten understøtter de studerendes tilknytningsbehov, hvilket fremmer studieengage-

mentet. 

(Hvordan) kan institutionerne kommunikere sig til mere engagerede studerende? 

Analysens fund har for dette tema umiddelbart helt klare implikationer. Såfremt institutionerne øn-

sker en studieintensiv studentergruppe, er det effektfuldt at kommunikere klart og konkret om netop 

dette. Kommunikation af mere generelle krav og forventninger har sandsynligvis en række gavnlige 

virkninger, men øget studieintensitet er ikke én af dem. Selvom der i litteraturen om studieengage-

ment ikke er foretaget analyser af effekterne af forventningskommunikation så ræsonnerer specia-

lets resultater med nyere forvaltningsforskning, der understreger vigtigheden af høje forventninger 

(for en konceptuel diskussion, se Jacobsen & Andersen, 2017). Et studie i en amerikansk grundsko-

lekontekst finder, at ledelsens høje forventninger til performance er meget vigtig for skolernes reelle 

performance: “For those interested in improving performance in public education, it would seem that 

setting and communicating high expectations can be particularly important” (Favero et al., 2016: 

341). Specialet peger på at disse resultaters gyldighedsrum også dækker over kommunikation af 

forventninger på videregående uddannelser. Selvbestemmelsesteorien giver videre et bud på hvor-

dan forventningskommunikationen virker. Teoretisk vil forventningskommunikation understøtte de 

studerendes kompetencebehov, fordi forventningskommunikationen bevidstgør de studerende om, 

at flittighed betaler sig. De studerende vil således opleve, at slå til og have succes med studierne, 

hvilket foranlediger et større studieengagement.  

Målet for kommunikation af konkrete forventninger, som det operationaliseres i nærværende speci-

ale, er godt til at afdække, hvor bredt kommunikationen når ud i uddannelsesinstitutionen. Dette 

følger dels af spørgsmålets ordlyd: “Hvor meget er der fra din uddannelsesinstitution fokus på, at du 

bruger en betydelig del af din tid på at studere”. Spørgsmålsformuleringen understreger med andre 

ord kommunikationen fra uddannelsesinstitutionen som en samlet enhed, og ikke blot den enkelte 

undervisers eller uddannelsesinstitutions ledelsesmæssige kommunikation. Derudover betyder ag-

gregeringen til udbudsstedsniveauet, at det er institutionens samlede kommunikative praksis, der 

indfanges. Resultaterne understøtter i forlængelse heraf, at bredt forankret kommunikation fremmer 

de studerendes engagement. Dette leder til specialets sjette forventning.  

6. Institutionelt bredt forankret kommunikation af konkrete forventninger til studieintensi-

tet understøtter de studerendes kompetencebehov, hvilket fremmer studieengagemen-

tet. 

På afsendersiden synes det altså essentielt, at kommunikationen forankres bredt. På modtagersiden 

er der varierende opbakning til, at de studerende uddannelsesmæssige disponering betinger betyd-

ningen af den kommunikative praksis. Analysen viser, at virkningen af kommunikationen af konkrete 

studieintensitetsforventninger som minimum ikke afhænger af moderens uddannelse, og som mak-
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simum har en overraskende tendens til at slå bedre igennem for studerende, hvis moderens uddan-

nelsesniveau ikke ækvivalerer den studerendes niveau. Det er dog væsentligt at understrege, at der 

er en positiv effekt af værktøjet for begge grupper, og at forskellen i betydningen er lille. Anlægges 

en bourdieusk tilgang er fundet imidlertid overraskende, fordi de studerende, hvis mødre ikke har et 

ækvivalerende uddannelsesniveau, tilsyneladende er mindst lige så gode til at oversætte det insti-

tutionelle tiltag til studieintensiv adfærd. En bourdieusk indgangsvinkel kan derfor ikke umiddelbart 

forklare resultatet, da de studerende - på tværs af uddannelsesmæssig disponering - synes, at være 

lige responsive over for værktøjet. At dette værktøj stikker ud, og tilsyneladende er behæftet med 

nogle andre mekanismer, er givetvis et interessant punkt vil videre undersøgelse. Specialet her kan 

dog ikke fremsætte forventninger i forlængelse af fundet, da det empiriske resultat ikke peger i en 

entydig retning. 

