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1 Indledning

Denne rapport er en baggrundsrapport til hovedrapporten Et nyt perspektiv på faglige og sociale
aspekter af studielivet (EVA, 2020). Formålet med baggrundsrapporten er dels at beskrive det teore
tiske grundlag for udviklingen af de to begreber fagligt engagement og social tilknytning, dels at
præsentere vores operationalisering af begreberne i form af to skalaer, og dels at dokumentere de
gennemførte valideringsanalyser af disse skalaer. Rapporten dokumenterer således forbindelsen
mellem de to overordnede begreber, de anvendte skalaer og de indsamlede observationer.1
Motivationen for at gennemføre undersøgelsen, den faglige kontekst mv. er beskrevet nærmere i
hovedrapporten. Det overordnede formål med undersøgelsen er tredelt: For det første ønsker vi at
bidrage til begrebslig afklaring på området. Det håber vi at opnå med udviklingen af de to nye be
greber: fagligt engagement og social tilknytning. For det andet ønsker vi at udvikle skalaer, der gør
det muligt at måle de to begreber. Og for det tredje ønsker vi at undersøge niveauet og betydnin
gen af fagligt engagement og social tilknytning empirisk, hvilket behandles i undersøgelsens ho
vedrapport. Denne baggrundsrapport behandler følgende undersøgelsesspørgsmål:
Hvordan kan fagligt engagement og social tilknytning defineres og måles?
I kapitel 2 gennemgås det teoretiske grundlag for udviklingen af de to begreber, hvordan begre
berne relaterer sig til andre begreber i litteraturen samt operationaliseringen af begreberne. I for
længelse heraf gennemgås også udviklingen af de to skalaer til måling af fagligt engagement og
social tilknytning.
Kapitel 3 giver en kort introduktion til Raschanalyse, der anvendes i valideringsanalyserne og doku
menterer de gennemførte valideringsanalyser. I kapitel 4 vises fordelinger på de anvendte spørgs
mål samt de konstruerede skalaer. Endelig afdækker kapitel 5 den prædiktive validitet af de for
skellige aspekter af fagligt engagement, der betragtes som et flerdimensionelt begreb.
Undersøgelsen er baseret på data fra Dansk Evalueringsinstituts (EVA) forløbsundersøgelse på de
videregående uddannelser, der omfatter alle videregående uddannelser, som optager studerende
gennem Den Koordinerede Tilmelding.

1 Dette er ifølge Adcock og Collier (2001) essensen i undersøgelser af målingsvaliditet.
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2 Teoretisk baggrund for EVA’s mål for
fagligt engagement og social
tilknytning

I dette kapitel gennemgår vi det teoretiske grundlag for udviklingen af begreberne for fagligt enga
gement og social tilknytning, og hvordan begreberne relaterer sig til andre begreber i litteraturen. I
forlængelse heraf præsenterer vi ligeledes de to skalaer, vi anvender til måling af fagligt engage
ment og social tilknytning.
Udviklingen af de to nye begreber tager udgangspunkt i eksisterende teori om studerendes enga
gement samt teori om, hvad der motiverer studerende. Selv om vi udvikler nye begreber, er der
altså ikke tale om udvikling af ny teori. Begreberne er i stedet udviklet med henblik på at kunne
inddrage indsigter fra eksisterende teori om engagement og motivation. Udviklingen af skalaen
for fagligt engagement er i vid udstrækning baseret på et eksisterende måleredskab; det såkaldte
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), der er udviklet på baggrund af samme teori
om studerendes motivation. Det er derfor relevant at se på, hvad der er det teoretiske afsæt for
surveyinstrumentet. Skalaen for social tilknytning er udviklet af EVA.
Vores definition af fagligt engagement og social tilknytning tager udgangspunkt i forskellige bag
grundsforståelser af engagement, motivation og tilknytning. Vi beskriver nedenfor, hvordan vi jf.
figur 2.1, har operationalisereret disse begreber gennem udviklingen af to skalaer til at måle fagligt
engagement og social tilknytning. Den empiriske undersøgelse, hvor de enkelte cases/studerende
på baggrund af den gennemførte survey får en score, gennemgås i de følgende kapitler.
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FIGUR 2.1

Fagligt engagement og social tilknytning - fra teoretisk begreb til måling
Anvendte begreber

Mål/indikatorer

Scoringer af cases

• Fagligt engagement
• Social tilknytning

• Skala for fagligt engagement (formativ målemodel*)
• Skala for social tilknytning (refleksiv målemodel*)

• På baggrund af surveydata fra EVA's
forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af Adcock og Collier (2001).
Note: *Skalaen for fagligt engagement er baseret på en formativ målemodel. Det betyder, at vi har defineret en række
aspekter (konstitutive komponenter) teoretisk, som tilsammen former begrebet. Skalaen for social tilknytning er base
ret på en refleksiv målemodel. Det betyder, at vi måler begrebet indirekte ved at måle dets effekter (Petersen, 2012, s.
403). Adcock og Collier (2001) opererer med et ekstra niveau med baggrundsbegreber, som af fremstillingsmæssige
hensyn af taget ud af figuren.

Vores tilgang til det teoretiske grundlag er primært baseret på Pintrich (2003), der gennemgår cen
trale indsigter om motivation fra den uddannelsespsykologiske litteratur samt Fredricks, Blumen
feld, & Paris (2004) og Kahu (2013), der forholder sig til litteraturen om engagement, herunder cen
trale begreber og forskellige positioner inden for feltet. I afsnit 2.1 gennemgår vi først begrundel
serne for at fokusere på fagligt engagement og social tilknytning, herunder også hvorfor vi vælger
begreberne engagement og tilknytning frem for andre beslægtede begreber fra litteraturen som fx
integration eller involvering.

2.1 Fokus på fagligt engagement og social tilknytning
Vi fokuserer i denne rapport på fagligt engagement og social tilknytning. Det gør vi på baggrund af
en teoretisk formodning om, at de to begreber udgør centrale aspekter i forhold til at forstå, hvad
der kan fremme fastholdelse og et højt læringsudbytte på de videregående uddannelser.
Opdelingen i en faglig og en social dimension af studielivet er inspireret af Vincent Tinto (1993), der
har opnået en nærmest paradigmatisk status i forskningslitteraturen om frafald (Andersen, 2017, s.
9; Yorke & Longden, 2004, s. 78). Vi arbejder dog med de to dimensioner ud fra en lidt anderledes
forståelse end Tinto. Tintos begreber om social og faglig integration tager afsæt i et systemper
spektiv. Vores definition af fagligt engagement og social tilknytning tager som anført afsæt i teorier
om engagement og motivation. Tinto forstår selv studieintegration som den studerendes engage
ment og involvering i uddannelsen (Andersen, 2017, s. 9; Tinto, 2007, s. 4f), men definerer ikke i
dybden, hvad han mere præcist forstår ved henholdsvis integration og engagement (Larsen, 2019,
s. 10).
I litteraturen er det især de studerendes engagement, der er blevet betragtet som nøglen til at
styrke de studerendes læringsudbytte og undgå frafald (Fredricks et al., 2004, s. 59f), ligesom litte
raturen også har bevæget sig i retning af at anvende termen student engagement frem for fx ter
men student involvement (Damsgaard & Poulsgaard, 2018, s. 9). Mens der er en tiltagende konsen
sus med hensyn til at fokusere på studerendes engagement, er der fortsat mange forskellige bud
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på, hvordan engagement defineres (Kahu, 2013, s. 758). Det er derfor relevant at præcisere, hvor
dan vi har valgt at definere fagligt engagement, og hvad det betyder for operationalisering og må
ling af begrebet.