For de studerendes herkomst er en bourdieusk tilgang sandsynligvis mere frugtbar til at forstå inter-

aktionseffekterne. Interaktionsleddets signifikant positive fortegn er en varsel om, at ikke-etnisk dan-

ske studerende oplever kommunikationen af konkrete forventninger anderledes end etniske dan-

skere. Det kan skyldes, at ikke-etniske danskere ikke har de samme forudsætninger for at forstå og 

derfor ikke tiltrækkes af normerne på et dansk videregående uddannelsesfelt (Bourdieu, 1990; 

2000). Som konsekvens heraf vil de ikke på samme måde som etniske danskere udvise ændret 

studieadfærd som følge af den konkrete institutionelle kommunikation. At fortegnet for ikke-etnisk 

danske studerende er negativt (omend insignifikant) kan tyde på, at der for denne gruppe er nogle 

helt distinkte mekanismer på spil. For bedre at forstå, hvordan ikke-etniske danskere påvirkes af 

forventningskommunikationen kræver det dog dybere undersøgelser af mere kvalitativ karakter. For 

nu udledes specialets syvende og sidste forventning.  

7. Konkret forventningskommunikation er mindre betydningsfuld for ikke-etnisk danske 

studerendes studieengagement, grundet ringere kendskab og tiltrækning til det videre-

gående uddannelsesområdes normer.  

  



09-03-2018  Fra deltid til fuldtid? 

 

116 

KAPITEL 6. KONKLUSION 

Dette speciales bidrag foreligger på flere niveauer. For det første udgør specialet et empirisk bidrag 

ved at kaste lys over hvilke institutionelle værktøjer, der har betydning for førsteårsstuderendes stu-

dieintensitet på danske videregående uddannelser. Dette bidrag udgør svaret på første del af pro-

blemstillingen. Derudover vises det, hvordan udvalgte af disse værktøjers betydning modereres af 

den enkelte studerendes uddannelsesmæssige disponering, svarende til problemstillingens anden 

del. Derudover yder specialet tilmed en række metodiske og teoretiske bidrag, som ligger ud over 

problemstillingen. Da disse bidrag er yderst relevante for den videre forskning på området fremhæ-

ves de også i dette konkluderende kapitel.  

For det første viser analysen, at øgede udgifter til undervisningen pr. studenterårsværk hænger 

sammen med højere studieintensitet. Denne sammenhæng findes, hvor undervisningsudgifterne er 

bestemt på fakultetsniveau for universiteter og på institutionsniveau for professionshøjskoler og er-

hvervsakademier. På trods af indførelsen af en række kontroller lider disse sammenhænge af se-

lektionsproblemer, der gør, at sammenhængen må antages at være en blanding af selektions- og 

kausaleffekter. For det andet viser analysen, at vertikale læringsfællesskaber, forstået som både 

undervisningspersonalets kontaktbarhed samt anvendelse af brugbar feedback, har en substantiel 

signifikant positiv betydning for studieintensiteten. Da mindre uddannelser er sorteret fra i operatio-

naliseringen af værktøjerne, kan denne konklusion ikke umiddelbart appliceres på disse. For det 

tredje viser analysen af horisontale læringsfællesskaber, forstået som den institutionelle facilitering 

af studiegrupper og gode rammer for at møde medstuderende i studiestarten, at kun sidstnævnte 

har positiv betydning for studieintensiteten. Det står imidlertid klart, at langt de fleste af udbudsste-

derne tilsyneladende initierer studiegrupper. Denne manglende variation er derfor sandsynligvis 

også forklaringen på, hvorfor den institutionelle facilitering af studiegrupper ikke har betydning for 

studieintensiteten. For det fjerde peger analysen på, at kommunikation af konkrete forventninger til 

de studerendes studieintensitet har betydning for studieintensiteten, mens mere generelle krav og 

forventninger ingen betydning har. Slutteligt blandt de kontekstuelle faktorer viser studiernes ad-

gangskvotient og antallet af udbudte holdundervisningstimer sig at påvirke studieintensiteten. Ud-

dannelsens størrelse viser sig dog ikke at have betydning for studieintensiteten. Det gør derimod 

andelen af undervisningen, som varetages af internt ansatte forskere. Sidstnævnte resultat er dog 

kun gældende for universiteterne, da forskerdækning kun opgøres her. I nedenstående tabel op-

summeres disse resultater.  
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Tabel 6.1. Hvilke institutionelle værktøjer har betydning for studieintensiteten? 