2.1.1

Engagement som et metabegreb
Den Danske Ordbog oplister flere bud på betydningen af engagement, hvor førstnævnte er ”det at
være meget interesseret, optaget eller følelsesmæssigt involveret i noget eller nogen”2. Dette flug
ter også med internationale forståelser, der refereres til i litteratuen, fx fra The American Heritage
College Dictionary, der definerer engagement som: ”[being] actively committed; to be engaged is
to involve oneself or become occupied; to participate” (gengivet fra Fredricks et al., 2004, s. 60).
Selvom disse gængse forståelser af engagement ikke definerer vores begreb for fagligt engage
ment, spiller de en rolle som baggrundsforståelse for begrebet. I tråd med Fredricks et al. (2004)
betragter vi i undersøgelsen engagement som et metabegreb, hvor der er flere aspekter som til
sammen konstituerer den præcise forståelse af fagligt engagement, men hvor baggrundsforståel
sen af engagement har betydning for, hvilke aspekter der betragtes som meningsfulde af inddrage.
I forlængelse af denne forståelse skelner litteraturen overordnet set mellem tre typer af engage
ment: Adfærdsmæssigt engagement, emotionelt engagement og kognitivt engagement. Adfærds
mæssigt engagement handler om deltagelse i fx akademiske og sociale aktiviteter på uddannel
sen, emotionelt engagement handler om positive og negative reaktioner på undervisere, medstu
derende eller det at studere, mens kognitivt engagement handler om psykologisk investering i at
lære stoffet og anvendelsen af læringsstrategier (Fredricks et al., 2004, s. 60-65).).
Fredricks et al. påpeger, at anvendelsen af engagement som metabegreb egner sig godt til at
trække på indsigter fra forskellige forskningstraditioner med henblik på at gøre begrebet så prak
tisk anvendeligt som muligt (2004, s. 60, 82). Konkret anbefaler de, at man lader sig informere af
den uddannelsespsykologiske forskning i motivation, herunder af begreber som selvreguleret læ
ring og psykologisk investering, der er relateret mere specifikt til kognitive processer end mange af
de definitioner, som ellers anvendes i litteraturen om engagement (Fredricks, 2004, s. 65).
Fagligt engagement kan derved defineres kvalitativt anderledes end Tintos fokus på integration i et
fagligt system. Afsnittet nedenfor præsenterer nogle centrale antagelser og indsigter fra den ud
dannelsespsykologiske litteratur om motivation.

2.1.2

Et social-kognitivt perspektiv på motivation
Vores begreber for fagligt engagement og social tilknytning er baseret på teori fra litteraturen om
studerendes motivation. Den anvendte teori tager afsæt i et social-kognitivt perspektiv på de stu
derendes motivation og læringsstrategier (Pintrich, 2003; Duncan & McKeachie, 2005).
Pintrich (2003) beskriver i sin tilgang til studerendes motivation, at studerende er drevet af nogle
generelle, basale behov og fremhæver særligt to teoretiske perspektiver på, hvilke basale behov
individer har, som har relevans i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Det ene perspektiv udgø
res af Self Determination Theory (SDT), der peger på tre basale behov: Kompetence, autonomi og
forbundethed. Kompetence beskriver behovet for at mestre noget eller være kompetent inden for

2 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=engagement
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et givent miljø; autonomi beskriver behovet for at have kontrol, at føle sig selvbestemmende i forhold til egen adfærd, mens forbundethed refererer til behovet for at høre til eller at være tilknyttet
en gruppe. Det andet perspektiv fokuserer på betydningen af selvværd, hvor individers bekymring
for personligt selvværd medfører øget fokus på emotioner og præstationer. Her spiller ønsket om
succes og frygten for at fejle en central rolle. Disse behov antages at have betydning for, hvilke mål
studerende sætter sig, og hvilke strategier de anvender, hvor mål og regulerende strategier betragtes som såkaldte social-kognitive konstruktioner.
Alle studerende har de samme basale behov, der fx betinger de strategier, som de studerende vælger. Mere generelt betinger de basale behov de såkaldte social-kognitive konstruktioner, som fx de
studerendes sociale tilknytning til andre og deres faglige engagement. De social-kognitive konstruktioner er dog både formede af de studerendes grundlæggende behov og de situationer og
kontekster, de studerende indgår i. Det betyder, at de studerendes sociale tilknytning og faglige
engagement kan påvirkes og formes af de vilkår og forhold, de studerende møder på studiet, hvilket også bidrager til at gøre disse relevante at fokusere på.
Indholdet og operationaliseringen af fagligt engagement og social tilknytning gennemgås mere
udtømmende nedenfor. I det følgende afsnit præsenteres først den samlede, teoretiske model,
hvor indholdet af de forskellige social-kognitive konstruktioner beskrives nærmere.

2.2 Samlet model til forklaring af frafald og læringsudbytte
Modellen i figur 2.2 udgør den konceptuelle ramme for analysen. Modellen tager afsæt i de ovenfor
beskrevne teoretiske perspektiver (som refereret i Pintrich, 2003; Fredricks et al., 2004; Kahu, 2013)
og giver på den baggrund et bud på hvilke begreber, der er relevante for at forstå, hvad der frem
mer studerendes læringsudbytte og fastholdelse på videregående uddannelser. Modellen viser
også, hvordan de forskellige begreber formodes at hænge sammen, fx at det faglige engagement
formodes at påvirke de studerendes motivation, som påvirker de studerendes tidsforbrug på ud
dannelsen (deres adfærdsmæssige engagement, jf. Fredricks et al., 2004).
Oplevelser på uddannelsen spiller jf. modellen en vigtig rolle som kontekst for alle disse forhold,
hvor fx kvaliteten af undervisningen og karakteren af læringsmiljøet på uddannelsen udgør cen
trale faktorer. Derfor peger modellen også på, at uddannelsesinstitutionerne ved at ændre rammer
og tilgange på uddannelserne vil kunne påvirke forhold hos de studerende, fx styrke de studeren
des faglige engagement og sociale tilknytning.
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FIGUR 2.2

Model til forståelse af studerendes læringsudbytte og fastholdelse

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 2020
Note: Pilene mellem de røde og blå aspekter illustrerer, at der formodes at være en gensidig påvirkning mellem de for
skellige aspekter (mørkeblå: social kognitive og følelsesmæssige aspekter; lyseblå: følelsesmæssige aspekter; røde:
adfærdsmæssige aspekter) og læringsudbyttet på uddannelsen. Der formodes samtidig at være en gensidig påvirkning
mellem både oplevelser på uddannelsen og læringsudbytte samt oplevelser på uddannelsen og de andre forskellige
aspekter.

2.2.1

Sammenhænge i modellen
De social-kognitive konstruktioner (markeret med mørkeblå i figur 2.2) forventes ikke at være uaf
hængige af de andre faktorer i modellen. De formodes for det første at være betingede af både de
basale behov, tidligere uddannelseserfaringer, personlige egenskaber og familiebaggrund samt de
studerendes oplevelser på uddannelsen. For det andet forventes de ligeledes at være dynamisk
relaterede til hinanden, så studerendes niveau af fagligt engagement delvist kan være påvirket af fx
deres tro på egne evner, ligesom troen på egne evner også kan påvirke de studerendes engage
ment. For det tredje formodes de tilsvarende at være påvirket af de studerendes tidsforbrug og læ
ringsudbytte, deres samlede motivation og deres følelse af at høre til. Det centrale er dog, at de so
cial-kognitive konstruktioner også forventes at påvirke alle disse forhold (de basale behov og bag
grundsforhold til venstre i figuren undtaget).
Hvis man fremmer de social-kognitive konstruktioner, som fx fagligt engagement og social tilknyt
ning, forventes dette at fremme de studerendes motivation, deres følelse af at høre til, deres tids
forbrug på uddannelsen, deres tilbøjelighed til at fortsætte på uddannelsen og deres læringsud
bytte. Pilen i bunden af i figur 2.2 illustrerer, at man ved at fokuseres på de social-kognitive aspek
ter formodes at kunne opnå disse effekter.
Modellen giver dermed et bud på en række aspekter, man kan målrette eventuelle indsatser mod,
hvis man ønsker at fremme studerendes tidsbrug, fastholdelse eller læringsudbytte på de videre
gående uddannelser. Hvordan man i praksis styrker disse forhold formodes at variere mellem de
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forskellige uddannelseskontekster. Man kan dog med afsæt i samme teoretiske perspektiv orientere sig mod nogle generelle principper for, hvordan man styrker de social-kognitive konstruktioner blandt studerende (se afsnit 2.5.3 for uddybning).
Nedenfor gennemgår vi de forskellige aspekter af studielivet, der indgår i modellen. Studierelaterede følelser, self-efficacy, motivation for at studere og følelsen af at høre til præsenteres kun kort,
da disse aspekter ikke er centrale for denne undersøgelse. Efterfølgende gennemgås fagligt engagement og social tilknytning mere udfoldet, hvorefter vi beskriver operationaliseringen af disse to
begreber.

2.2.2

Studierelaterede følelser
Siden Pintrich i 2003 efterlyste en såkaldt ”emotionel revolution” i forståelsen af, hvad der motive
rer studerende, har Pekrun med flere foretaget et omfattende arbejde med udviklingen af Achieve
ment Emotions Questionnaire, der måler de studerendes følelser i relation til det at studere (Pekrun
et al., 2011; 2017). Dette perspektiv er nærmere beskrevet i en tidligere EVA-rapport, som finder
stærke sammenhænge mellem de studerendes studierelaterede følelser og deres frafaldssandsyn
lighed (EVA, 2019). Det er således både teoretisk og empirisk velunderbygget, at studerendes stu
dierelaterede følelser spiller en vigtig rolle i relation til fastholdelse på videregående uddannelse.

2.2.3

Self-efficacy
Studerendes tro på egne evner i relation til studiet (self-efficacy) og deres orientering mod mål ud
gør ligeledes vigtige social-kognitive konstruktioner, som er formbare og kan fremme studerendes
motivation og læringsudbytte (Pintrich, 2003, s. 671).3 Dette er ligeledes blevet underbygget af en
tidligere undersøgelse, som fandt en stærk sammenhæng mellem danske studerendes niveau af
self-efficacy forud for studiestart og deres sandsynlighed for at falde fra i løbet af det første halve år
(Nielsen, Friderichsen, & Hartkopf, 2019).

2.2.4

Motivation for at studere
De studerendes samlede motivation for at studere på uddannelsen betragtes på baggrund af teo
rien om, hvad der motiverer studerende i høj grad som en konsekvens af de mørkeblå socialkogni
tive og følelsesmæssige aspekter i modellen. Det er dog samtidig et overordnet mål, som ikke ske
ler til, hvad niveauet af motivation skyldes. Det gør det vanskeligt at vide, hvordan man kan arbejde
med at styrke motivationen, hvor det kan være informativt at vide, om det fx bunder i et lavt niveau
af fagligt engagement eller en lav grad af social tilknytning.

2.2.5

Følelse af at høre til
I litteraturen om frafald har nogle forskere fremhævet følelsen af at høre til som et væsentligt be
greb i forhold til at forstå de studerendes beslutning om at stoppe på uddannelsen eller at fort
sætte. Eksempelvis har Tinto med reference til litteraturen om motivation fremhævet følelsen af at
høre til som ét af fire centrale begreber i forhold til at forstå fastholdelse på videregående uddan
nelser (2015, s. 3). Følelsen af at høre til refererer her til, i hvilken grad de studerende ser dem selv

3 Se også afsnit 2.5.2 for uddybning.
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som en del af et fællesskab med andre på uddannelsen, hvilket både kan referere til fagligt og socialt funderede fællesskaber (Tinto, 2015, s. 8). I ovenstående model betragtes begrebet ligeledes
som et vigtigt begreb, som dog samtidig har en overordnet karakter svarende til de studerendes
samlede motivation.
Nedenfor præsenteres indholdet af de to begreber fagligt engagement og social tilknytning samt
operationaliseringen af disse nærmere.

2.3 Social tilknytning – fra teoretisk begreb til måling
Vores begreb for social tilknytning tager udgangspunkt i den psykologiske forskning i, hvilke basale
behov studerende har. Self Determination Theory (SDT) peger jf. ovenfor på forbundethed som et
behov, alle har for at høre til eller at være tilknyttet en gruppe (Pintrich, 2003, s. 670). Selvom betyd
ningen af social tilknytning relaterer sig til det basale behov for at være forbundet til andre, forstås
begrebet som en social-kognitiv konstruktion, i og med at det består af den oplevede (kogni
tive/emotionelle) tilknytning til andre studerende (relateret til sociale erfaringer).
Tidligere forskning har vist, at studerende med en målsætning om at blive venner med andre stu
derende også lægger en større indsats og klarer sig bedre (Pintrich, 2003, s. 676), ligesom studier
har fundet, at studerende, der oplever at være forbundet til andre, også er mere engagerede (Fred
ricks et al., 2004, s. 80-81). En del af effekten af social tilknytning på læringsudbytte eller frafald kan
således også virke igennem et øget fagligt engagement. Social tilknytning på uddannelsen forven
tes at give de studerende bedre forudsætninger for at tilegne sig stoffet og få et højt læringsud
bytte, ligesom det forventes at mindske sandsynligheden for, at de falder fra uddannelsen.
Tabel 2.1 viser, hvilke spørgsmål vi har brugt til at måle studerendes sociale tilknytning. Konstruk
tion af skalaen og dokumentation af de gennemførte valideringsanalyser gennemgås i de følgende
kapitler.

TABEL 2.1

Social tilknytning – begreb, måling og teoretisk baggrund
Begreb

Måling

Teoretisk beskrivelse

Social tilknytning

• De andre studerende er generelt
imødekommende
• Jeg føler mig velkommen på stu
diet
• Jeg kan få hjælp og støtte fra
mine medstuderende, når jeg har
brug for det

Social tilknytning betegner stude
rendes oplevelse af at høre til eller
være tilknyttet en gruppe af andre
studerende på uddannelsen. Denne
oplevelse er på baggrund af Self De
termination Theory vigtig, fordi den
relaterer sig til et grundlæggende
behov for social forbundethed, som
alle studerende antages at have.
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Vi har i udviklingen af et mål for social tilknytning ikke haft et tidligere udviklet surveyinstrument at
tage udgangspunkt i, og det er derfor vigtigt at overveje, om der er overensstemmelse mellem de
anvendte items og den teoretiske forståelse af begrebet. Vi vurderer her, at de anvendte items teoretisk set kun delvist indfanger de studerendes sociale tilknytning. Alle tre items kan formodes at
være påvirket af de studerendes sociale tilknytning, hvilket er det teoretiske argument for, at det
kan bruges til at måle begrebet indirekte.4 Man kan dog diskutere, om disse items tilsammen udgør
et dækkende mål for de studerendes sociale tilknytning, idet eksempelvis betydningen af tætte
venskaber, der kan formodes at spille en vigtig rolle for studerendes sociale tilknytning, ikke indgår
i spørgsmål i skalaen. Samlet set vurderes der at være en fornuftig sammenhæng mellem det teoretiske begreb og de anvendte spørgsmål, selvom det formentligt vil være muligt at forbedre målet.

2.4 Fagligt engagement – fra teoretisk begreb til måling
Vores begreb for fagligt engagement består i udgangspunktet af fem aspekter. Eftersom målsæt
ningen er at udvikle et praktisk anvendeligt begreb, er der grænser for hvor mange aspekter, der
kan inkluderes i begrebet. De fem aspekter er alle baseret på mål fra surveyinstrumentet Motivated
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) der er udviklet af Pintrich på baggrund af litteraturen
om, hvad der motiverer studerende. 5 MSLQ består af seks motivationsskalaer og ni skalaer, der
måler forskellige former for læringsstrategier, og det har derfor været nødvendigt at vælge nogle
skalaer ud. I vores udvælgelse har vi valgt aspekter, som set i forhold til vores baggrundsforståelse
af engagement meningsfuldt kan betragtes som aspekter af de studerendes engagement i det fag
lige indhold på uddannelsen. Desuden er udvælgelsen baseret på en teoretisk forventning om, at
aspekterne fremmer studerendes læringsudbytte og fastholdelse, hvilket dog også kan formodes
at gælde for mange af de øvrige aspekter, der indgår i MSLQ.
Vi har inkluderet følgende aspekter i vores mål for fagligt engagement:
• Interesse: Studerendes vurdering af, hvor interessant det faglige indhold på uddannelsen er.
• Brugbarhed: Studerendes vurdering af, hvor brugbart indholdet i fagene på uddannelsen er.
• Indøvelse: Strategier for løbende indøvelse af stoffet, som fx brug af noter og opsummering.
• Indsatsregulering: Studerendes regulering af egen indsats og opmærksomhed.
• Elaborering: Studerendes strategier for at forbinde forskellige typer af information.