TEMA VARIABEL 
HVILKEN BETYDNING HAR VÆRK-

TØJET? 

Økonomiske ressourcer 

Undervisningsudgifter på erhvervsakademier og profes-
sionshøjskoler 

+ 

Undervisningsudgifter på universiteternes + 

Vertikale læringsfælles-
skaber 

Undervisningspersonalets kontaktbarhed + 

Undervisernes anvendelse af brugbar feedback + 

Horisontale læringsfæl-
lesskaber 

Facilitering af studiegrupper (+) 

Facilitering af gode rammer for at møde medstuderende + 

Kommunikation af for-
ventninger 

Kommunikation af konkrete forventninger til studieinten-
sitet 

+ 

Kommunikation af generelle krav og forventninger (+) 

Kontekstuelle faktorer 

Intern forskerdækning + 

Uddannelsens størrelse (÷) 

Holdundervisning + 

Selektivitet + 
Note: +: Signifikant positiv betydning; (+): Insignifikant positiv betydning; ÷: Signifikant negativ betydning; (÷): Insignifikant negativ betyd-

ning. 

 

Som følge af diskussionen af resultaternes gyldighed er der et par mindre forbehold for ovennævnte 

fund. Selvom uddannelses fixed-effects udgør en relativt konservativ test, er der imidlertid fortsat en 

risiko for uobserveret selektion på udbudssteds- og individniveau, der kan påvirke den institutionelle 

praksis såvel som studieintensiteten. Derfor bør betydningerne tolkes som en blanding af selektions- 

og kausaleffekter. Derudover er der en risiko for, at de institutionelle værktøjer kan være endogent 

bestemt, dvs. at det initiale studieintensitetsniveau bestemmer initieringen af de institutionelle værk-

tøjer og ikke omvendt. Estimaternes størrelse og den konservative test taget i betragtning vurderes 

det dog samlet set, at signifikante institutionelle værktøjer har substantiel betydning for studieinten-

siteten.  

I interaktionsanalyserne findes indicier på, at udvalgte institutionelle værktøjer har forskellig betyd-

ning afhængigt af de studerendes uddannelsesmæssige disponering forstået som moderens uddan-

nelsesniveau og den studerendes herkomst. Feedback og i nogen grad kontaktbarhed påvirker stu-

dieintensiteten mere for studerende, hvis moder som minimum ækvivalerer de studerendes uddan-

nelsesniveau. Modsat er der en antydning af, at kommunikation af konkrete forventninger til studie-

intensitet er mere udslagsgivende for studerende, hvis mødre har kortere uddannelser. Af disse 

resultater er det dog kun forskellen i effektstørrelsen for feedback på universiteterne, der opnår sta-

tistisk signifikans på et konventionelt niveau. I den anden del af interaktionsanalyserne oplever ikke-

etnisk danske studerende generelt mindre effekt af kontaktbarhed, feedback og kommunikation af 

konkrete forventninger relativt til etnisk danske studerende. Kun i modellerne for feedback og kom-

munikation af konkrete forventninger er forskellen i effekterne statistisk signifikante. Samlet set er 

interaktionsanalyserne i varierende grad statistisk signifikante og giver derfor delvist støtte til, at de 

udvalgte institutionelle værktøjer modereres af de studerendes uddannelsesmæssige disponering. 

Nedenstående tabel opsummerer interaktionsanalysernes fund. 
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Tabel 6.2. Modereres betydningen af udvalgte institutionelle værktøjer for studieintensiteten 

af uddannelsesmæssig disponering? 

UDDANNELSESMÆSSIG 

DISPONERING 
INSTITUTIONELT VÆRKTØJ 

MODERERES VÆRKTØJETS BETYDNING AF UD-

DANNELSESMÆSSIG DISPONERING? 