4 Dette er logikken i et refleksivt indeks, der her er tale om. Se også figur 2.1.
5 Aspekterne er ligeledes tæt relateret til de fem familier af social-kognitive konstruktioner, som Pintrich (2003) oplister fra litteraturen
om studerendes motivation, som MSLQ også er baseret på. For uddybning se afsnit 2.5.2.
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Fagligt engagement omfatter her både aspekter, der af Fredericks et al. (2004) betragtes som kognitivt engagement (elaborering, indsatsregulering og indøvelse) og aspekter, der betragtes som
emotionelt engagement (interesse og relevans), mens det ikke omfatter aspekter af det, der i
denne sammenhæng defineres som adfærdsmæssigt engagement.6

Elaborering, indsatsregulering og indøvelse (kognitivt engagement)
Studerende, der i højere grad bruger deep processing-strategier som fx elaborering, forstås i denne
sammenhæng som værende mere engagerede i dybdelæring, hvilket formodes at øge læringsudbyttet (Duncan & McKeachie, 2005, s. 118; Fredricks et al., 2004, s. 64). Det samme formodes at være
tilfældet for studerende, der bevidst anstrenger sig mentalt for at engagere sig i stoffet (indsatsregulering), og studerende, der arbejder bevidst med at indøve stoffet (indøvelse), (Fredricks et al.,
2004, s. 64). Dette stemmer ligeledes overens med en af de centrale pointer fra litteraturen om student engagement, der handler om, at studerendes anstrengelser – både kognitive og adfærdsmæssige– fremmer deres læring (Kahu, 2013).7

Interesse og brugbarhed (emotionelt engagement)
Interesse i stoffet betragtes inden for litteraturen om engagement som emotionelt engagement.
Motivationsforskningen taler ifølge Pintrich (2003) om situationel interesse, der er en psykologisk
tilstand, hvor man er interesseret i en opgave eller en aktivitet som følge af karakteren af opgaven/aktiviteten eller konteksten (2003, s. 674). Vi forstår her interesse som situationel interesse.
Dermed afgrænses begrebet fx fra personlighedstræk som nysgerrighed, der betragtes som en
mere diffus, generel interesse.
Studerendes oplevelse af en opgave eller aktivitets brugbarhed (utility) antages også at betyde noget for studerendes motivation og læringsudbytte (Pintrich, 2004, s. 675). I MSLQ er interesse og
brugbarhed samlet i én skala (task value). De indledende valideringsanalyser, der er gennemført,
tyder dog på, at der er tale om to forskellige aspekter, og interesse og brugbarhed betragtes derfor
i denne sammenhæng som to forskellige aspekter af fagligt engagement.

6 Det er på baggrund af Fredricks et al. (2004) ikke entydigt, om de omtalte læringsstrategier (elaborering, indsatsregulering og ind
øvelse) skal betragtes som kognitivt engagement eller adfærdsmæssigt engagement. Det skyldes, at Fredricks et al. (2004) refererer
mange forskellige studier i deres gennemgang af litteraturen, og nogle vil formentlig betragte det som adfærdsmæssigt engagement
med reference til begreber om ”effort, persistence, concentration, attention” (Fredricks et al., 2004, s. 62), mens andre vil betragte det
som kognitivt engagement med reference til læringsstrategier som ”rehearsal, summarazing and elaboration” (Fredricks et al., 2004,
s. 64). Sidstnævnte er med direkte reference til Pintrich (2003) og den teori, vi anvender i vores definition af de forskellige aspekter af
fagligt engagement. Vi betragter derfor aspekterne som kognitivt engagement.
7 Her fokuseres dog kun på kognitiv anstrengelse (indsats regulering). For undersøgelse af betydningen af studerendes adfærdsmæs
sige engagement – forstået som deres tidsforbrug – se EVA, 2018.
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2.4.1

Oversigt over aspekter af fagligt engagement, måling og teoretisk
baggrund
TABEL 2.2

Aspekter af fagligt engagement, måling og teoretisk baggrund
Aspekt af fagligt engagement

Mål for aspekt

Teoretisk beskrivelse baseret på MSLQ

Interesse

Item
• Jeg er meget interesseret i det
faglige indhold af uddannelsen

Interesse refererer til studerendes
vurdering af, hvor interessant det
faglige indhold på uddannelsen er. Høj
faglig interesse fører til større
engagement i læring.

Brugbarhed

Item
• Jeg tror, at jeg kommer til at
bruge dét, jeg lærer i mine nuvæ
rende fag, når jeg har færdiggjort
min uddannelse

Brugbarhed refererer til studerendes
vurdering af, hvor brugbart indholdet i
fagene på uddannelsen er. I princippet
kunne man forestille sig brugbarhed i
relation til flere forskellige
forhold. Her fokusere dog på
brugbarheden, når uddannelsen er
færdiggjort.

Indøvelse

Skala
• Jeg opsummerer løbende for mig
selv, hvad jeg har lært på uddan
nelsen
• Jeg gennemgår ofte mine noter
efter undervisningen
• Jeg markerer eller noterer altid de
vigtigste pointer, når jeg læser un
dervisningsmaterialet

Basale indøvelsesstrategier skal sikre
løbende indøvelse af stoffet. Disse
strategier er bedst til enkle opgaver og
aktivering af information i arbejdshu
kommelsen snarere end langtidshu
kommelsen. Strategierne antages at
påvirke opmærksomhed og afkod
ningsprocesser, mens de ikke forven
tes at påvirke studerendes arbejde
med at skabe forbindelser mellem for
skellige typer af information eller inte
grere information med eksisterende vi
den.

Elaborering

Skala
• Når jeg læser til mine nuværende
fag, forsøger jeg at relatere nyt
stof til det, jeg i forvejen ved om
emnet
• Jeg bruger den feedback, som jeg
får, til at forbedre de ting, jeg laver
• Jeg sammenholder altid det, jeg
læser, med pointerne i undervis
ningen

Strategier for elaborering hjælper stu
derende med at lagre information i
langtidshukommelsen ved at skabe
forbindelse mellem forskellige typer af
information. Det hjælper studerende
med at integrere og forbinde ny infor
mation med eksisterende viden.

Indsatsregulering

Item
• Selv når noget på uddannelsen er
kedeligt og ikke interesserer mig,
bliver jeg ved med at arbejde, ind
til jeg er færdig med det, jeg skal

Indsatsregulering betegner studeren
des regulering af egen indsats og op
mærksomhed, når de oplever distrakti
oner eller kedelige opgaver. Det afspej
ler studerendes vilje til at nå deres mål
på trods af disse udfordringer. Kan der
udover også have betydning for anven
delse af andre læringsstrategier.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af Duncan & McKeachie, 2005 samt Duncan & McKeachie, 2015.
Note: Nogle af aspekterne er målt med et enkelt item, da det på baggrund af valideringsanalyserne ikke var muligt at
finde en skala, der fungerede tilfredsstillende. Valideringsanalyserne af de anvendte skalaer gennemgås nedenfor. Der
er en række forskelle mellem målene fra MSLQ og de mål, der anvendes som aspekter af fagligt engagement, hvilket
beskrives nedenfor. Det teoretiske fundament er dog i høj grad det samme.
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Forskelle mellem MSLQ og de anvendte mål i analysen
De mål, vi anvender til at måle de forskellige aspekter af fagligt engagement, er ikke en præcis
oversættelse af de mål, der indgår i MSLQ. Dels har vi i denne sammenhæng ønsket et mål på uddannelsesniveau i stedet for på kursusniveau, som MSLQ måler, og dels har vi prioriteret at tilpasse
målene til en dansk kontekst frem for at foretage en præcis oversættelse, som er udviklet i en anden sproglig og kulturel kontekst. Til gengæld er der gennemført grundige valideringsanalyser og
undersøgelser af hvert aspekts prædiktive validitet for at afprøve validiteten af de udviklede mål,
hvilket gennemgås nærmere nedenfor. Vi har heller ikke anvendt de samme svarkategorier som i
MSLQ. Det teoretiske fundament for målene er dog baseret på teorien bag MSLQ, som beskrevet i
tabel 2.2.

Empirisk undersøgelse af relevansen af aspekter
Hvis ikke der kan findes empirisk opbakning til, at de enkelte aspekter fremmer læring eller mindsker frafald, bør det tages op til revision, hvorvidt de bør indgå i målet for fagligt engagement. Derfor undersøges den prædiktive validitet af hvert aspekt i kapitel 5. Tilsvarende kan andre aspekter,
som på baggrund af empiriske analyser ser ud til at have stor forklaringskraft, ligeledes inkluderes i
senere mål for fagligt engagement, hvis det også teoretisk er meningsfuldt.

2.4.2

Oversigt over aspekter af fagligt engagement sammenlignet med
aspekter i Motivated Strategies for Learning Questionnaire
Oversigten nedenfor viser, hvilke aspekter der indgår i MSLQ, og hvilke der er udvalgt til at indgå i
målet for fagligt engagement.