    EA PH UNI 

MODERENS HØJEST 

FULDFØRTE UDDAN-

NELSE 

Undervisningspersonalets kontakt-

barhed 

(+) (+) (+) 

Undervisernes anvendelse af brugbar 

feedback 

(+) (+) + 

Kommunikation af konkrete forvent-

ninger til studieintensitet 

(÷) (+) (÷) 

    SAMLET (EA, PH OG UNI) 

HERKOMST 

Undervisningspersonalets kontakt-

barhed 

(+) 

Undervisernes anvendelse af brugbar 

feedback 

+ 

Kommunikation af konkrete forvent-

ninger til studieintensitet 

+ 

Note: +: Betydning signifikant større for uddannelseskendte/etnisk danske studerende; (+): Betydning insignifikant større for uddannel-

seskendte/etnisk danske studerende; ÷: Betydning signifikant større for uddannelsesfremmede/ikke-etnisk danske studerende; (÷): Be-

tydning insignifikant større for uddannelsesfremmede/ikke-etnisk danske studerende. 

 

Specialets teoretiske bidrag er flerfoldigt. For det første introduceres den social-psykologiske selv-

bestemmelsesteori som en ny forståelsesramme for, hvordan institutionel praksis udmønter sig i 

studieintensiv adfærd. Bidraget består i et bud på mekanismernes teoretiske beskaffenhed dog uden 

empirisk efterprøvning. Her er der grobund for videre udforskning. For det andet introduceres en 

bourdieusk tilgang for at forstå, hvordan den individuelle uddannelsesmæssige disponering mode-

rerer betydningen af de institutionelle værktøjer. Da analyserne for både moders højest fuldførte 

uddannelse og den studerendes herkomst tilnærmelsesvist peger i samme retning, dvs. større be-

tydning af værktøjerne for de uddannelsesmæssigt veldisponerede, synes der overordnet at være 

baggrund for at forstå resultaterne af interaktionsanalyserne ud fra et bourdieusk perspektiv. Følger 

man denne tilgang, har de mindst uddannelsesmæssigt disponerede i mindre grad kendskab til spil-

lets regler og bliver i mindre grad tiltrukket af spillet på det videregående uddannelsesområde, hvor-

for værktøjerne får mindre effekt for dem. Yderligere teoretisk og empirisk udfoldelse af disse meka-

nismer efterspørges. Foruden inddragelsen af de to teoretiske perspektiver, bidrager specialet yder-

ligere med en konceptuel diskussion af, hvordan studieintensitet placerer sig i forhold til andre for-

ståelser af studieengagement. Studieintensitet udgør her en udpræget behavioristisk delmængde af 

den typiske forståelse og operationalisering af studieengagement. Dette har den metodiske vinding, 

at selve definitionen klart adskilles fra årsagerne til- og virkningerne af samme. 

Metodisk udgør specialet et unikt bidrag i kraft af et ekstensivt undersøgelsesdesign, der kigger på 

tværs af det videregående uddannelsesområde. Ligeledes tager kun et fåtal af eksisterende studier 

højde for det videregående uddannelsesområdes hierarkiske struktur. Nærværende speciale imø-

dekommer denne udfordring gennem multilevel-modellering, der estimerer betydningen af konkrete 

institutionelle værktøjer på udbudsstedsniveauet. Derudover indføres en række dummy-variable her-

under en uddannelsesdummy som en konservativ statistisk kontrol, der sandsynliggør en kausal 
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fortolkning. Dette er et klart bidrag ift. eksisterende empiriske studier, der typisk anvender svagere 

kontrollogikker. Der ligger desuden en metodisk vinding i at forstå datakildernes karakter ud fra det 

skitserede framework mellem selvrapporterings- og subjektivitets-dimensionen. Vindingen består i 

en bedre forståelse for kildernes potentialer og begrænsninger og i forlængelse heraf, hvordan de 

kan supplere hinanden.  

Sammenfattende er den vigtigste pointe på baggrund af nærværende speciales analyser, at uddan-

nelsesinstitutionerne rent faktisk kan fremme de studerendes studieintensitet i en positiv retning. 

Institutionerne kan altså anvende en række værktøjer og anlægge bestemte praksisser der ændrer 

de studerendes adfærd og engagement. Ved implementeringen af værktøjerne skal institutionerne 

dog være opmærksomme på, hvordan forskellige typer af studerende påvirkes. Dette speciale giver 

således inspiration til forskning såvel som praksis ved at vise hvilke institutionelle værktøjer, der har 

betydning for førsteårsstuderendes studieintensitet på danske videregående uddannelser. 
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KAPITEL 7. PERSPEKTIVER PÅ KVALI-

TETSFORSTÅELSE OG -MÅLING 

Dette speciale har indtil videre kredset om, hvorvidt det institutionelt er muligt at påvirke studerendes 

studieintensitet. I dette perspektiverende kapitel sættes disse erfaringer i spil i forhold til den verse-

rende debat om, hvordan kvalitet kan forstås og måles på det videregående uddannelsesområde. 

Først præsenteres kort den nye bevillingsreform, der ligger til grund for debatten om uddannelses-

kvalitet i Danmark. Dernæst inddrages de analytiske indsigter som input til, hvordan kvalitet skal 

forstås i en videregående kontekst. Her argumenteres der overordnet for en kvalitetsforståelse med 

inklusion af studieintensitet som en del af studieengagement sammen med inputfaktorerne - dog 

med en klar afgrænsning mellem disse. Til sidst diskuteres, hvordan interaktionsanalyserne giver 

inspiration til en mulig korrigering af kvalitetsmålingen, samt hvordan denne bedst anvendes i den 

institutionelle praksis.  

Ny bevillingsreform for de videregående uddannelser 

Et enigt Folketing omlægger med den nye bevillingsreform i 2017 bevillingsstrukturen og dermed til 

dels incitamenterne for de videregående uddannelsesinstitutioner (UFM, 2017a). Et markant nybrud 

i den nye bevillingsramme er, at det aktivitetsbaserede taxametertilskud går fra at udgøre ca. 82-

93% af indtægterne til at udgøre 67,5% på tværs af institutionstyperne. Samtidig hæves grundbevil-

lingen til 25% og de sidste 7,5% består i et såkaldt resultattilskud. Fra 2023 bliver videreførelsen af 

5% af grundbevillingen afhængig af en ny samlet kvalitetsmåling: “Kvalitetsmålingen vil tage afsæt i 

en forskningsbaseret ramme, som er empirisk velafprøvet. Målingen baseres på spørgeskemaun-

dersøgelser blandt studerende, nyuddannede og eventuelt undervisere” (UFM, 2017a: 3). Det er 

altså under aftalens nuværende ordlyd 1,25% af de videregående uddannelsers samlede bevillinger 

fra 2023, som er påvirkede af denne kvalitetsmåling. Præcis hvad kvalitetsmålingen vil bestå i, er 

endnu ikke defineret (se bl.a. Danmarks Akkrediteringsinstitution, 2017; Rathlev, 2017). Ministeriet 

peger dog i retning af, at denne vil være inspireret af NSSE-målingerne af studieengagement (UFM, 

2017a; Kvalitetsudvalget, 2015: 49).  

Hvordan kan kvalitet forstås og måles? 

Den første del af problemstillingen i nærværende speciale forholder sig til hvilke institutionelle værk-

tøjer, der har betydning for studieintensitet. I dette afsnit opløftes disse indsigter til kvalitetsdiskussi-

onen ved først at adressere, at studieintensitet udgør en minimumsbetingelse for studieengagement, 

som er behæftet med en række ønskværdige outcomes, og dernæst hvordan studieengagement 

indgår i en bredere, styrbar kvalitetsramme.  
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Studieintensitet som minimumsbetingelse 

Vi har argumenteret for, at studieintensitet udgør en minimumsbetingelse for studieengagement, 

mens vi har problematiseret den positive sammenhæng mellem de to, som synes at kunne anfægtes 

- men ikke tilbagevises. Derimod synes det plausibelt at studieengagementet følger studieintensi-

tetsniveauet ved begyndende niveauer af studieintensitet. I forlængelse af dette synes det oplagt at 

studieintensitet skal være en del af den forestående kvalitetsmåling, fordi måling af studieintensitet 

giver et overordnet billede af de studerendes mangefacettede engagement, som påvist har en række 