TABEL 2.3

Udvælgelse af aspekter til mål for fagligt engagement
Aspekt med tilhørende skala

Aspekt der indgår i mål for fagligt engagement

Motivation scales
Intrinsic Goal Orientation
Extrinsic Goal Orientation
Task Value

Interesse

Task Value*

Brugbarhed

Control of Learning Beliefs
Self-Efficacy for Learning and Performance
Test Anxiety
Learning strategies scales
Rehearsal

Indøvelse

Elaboration

Elaborering

Organization
Critical Thinking
Metacognitive Self-Regulation
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Aspekt med tilhørende skala

Aspekt der indgår i mål for fagligt engagement

Management
Time and Study Environment
Effort Regulation

Indsatsregulering

Peer Learning
Help Seeking

*Task value udgør kun én dimension i MSLQ.
Note: Oversigten over skalaerne i MSLQ er baseret på Duncan & McKeachie, 2005, s. 119.

2.5 Faglig kontekst for teori og mål i undersøgelsen
Vi gennemgår nedenfor forskellige aspekter af den faglige kontekst for den teori og de mål, der an
vendes i undersøgelsen. For det første gennemgås nogle overordnede positioner inden for feltet.
For det andet uddybes forbindelsen mellem den anvendte teori og nogle centrale temaer i littera
turen om, hvad der motiverer studerende. For det tredje gennemgås korte beskrivelser af det til
grænsende forskningsfelt om selvreguleret læring og mellem surveyredskabet MSLQ og de skalaer,
der anvendes i undersøgelsen. Afslutningsvist behandles nogle centrale begrænsninger ved disse
mål og ved den anvendte teori.

2.5.1

Faglige positioner
Både inden for litteraturen om, hvad der motiverer studerende, og litteraturen om engagement er
der flere forskellige positioner.
Inden for uddannelsespsykologien har man beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvad der grund
læggende motiverer studerende, hvor motivation handler om aktiveringen og retningen af adfærd.
Dette relateres til spørgsmålet om, hvad individer ønsker, og om der findes nogle generelle, basale
behov, der definerer, hvad individer ønsker (Pintrich, 2003, s. 669). Nogle forskere har således været
tilbøjelige til at fokusere på individers interne psykologiske processer i forståelsen af, hvad der fø
rer til forskellige former for adfærd.
Besværlighederne med at give et generelt svar på hvad individer ønsker, har foranlediget andre for
skere til at fokusere mere snævert på rent kognitive modeller, hvor nogle i høj grad betoner kontek
stens betydning for kognition og motivation og mener, at disse bør undersøges ”udefra og ind”
frem for at fokusere på interne psykologiske processer (Pintrich, 2003, s. 681). Ifølge Pintrich kan
dette fokus på rationelle, kognitive processer dog betyde, at man overser den vigtige rolle, som
emotioner og deres bagvedliggende årsager spiller i uddannelsesmæssige sammenhænge (2003,
s. 670). Derfor bør man ifølge Pintrich også have blik for de basale behov og motiver, der antages at
fungere på et mere implicit og ubevidst niveau, og som balancerer de bevidste, kognitive proces
ser, man fokuserer på i social-kognitive modeller. For at opnå en mere komplet forståelse af, hvad
der motiverer studerende, argumenterer Pintrich (2003) derfor for, at man teoretisk må bruge mo
deller, der integrerer ubevidste behov og motiver med bevidste, kognitive processer. Dette er lige
ledes baggrunden for den teoretiske model, der anvendes i denne undersøgelse.
Fredricks et al. (2004) taler på baggrund af en gennemgang af litteraturen omhandlende school en
gagement om tre forskellige typer af engagement: Adfærdsmæssigt, emotionelt og kognitivt enga
gement, hvor forskellige grene af litteraturen er tilbøjelige til at betone forskellige typer af engage
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ment. Dette svarer nogenlunde til Kahus (2013) gennemgang af litteraturen om student engagement, hvor han skelner mellem et adfærdsmæssigt, et psykologisk og et socio-kulturelt perspektiv
på engagement, der ligeledes er knyttet til forskellige grene af litteraturen. I sit eget forslag til en
konceptuel ramme for student engagement skelner han endvidere – i overensstemmelse med
Fredricks et al. (2004) – mellem adfærdsmæssigt, kognitivt og emotionelt engagement. Kahu betoner også – i overensstemmelse med Pintrich – vigtigheden af både at anerkende interne psykologiske processer og kontekstens betydning for studerendes engagement (Fredricks et al., 2004, s. 765).

2.5.2

Hvad der motiverer studerende?
Som nævnt ovenfor betragter vi – med reference til litteraturen om, hvad der motiverer studerende
– aspekterne af fagligt engagement som social-kognitive konstruktioner. Målene for de forskellige
delaspekter er endvidere baseret på MSLQ, som er baseret på samme teoretiske grundlag. Ifølge
Pintrich (2003) er der dog foreslået mange forskellige begreber for, hvad der motiverer studerende,
som er delvist overlappende. Han peger på fem familier af social-kognitive konstruktioner, som
præsenteres nedenfor med henblik på at tydeliggøre forbindelsen til denne litteratur. Den samlede
teoretiske model præsenteret ovenfor er i høj grad baseret på disse familier af social-kognitive
konstruktioner, som er betinget af de generelle behov, der også er omtalt ovenfor:
1.

Self-efficacy. Når studerende forventer at klare sig godt, yder de en stor indsats, er vedhol
dende og klarer sig bedre.

2.

Tilskrivning og oplevelse af kontrol. Hvilke årsager tilskriver studerende deres succes eller fia
sko? Studerende, der oplever at have kontrol med deres egen læring, er tilbøjelige til at være
mere motiverede.

3.

Interesse og intrinsisk motivation. Interesse og intrinsisk motivation motiverer studerende. Der
skelnes mellem nysgerrighed (et personlighedstræk), personlig interesse og situationsbestemt
interesse. Der er overlap mellem intrinsisk motivation og personlig interesse, mens situations
bestemt interesse defineres som en mere specifik tilstand.

4.

Brugbarhed. Det er motiverende for studerende, hvis de finder en opgave eller et emne vigtigt
og brugbart.

5.

Mål og målorientering. Mål motiverer og giver retning. Både målenes indhold og karakteren af
målene kan påvirke studerendes motivation. Tilegnelse af mål er dynamisk og kontekstbe
stemt. Omfatter både sociale og faglige mål.

De fem familier af konstruktioner har det til fælles, at de alle betragtes som formbare, og at de alle
er følsomme over for den faglige og sociale kontekst, som den studerende indgår i. De kan derfor
også udmøntes på mange forskellige måder i praksis.

2.5.3

Hvordan fremmes studerendes motivation i praksis?
Tabel 2.4 viser et overblik over en række principper, som Pintrich (2003) anbefaler uddannelses
praktikere at lægge til grund for arbejdet med at styrke de forskellige social-kognitive konstruktio
ner, men som altid må oversættes til og implementeres i overensstemmelse med den konkrete
kontekst.
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TABEL 2.4

Hvordan styrkes studerendes motivation?
Social-kognitiv konstruktion

Principper, der kan fremme studerendes motivation

Self-efficacy

• Præcis feedback, der påpeger, hvad studerende kan og ikke kan med fokus
på at opbygge kompetence
• Tildeling af opgaver med passende sværhedsgrad, så studerende kan
trække på tidligere viden

Tilskrivning og oplevelse af kontrol

• Feedback, der fokuserer på strategier, indsats og muligheden for at kon
trollere læringsprocessen
• Meningsfulde og forståelige rationaler

Interesse og intrinsisk motivation

• Reflekteret brug af belønning, fx i form af karakterer
• Opgaver, aktiviteter og fagligt indhold, som studerende finder interessant,
stimulerende og personligt meningsfuldt

Brugbarhed

• Opgaver og aktiviteter, som studerende finder brugbare, meningsfulde og
personligt relevante

Mål og målorientering

• Udvikling af en undervisningskontekst med fokus på læring, forståelse og
udvikling som mål med undervisningen
• At der gives plads til sociale mål for de studerendes indbyrdes relationer

Kilde: Baseret på Pintrich, 2003.
Note: Principperne i tabel 2.4. refererer ikke nødvendigvis udelukkende til én social-kognitivt konstruktion. De gene
relle principper skal altid oversættes til den lokale kontekst, og der er ikke én generel måde at gøre det på (Pintrich,
2003, s. 672-73).

2.5.4

Selvreguleret læring
I forlængelse af ovenstående litteratur om, hvad der motiverer studerende i en uddannelseskon
tekst, er der opstået et forskningsfelt, der beskæftiger sig med, hvordan studerende selv arbejder
med at oversætte behov, mål og overbevisninger til handlinger. Hvordan arbejder studerende med
at opnå deres mål? De tre læringsstrategier, der i udgangspunktet indgår i målet for fagligt engage
ment (indøvelse, indsatsregulering og elaborering), udgør nogle udvalgte strategier fra dette forsk
ningsfelt, som dog også beskriver en række andre strategier som fx en række af de øvrige mål, der
indgår i Motivated Strategies for Learning Questionnaire (se oversigt i tabel 2.3). Forskere, der be
skæftiger sig med selvreguleret læring, har især fokus på, hvilke kognitive og metakognitive strate
gier, studerende bruger for at lære og klare sig godt på en uddannelse. Studerende, der anvender
disse kognitive læringsstrategier, forventes at blive mere involverede i stoffet med større lærings
udbytte til følge (Pintrich, 2003, s. 677 & 679).

2.5.5

Begrænsninger ved det teoretiske perspektiv
Pintrich nævner betydningen af grupper og identitet som aspekter, der ikke afdækkes præcist in
den for den psykologiske forskning i, hvad der motiverer studerende. Der er forskning, som tyder
på, at disse forhold har betydning for de studerendes motivation og læring, samt at betydningen af
disse forhold ikke nødvendigvis er noget, de studerende er bevidste om (Pintrich, 2003, s. 678). Han
foreslår samtidig, at identitet muligvis kan betragtes som konstruktioner på et højere niveau, hvis
betydning medieres gennem de social-kognitive konstruktioner beskrevet i motivationsteorierne
(Pintrich, 2003, s. 675).
Teorien tilsiger endvidere, at der finder en gensidig påvirkning sted mellem de forskellige aspekter
af engagement, som antages at være dynamisk relateret til hinanden (Fredricks et al., 2004, s. 71;
Pintrich, 2003, s. 679). Det betyder, at det er notorisk vanskeligt at undersøge effekten af et aspekt
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på et andet, ligesom det er vanskeligt at undersøge effekten af et aspekt isoleret for betydningen af
de øvrige aspekter. Der er dermed nogle metodiske begrænsninger, som hænger sammen med det
teoretiske blik på feltet.

2.5.6

Begrænsninger ved målingerne
De indsamlede data, der ligger til grund for denne undersøgelse, består af selvrapporterede data,
hvilket ikke kan siges at udgøre en direkte observation af engagement. Dertil kommer den iboende
udfordring forbundet med at måle komplekse begreber relateret til kognition eller emotioner
(Pintrich, 2003, s. 68). Det får Fredricks et al. (2004) til at pege på behovet for mere kvalitative un
dersøgelser med mulighed for ”thick description”, der kan styrke forståelsen af engagement fra et
fænomenologisk perspektiv.
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3 Valideringsanalyse

I dette kapitel viser vi resultaterne af valideringsanalysen af de skaler, der bruges i forbindelse med
målingen af fagligt engagement og social tilknytning. Først introducerer vi overordnet, hvilken vali
deringsanalyse vi har anvendt, hvorefter vi giver et kort overblik over resultaterne af validerings
analyserne. Sidst i kapitlet vises mere specifik dokumentation for de enkelte skalaer.
Datagrundlaget består af spørgeskemadata indsamlet gennem EVA’s forløbsundersøgelse på de
videregående uddannelser og omfatter studerende fra alle uddannelser, der optager studerende
gennem Den Koordinerede Tilmelding. Undersøgelsen er gennemført blandt studerende, der blev
optaget i sommeren 2017, og er udsendt i marts 2018 – et halvt år efter studiestart.

3.1 Kort introduktion til valideringsanalyserne
For at undersøge validiteten af de anvendte skalaer så grundigt som muligt, har vi gennemført de
taljerede item respons-analyser. Vi har benyttet Rasch-modellen, fordi en skala, som passer til
Rasch-modellen, har optimale måleegenskaber og har en statistisk sufficient sumscore. Dette bety
der, at sumscoren indeholder al den nødvendige information for at kunne vurdere personers ni
veau på det, der måles, og at vi derfor kan benytte sumscoren som skalascore i de videre analyser. I
så fald vil det kun være niveauet af det, vi måler, der er bestemmende for, hvordan der svares på
hvert enkelt spørgsmål i skalaen. Den samlede score på den pågældende skala vil derfor i sig selv
indeholde tilstrækkelig information om de studerendes niveau af fx elaborering.
Som en del af analyserne undersøger vi, om der er systematiske skævheder i scoren, som er forår
saget af, at et eller flere spørgsmål ikke fungerer på samme måde for forskellige grupper af stude
rende – det, som kaldes differentiel item funktion (DIF). Hvis der er DIF, betyder det, at studerende,
der fx scorer lige højt på skalaen, der måler elaborering, ikke kun har opnået denne score som
følge af deres niveau af elaborering, men også delvist pga. andre karakteristika, såsom køn eller
alder. Den skævhed i scoren, der opstår på grund af DIF, kan betyde, at efterfølgende statistiske
analyser, hvor grupper af studerende sammenlignes, også bliver skævvredet. I de tilfælde, hvor der
er DIF, har vi benyttet en udvidet udgave af Rasch-modellen (de såkaldte grafiske loglinære Raschmodeller), som kan justere den samlede score for skævheder forårsaget af DIF, og derved opnås et
mere retvisende og validt mål for skalaen, der kan bruges på tværs af undergrupper.8 Vi har under
søgt DIF ud fra fem baggrundsvariable: Køn, alder, optagelsesprioritet, type af gymnasial uddan
nelse samt hovedområde.

8 For information om de grafiske loglinære Rasch-modeller, se Kreiner & Christensen (2007).
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Som en anden del af analyserne har vi undersøgt, om nogle spørgsmål i skalaen hænger stærkere
sammen end, hvad der kan forklares af det, skalaen måler. Vi kan altså finde ud af, om det blot er
niveauet af skalaen for fx elaborering, der afgør, hvad der svares på et givent spørgsmål, eller om
det også afhænger af, hvad der er svaret på ét eller flere af de andre spørgsmål i skalaen. Dette kal
des lokal afhængighed og er et krav i alle almindelige målingsmodeller. Hvis der ikke tages højde
for lokal afhængighed mellem spørgsmål, når reliabiliteten beregnes (for eksempel med
Cronbachs alpha), vil reliabiliteten fremstå som højere, end den egentlig er. Vi har derfor i forbin
delse med de udvidede Rasch-modeller (Kreiner & Christensen, 2007)9 anvendt en metode til be
regning af reliabiliteten, som tager højde for lokal afhængighed og derfor give et mere retvisende
billede af skalaernes reliabilitet.
Rasch-modellerne kan altså ikke blot validere skalaer af den karakter, som vi her arbejder med,
men de kan også løse nogle af de fundamentale problemer, der kan være med sådanne skalaer.

3.2 Resultater af valideringsanalyser
På baggrund af valideringsanalyserne finder vi, at vi kan måle henholdsvis elaborering, indøvelse
og social tilknytning med tilstrækkelig præcision og ensartethed på tværs af forskellige grupper af
studerendeved. Begreberne måles ved hjælpe af tre korte skalaer med tre spørgsmål for hver skala.
Vi kan endvidere – med en enkelt undtagelse – sammenligne niveauer på de tre skalaer på tværs af
hovedområder inden for samme sektor, men det er dog i nogle tilfælde nødvendigt at justere sco
ren på skalaen for at opnå præcise sammenligninger (disse justeringer præsenteres nedenfor).
Med hensyn til skalaen for social tilknytning kan vi dog på baggrund af valideringsanalyserne kun
foretage præcise sammenligninger mellem henholdsvis humaniora og samfundsvidenskab og
mellem sundhedsvidenskab, teknisk videnskab og naturvidenskab.
Der er ligeledes gennemført valideringsanalyser for interesse, brugbarhed og indsatsregulering,
som førte til, at der ikke kunne findes en velfungerende skala, hvorfor der i stedet anvendes enkelt
spørgsmål som mål for disse aspekter. Validiteten af disse spørgsmål undersøges derfor udeluk
kende ved at kigge på spørgsmålenes prædiktive validitet, jf. kapitel 5.
I nedenstående tabel gives et overblik af, om der er lokal afhængighed mellem spørgsmål, om
spørgsmål fungerer ens for undergrupper (DIF), og om skalaen kan bruges på tværs af teamtyper.