ønskværdige outcomes (Trowler, 2010). Ønsker man at måle hele begrebet studieengagementet, 

skal studieintensitet givetvis suppleres med andre mål, som også belyser de psykologiske og socio-

kulturelle aspekter af studieengagement. I forlængelse heraf rummer målingen af studieintensitet 

som operationaliseret i nærværende speciale en række praktiske vindinger, der kan fungere inspi-

rerende for definition såvel som operationalisering af de resterende målinger af studieengagement 

(Rathlev, 2017).  

Generaliserbarhed, gentagelighed og gennemsigtighed 

Studieintensitet som mål er meningsfuldt uanset om det bruges på korte, mellemlange eller lange 

videregående uddannelser. Derudover kan det gentages over tid. Det skyldes at spørgsmålet bag 

studieintensitet er generisk formuleret og lader sig anvende på tværs af kontekster. For studieenga-

gement på det videregående uddannelsesområde er det tilsvarende relevant at overveje, hvorvidt 

og i hvilken udstrækning målingen er generisk eller kontekstualiseret. En kontekstualiseret måling 

indbefatter, at det latente koncept studieengagement operationaliseres til det passende organisato-

riske niveau. Fordi et kontekstualiseret mål er formuleret til en smallere kontekst, kan det tænkes, at 

indfange den specifikke kontekst bedre. Omvendt vil sådanne mål for studieengagement ikke kunne 

sammenlignes direkte mellem kontekster. Ved at sammenholde generiske med kontekstualiserede 

mål for engagement opstår altså et potentielt trade-off mellem generaliserbarhed og præcision. Gi-

vetvis vil der i praksis dog være en grænse for, hvor kontekstnært engagementsmålet kan blive, 

såfremt det anvendes i et bevillingssystem på tværs af sektoren. Ultimativt vil et generisk mål som 

eksempelvis studieintensitet dog være lettere tilgængeligt og anvendeligt over tid sammenlignet med 

et kontekstualiseret mål.  

En anden vinding ved målet for studieintensitet er, at det er relativt gennemsigtigt. Det skyldes at 

målet er bygget op som en simpel summering, og at variablen udmønter sig i en virkelighedsnær 

skala (antallet af timer brugt på studiet). Engagementsmålingen kan med fordel være så simpel som 

muligt med henblik på at sikre samme gennemsigtighed i målet. Således kan også lægmænd forstå 

det og let holde institutioner og sektorer ansvarlige for kvaliteten af uddannelserne. Gennemsigtig-

hed tjener således det demokratiske formål, at formelle som uformelle interessehavere kan tilgå og 

forstå målet (Boyne, 2002). Derudover giver et gennemsigtigt mål en styringsmæssig gevinst, fordi 

institutionerne i en udstrækning vil blive selvregulerende i kraft af gennemsigtigheden af deres per-

formance (Jacobsen et al., 2014). Som praksis er nu, består mange performancemål typisk af svært 
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gennemskuelige indekskonstruktioner, hvor validiteten i målingen sikres gennem statistisk tilnær-

melse af latente abstrakte begreber. Vælger man at definere engagement i kraft af sådanne indeks, 

er den mest påfaldende omkostning, at målene bliver sværere tilgængelige for interessehavere, den 

enkelte institution og den almene befolkning. Det synes derfor oplagt at kvalitetsmålet skal rumme 

såvel gennemsigtige som mindre gennemsigtige indikatorer.  

Et styrbart kvalitetsmål? Om de styringsmæssige begrænsninger ved 

studieengagement 

En central indsigt på baggrund af specialets analyser er, at institutionerne kan påvirke studieinten-

sitet igennem forskellige værktøjer. Det er imidlertid væsentligt at pointere, at studieintensitet er et 

produkt af samproduktion mellem institutionen og de studerende, og at det som styringsmål derfor 

er behæftet med en række udfordringer. Studieengagement som helhed ventes ligeledes at ligge 

under for disse udfordringer. Dette leder til en praktisk indsigt i, hvordan kvalitetsmål på det videre-

gående uddannelsesområde med fordel kan defineres og operationaliseres i kraft af såvel input- 

som outputfaktorer.  