9 Ibid.
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TABEL 3.1

Overblik over resultaterne af Rasch-analysen
Skala (antal spørgsmål)

Antal lokale afhængighe
der mellem spørgsmål

Antal DIF-led

Virker skala på tværs af
hovedområder inden for
sektor?

Elaborering, EA (3)

1

1

Ja

Elaborering, PH (3)

1

2

Ja

Elaborering, UNI (3)

1

4

Ja

Indøvelse, EA (3)

2

2

Ja

Indøvelse, PH (3)

2

1

Ja

Indøvelse, UNI (3)

2

3

Ja

Social tilknytning, EA (3)

1

0

Ja

Social tilknytning, PH (3)

1

0

Ja

Social tilknytning, UNI1 (3)

1

0

Nej

Social tilknytning, UNI2 (3)

1

1

Nej

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut
Note: EA står for erhvervsakademier, PH står for professionshøjskoler, UNI står for universiteter.

Tabellen viser, at der er lokal afhængighed i alle skalaer. Lokal afhængighed mellem spørgsmål har
betydning for skalaens reliabilitet, hvilket der er taget højde for i denne sammenhæng. Det har ikke
yderligere betydning for skalaens anvendelse.
Af tabellen ses også, at skalaerne sammenlignes på tværs af hovedområder – med undtagelse af
skalaen for social tilknytning på universiteterne. Især for skalaerne for elaborering og indøvelse er
der på universiteterne flere DIF-led, der skal korrigeres for (henholdsvis fire og tre).
Skalaernes score er justeret for DIF. Når vi justerer scoren, er der grundlæggende tale om mindre
justeringer af den samlede skalascore. Det er dog justeringer, der er med til at øge præcisionen af
målingerne, idet vi får fjernet systematiske skævheder, som skyldes forskellige opfattelser af
spørgsmål i en skala.

3.3 Dokumentation for de enkelte skalaer
I dette afsnit fremstilles dokumentationen for de enkelte skalaer. Afsnittet indeholder grafiske
fremstillinger af skalaerne, globale homogenitetstest, test af DIF samt såkaldte score equation-ta
beller, der viser korrektion for DIF.
Skalaen, der måler social tilknytning, kan ikke anvendes på tværs af alle hovedområder på univer
siteterne. Det er i stedet muligt at danne en skala for to grupper af hovedområder. Der vises derfor
dokumentation for de to grupper af hovedområder, dvs. at humaniora og samfundsvidenskab ana
lyseres sammen og teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab analyseres sam
men.
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3.3.1

Præsentation af skala for elaborering
Skalaen for elaborering er dannet på baggrund af nedenstående tre items:
”I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”
[I meget høj grad, I høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke]
1.

Når jeg læser til mine nuværende fag, forsøger jeg at relatere nyt stof til det, jeg i forvejen ved
om emnet

2.

Jeg bruger den feedback, som jeg får, til at forbedre de ting jeg laver

3.

Jeg sammenholder altid det jeg læser med pointerne i undervisningen

Resultater for erhvervsakademier
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgsmål
3 og baggrundsvariablen hovedområde. Der er lokal afhængighed mellem spørgsmål 1 og 3. Relia
biliteten for skalaen er på 0,57. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.1

Grafisk fremstilling af skalaen Elaborering (for erhvervsakademier)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 1058. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.
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TABEL 3.2

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for
erhvervsakademier)
Test

CLR

DF

p-værdi

Global Homogenitetstest

21,7

20

0,359

Køn

20,7

20

0,417

Alder

39,3

40

0,503

Prioritet

22,1

20

0,338

Adgangseksamen

36,8

20

0,012

Hovedområde

16,2

17

0,510

Globale test for DIF:

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.

TABEL 3.3

Score equation af skalaen Elaborering mht. hovedområder (for
erhvervsakademier), justering af sumscoren
Bio- og lab

IT

Teknisk

Øko-merk

0

0

0

0

1,00

0,86

1,00

1,00

2,00

1,77

2,00

2,00

3,00

2,73

3,00

3,00

4,00

3,70

4,00

4,00

5,00

4,71

5,00

5,00

6,00

5,73

6,00

6,00

7,00

6,77

7,00

7,00

8,00

7,8

8,00

8,00

9

9

9

9

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.
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Resultater for professionshøjskoler
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgsmål
1 og baggrundsvariablen køn, samt spørgsmål 3 og baggrundsvariablen alder. Der er lokal af
hængighed mellem spørgsmål 1 og 3. Reliabiliteten for skalaen er på 0,55. I nedenstående figur ses
en grafisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.2

Grafisk fremstilling af skalaen Elaborering (for professionsbachelorer)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 2.338. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.
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TABEL 3.4

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for
professionsbachelorer)
Test

CLR

DF

p-værdi

Global Homogenitetstest

35,4

26

0,103

Køn

21,3

20

0,378

Alder

30,5

34

0,638

Prioritet

19,7

26

0,807

Adgangseksamen

40,6

26

0,034

Hovedområde

19,6

26

0,812

Globale test for DIF:

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.

TABEL 3.5

Score equation af skalaen Elaborering mht. køn og aldersgrupper (for
professionsbachelorer), justering af sumscoren
Mænd/17-20 år

Kvinder/17-20 år

Mænd/21-25 år

Kvinder/21-25 år

Mænd/26-70 år

Kvinder/26-70 år

0

0

0

0

0

1,00

0,94

1,00

0,93

1,07

1,00

2,00

1,88

2,13

1,99

2,20

2,06

3,00

2,81

3,23

3,02

3,30

3,09

4,00

3,73

4,23

3,95

4,31

4,03

5,00

4,65

5,15

4,82

5,27

4,93

6,00

5,64

6,06

5,72

6,22

5,88

7,00

6,71

7,00

6,71

7,16

6,90

8,00

7,85

7,98

7,83

8,09

7,96

9

9

9

9

9

0

9

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.

Danmarks Evalueringsinstitut

26

Fagligt engagement og social tilknytning – fra teoretiske begreber til empirisk måling
Valideringsanalyse

Resultater for universiteter
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgsmål
1 og baggrundsvariablen køn, samt spørgsmål 3 og baggrundsvariablene adgangsgivende eksa
men og hovedområde. Der er lokal afhængighed mellem spørgsmål 1 og 3. Reliabiliteten for ska
laen er på 0,50. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.3

Grafisk fremstilling af skalaen Elaborering (for universiteterne)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 5.223. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.
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TABEL 3.6

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for universiteterne)
Test

CLR

DF

p-værdi

Global Homogenitetstest

35,6

47

0,889

Køn

49,8

41

0,162

Alder

99,7

94

0,324

Prioritet

52,6

47

0,268

Adgangseksamen

31,8

44

0,915

Hovedområde

62,6

92

0,992

Globale test for DIF:

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.

TABEL 3.7

Score equation af skalaen Elaborering mht. hovedområder og
adgangsgivende eksamen blandt mænd (for universiteter), justering af
sumscoren
Stx/
Hum

Andet/
Hum

Stx/
Natur

Andet/
Natur

Stx/
Samf

Andet/
Samf

Stx/
Sund

Andet/
Sund

Stx/
Teknisk

Andet/
Teknisk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

1,09

0,68

0,76

1,01

1,10

0,75

0,81

0,75

0,82

2,00

2,12

1,58

1,68

1,99

2,11

1,58

1,69

1,64

1,75

3,00

3,12

2,56

2,66

2,93

3,05

2,44

2,56

2,60

2,72

4,00

4,11

3,54

3,63

3,84

3,95

3,29

3,41

3,58

3,68

5,00

5,09

4,50

4,58

4,72

4,82

4,15

4,25

4,54

4,63

6,00

6,06

5,48

5,53

5,61

5,68

5,04

5,12

5,52

5,58

7,00

7,04

6,50

6,54

6,56

6,61

6,04

6,09

6,55

6,59

8,00

8,01

7,64

7,66

7,64

7,66

7,28

7,30

7,68

7,70

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

9

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.
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TABEL 3.8

Score equation af skalaen Elaborering mht. hovedområder og
adgangsgivende eksamen blandt kvinder (for universiteter), justering af
sumscoren
Stx/
Hum

Andet/
Hum

Stx/
Natur

Andet/
Natur

Stx/
Samf

Andet/
Samf

Stx/
Sund

Andet/
Sund

Stx/
Teknisk

Andet/
Teknisk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,87

0,95

0,60

0,67

0,88

0,95

0,66

0,72

0,66

0,72

1,80

1,92

1,41

1,50

1,79

1,91

1,43

1,52

1,46

1,57

2,78

2,90

2,35

2,45

2,73

2,84

2,26

2,37

2,39

2,51

3,77

3,88

3,31

3,41

3,63

3,74

3,10

3,21

3,35

3,46

4,77

4,87

4,27

4,36

4,51

4,61

3,94

4,04

4,31

4,40

5,79

5,86

5,25

5,32

5,41

5,48

4,81

4,90

5,29

5,36

6,85

6,89

6,31

6,35

6,38

6,43

5,82

5,88

6,36

6,40

7,93

7,94

7,.52

7,54

7,52

7,55

7,10

7,13

7,57

7,59

0

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.