Studieengagement som samproduktion - efficient styring? 

Studieintensitet som institutionelt output er i høj grad produceret sammen med de studerende, som 

ultimativt selv vælger den intensitet, hvormed de studerer på baggrund af både individuelle og insti-

tutionelle betingelser. Dette gør sig naturligvis i udpræget grad gældende for deres forberedelsestid 

og øvrige engagement i studierne. Men det gør sig også gældende for undervisningstiden, som de 

kan vælge at deltage i, i den udstrækning de har lyst til. Problematikken er særligt relevant i kraft af, 

at det historisk har været normen på det videregående uddannelsesområde, at de studerende selv 

har ansvaret for deres læringsudbytte (Bager-Elsborg, 2017). Samtidig viser analysen, at institutio-

nerne kan påvirke studieintensiteten. Studieintensitet er altså et eksempel på et output, som skabes 

i samproduktion mellem uddannelsesinstitutionerne og den studerende (Jakobsen & Nielsen, 

2014).Under antagelse af at også studieengagement ultimativt forstås som de studerendes bedrift, 

vil studieengagement også opstå som et led i samproduktion.  

Omend samproduktion ofte ses i den offentlige serviceproduktion, er emnet ømtåleligt i et styrings-

perspektiv. Dette skyldes, at produktionen i kraft af det samproducerede element ikke udelukkende 

kan henføres til den offentlige institutions virke (Jakobsen & Nielsen, 2014). Skal institutionerne in-

citamentsstyres, er det altså elementært, at de meningsfuldt kan indrette deres adfærd, således at 

de kan opnå belønningerne forbundet med målene i incitamentsstyringen (Wilson, 1989). Konse-

kvensen af samproduktion er derfor bl.a., at det bliver inefficient at basere belønninger såvel som 

sanktioner på målinger af denne produktion. På linje med dette, vil styring på baggrund af studiein-

tensitet og studieengagement kun delvist opnå den tilsigtede effekt, eftersom uddannelsesinstitutio-

nerne kun kan påvirke dette output i begrænset udstrækning. Der vil altså aldrig være fuld overens-

stemmelse mellem institutionens tiltag og studieengagementet grundet de studerendes autonome 

præferencer.  
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I formuleringen af et kvalitetsmål er det altså helt essentielt, at institutionerne kan påvirke målingen 

med deres prioriteter. Bud på sådanne mål består i de inputfaktorer, som institutionen prioriterer at 

producere uddannelsesydelsen ved hjælp af. At supplere styring med afsæt i input-mål er altså effi-

cient, fordi det vedkommer institutionernes prioriteringer direkte. I forlængelse heraf er det forefal-

dende at basere kvalitetsmålet på inputfaktorer, som med sikkerhed har ønskværdige effekter. Dette 

speciale bidrager med viden om sådanne faktorer, som med rimelighed kan forstås som inputmål i 

uddannelsesproduktionen. Her henvises til de institutionelle værktøjer, som påvirker studieintensitet. 

I forlængelse af nærværende speciale er det derfor oplagt at undersøge hvilke institutionelle input-

faktorer, som påvirker andre dele af studieengagement såsom den psykologiske del. Inkorporering 

af specialets forklarende variable sammen med sådanne mål vil derfor give et mere komplet billede 

af de relevante inputfaktorer, som tilsammen tilvejebringer studieengagement. Disse inputmål kom-

bineret med mål for studieengagement konstituerer således et eksempel på et samlet kvalitetsmål. 

Omend disse fænomener tilsammen kan udgøre et solidt kvalitetsmål, er det imidlertid væsentligt at 

holde dem adskilt i målingen netop med henblik på at kunne kvalificere de indsatser, som målingen 

kan give anledning til. 

Korrigering af kvalitetsmål og kalibrering af institutionel prak-

sis 

Udover inspiration til hvilke parametre en fremtidig kvalitetsmåling skal basere sig på, giver specialet 

yderligere inputs til, hvad kvalitetsmålet bør korrigeres for, samt hvordan institutionerne kan kalibrere 

deres indsats så den tilpasses den givne studenterpopulation på uddannelsen. Disse tanker udsprin-

ger af problemstillingens andel del vedrørende interaktionsanalyserne. 

Analyserne viser, at der er forskel på, hvordan de studerende responderer på institutionernes til-

skyndelser. De studerendes udgangspunkt er altså delvist bestemmende for virkningen af den insti-

tutionelle praksis, og værktøjerne virker således ikke uniformt på tværs af subgrupperne. De stude-

rendes uddannelsesmæssige disponering udgør her en modererende faktor. Spørgsmålet er imid-

lertid, hvad det betyder for fortolkningen af kvalitetsmålet?  

Den første pointe, der bør fremhæves, er, at nogle institutioner og uddannelser består af studerende 

med uddannelsesmæssigt bedre disponering end andre. I og med, at uddannelseskvaliteten i en 

udstrækning skabes i samarbejde med de studerende, vil betingelserne for at levere uddannelser af 

høj kvalitet variere fra institution til institution og uddannelse til uddannelse. Da de studerende se-

lekterer sig ind på bestemte uddannelser, vil nogle uddannelser bestå af studerende, der er mindre 

responsive over for de institutionelle tilskyndelser i kraft af deres uddannelsesmæssige disponering. 

Denne divergens er vigtig at korrigere for i den forestående bevillingsbaserede kvalitetsmåling. På 

folkeskoleområdet er dette allerede et kendt fænomen. Her korrigeres skolernes prøvekarakterer i 

9. klasse for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold har klaret afgangsprø-

verne. Dette kaldes for elevernes og skolernes socioøkonomiske reference. Baggrundsforholdene 
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består bl.a. af elevernes køn, alder, herkomst samt forældrenes uddannelsesniveau, arbejdsmar-

kedstilknytning, indkomst mv. (UVM, 2017). Specialets analyser viser, at selv på uddannelsessyste-

mets højere trin har disse baggrundsforhold fortsat konsekvenser for, hvordan de studerende rea-

gerer på institutionernes tiltag. Et kvalitetsmål bør derfor også tage højde for sådanne, da målet 

ellers vil favorisere uddannelser og institutioner med en stor andel af uddannelsesmæssigt veldispo-

nerede studerende.  

Udover at kvalitetsmålet bør korrigeres for studentersammensætningen på de enkelte uddannelser, 

giver specialets analyser ligeledes anledning til anbefalinger om, hvordan institutionerne kan kali-

brere indsatsen til netop deres studentergruppe, så det skaber størst muligt engagement. Såfremt 

en uddannelsesinstitution består af en stor andel uddannelsesmæssigt veldisponerede studerende, 

viser specialet nemlig, at der er forskel på, hvordan disse studerende reagerer på et institutionelt 

værktøj sammenlignet med en institution med relativt færre uddannelsesmæssigt veldisponerede 

studerende. Anbefalingerne til disse to uddannelsesinstitutioner vil således ikke være de samme.  

På institutioner med en uddannelsesmæssigt veldisponeret studenterpopulation bør kontaktbarhed 

og feedback være en del af institutionens handlingsplan. For disse studerende er vertikale lærings-

fællesskaber nemlig engagementsfremmende værktøjer. Omvendt forholder det sig på institutioner, 

hvor de studerende ikke har de samme forudsætninger for at indtræde på en videregående uddan-

nelse. Hvad der for uddannelsesmæssigt veldisponerede studerende virker positivt, har for denne 

gruppe mindre og potentielt negativ virkning. I stedet vil fremsættelsen af konkrete forventninger til 

indsatsen være en vej at gå her. 

Inden institutionelle initiativer igangsættes, er det således vigtigt for institutionerne at gøre sig klart, 

hvem de studerende er, og hvor disponerede de er for at studere på en videregående uddannelse. 

Gennem kendskab til de studerende bliver det i højere grad muligt for institutionerne at engagere 

dem, så de bliver så dygtige som muligt. Dette er medvirkende til skabelsen af et bredt engagerende 

uddannelsessystem og fundamentet for fremtidens videnssamfund. 
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