3.3.2

Præsentation af skalaen for indøvelse
Skalaen for indøvelse er dannet på baggrund af nedenstående tre items:
”I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”
[I meget høj grad, I høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke]
1.

Jeg opsummerer løbende for mig selv, hvad jeg har lært på uddannelsen

2.

Jeg gennemgår ofte mine noter efter undervisningen

3.

Jeg markerer eller noterer altid de vigtigste pointer, når jeg læser undervisningsmaterialet.
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Resultater for erhvervsakademier
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgsmål
1 og baggrundsvariablen hovedområde, samt spørgsmål 3 og baggrundsvariablen køn. Der er lokal
afhængighed mellem spørgsmål 1 og 2, samt spørgsmål 2 og 3. Reliabiliteten for skalaen er på
0,45-0,63. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.4

Grafisk fremstilling af skalaen Indøvelse (Erhvervsakademier)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 1.058. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.

TABEL 3.9

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (Erhvervsakademier)
Test

CLR

DF

p-værdi

Global Homogenitetstest

30,9

52

0,991

Køn

41,0

44

0,602

Alder

103,2

104

0,504

Prioritet

70,2

52

0,047

Adgangseksamen

36,9

52

0,943

Hovedområde

98,7

88

0,205

Globale test for DIF:

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.
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TABEL 3.10

Score equation af skalaen Indøvelse mht. køn og hovedområder og
adgangsgivende eksamen (for erhvervsakademier), justering af
sumscoren
Mand/Bio- og lab +
IT

Kvinde/Bio- og lab +
IT

Mand/Tek
nisk

Kvinde/Tek
nisk

Mand/Økomerk

Kvinde/Økomerk

3

3

3

3

3

3

4

4,16

4,04

4,21

3,95

4,09

5

5,33

4,99

5,29

4,84

5,1

6

6,47

5,89

6,3

5,71

6,06

7

7,62

6,8

7,34

6,56

7,03

8

8,8

7,73

8,48

7,42

8,06

9

9,95

8,73

9,69

8,31

9,14

10

11,01

9,77

10,85

9,23

10,21

11

11,93

10,85

11,87

10,19

11,21

12

12,73

11,96

12,75

11,2

12,14

13

13,46

13,06

13,53

12,32

13,02

14

14,18

14,12

14,27

13,59

13,93

15

15

15

15

15

15

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.
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Resultater for professionsbachelorer
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgsmål
3 og baggrundsvariablene alder, køn og hovedområde. Der er lokal afhængighed mellem spørgs
mål 1 og 2, samt spørgsmål 2 og 3. Reliabiliteten for skalaen er på 0,33-0,68. I nedenstående figur
ses en grafisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.5

Grafisk fremstilling af skalaen Indøvelse (Professionsbachelorer)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 2.338. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.
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TABEL 3.11

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (Professionsbachelor)
Test

CLR

DF

p-værdi

Global Homogenitetstest

40,9

58

0,957

Køn

48,4

50

0,540

Alder

124,4

92

0,014

Prioritet

67,3

58

0,189

Adgangseksamen

43,8

58

0,916

Hovedområde

48,0

54

0,705

Globale test for DIF:

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.

TABEL 3.12

Score equation af skalaen Indøvelse mht. alder og hovedområder for
mænd (for professionsbachelorer), justering af sumscoren
17-20 år

21-25 år/Andet

26+ år/Andet

17-20 år/Pæd

21-25 år/Pæd

26+ år/Pæd

3

3

3

3

3

3

4

3,92

3,83

4,02

3,95

3,86

5

4,86

4,69

5,05

4,91

4,74

6

5,82

5,58

6,08

5,9

5,66

7

6,83

6,54

7,12

6,94

6,64

8

7,84

7,55

8,18

8,02

7,71

9

8,8

8,56

9,24

9,06

8,8

10

9,67

9,52

10,29

10,01

9,85

11

10,48

10,43

11,31

10,86

10,8

12

11,3

11,33

12,29

11,66

11,68

13

12,21

12,3

13,22

12,51

12,59

14

13,42

13,5

14,12

13,56

13,64

15

15

15

15

15

15

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.
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TABEL 3.13

Score equation af skalaen Indøvelse mht. alder og hovedområder for
kvinder (for professionsbachelorer), justering af sumscoren
17-20 år

21-25 år/Andet

26+ år/Andet

17-20 år/Pæd

21-25 år/Pæd

26+ år/Pæd

3

3

3

3

3

3

4,06

4

3,93

4,07

4,02

3,96

5,15

5,03

4,89

5,19

5,07

4,94

6,31

6,12

5,9

6,37

6,19

5,97

7,48

7,28

6,97

7,6

7,39

7,08

8,6

8,42

8,08

8,77

8,58

8,23

9,63

9,45

9,14

9,86

9,69

9,36

10,58

10,35

10,12

10,85

10,65

10,41

11,5

11,15

11,02

11,79

11,49

11,35

12,42

11,92

11,89

12,68

12,26

12,21

13,34

12,73

12,78

13,54

13

13,04

14,24

13,7

13,78

14,34

13,85

13,92

15

15

15

15

15

15

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.
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Resultater for universiteterne
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgsmål
1 og baggrundsvariablen køn, spørgsmål 2 og baggrundsvariablen hovedområde, samt spørgsmål
3 og baggrundsvariablene køn og hovedområde. Der er lokal afhængighed mellem spørgsmål 1 og
2, samt spørgsmål 2 og 3. Reliabiliteten for skalaen er på 0,29-0,45. I nedenstående figur ses en gra
fisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.6

Grafisk fremstilling af skalaen for Indøvelse (Universiteter)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 5.223. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.
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TABEL 3.14

Globale homogenitetstest samt globale test for DIF (Universitet)
Test

CLR

DF

p-værdi

Global Homogenitetstest

45,0

75

0,998

Køn

82,3

59

0,024

Alder

161,3

150

0,251

Prioritet

79,2

75

0,348

Adgangseksamen

85,9

75

0,183

120,6

153

0,975

Globale test for DIF:

Hovedområde

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Det globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.

TABEL 3.15

Score equation af skalaen Indøvelse mht. hovedområder for mænd (for
universiteter), justering af sumscoren
Hum

Natur + Sund

Samf

Teknisk

3

3

3

3

4

3,88

3,88

4,05

5

4,8

4,86

5,1

6

5,75

5,92

6,1

7

6,68

6,99

7,05

8

7,58

8,01

7,98

9

8,46

8,97

8,94

10

9,35

9,91

9,96

11

10,3

10,85

11,04

12

11,35

11,82

12,13

13

12,53

12,83

13,16

14

13,79

13,91

14,1

15

15

15

15

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.
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TABEL 3.16

Score equation af skalaen Indøvelse mht. hovedområder for kvinder (for
universiteter), justering af sumscoren
Hum

Natur + Sund

Samf

Teknisk

3

3

3

3,99

3,91

3,86

4,08

4,95

4,83

4,79

5,12

5,93

5,77

5,84

6,12

6,96

6,73

6,96

7,1

8,04

7,69

8,08

8,08

9,16

8,64

9,18

9,11

10,28

9,58

10,24

10,19

11,34

10,55

11,23

11,28

12,32

11,58

12,17

12,34

13,23

12,69

13,09

13,3

14,11

13,87

14,02

14,17

15

15

15

3

15

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.

3.3.3

Præsentation af skalaen for social tilknytning
Skalaen for social tilknytning er dannet på baggrund af nedenstående tre items:
”I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”
[I meget høj grad, I høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke]
1.

De andre studerende er generelt imødekommende

2.

Jeg føler mig velkommen på studiet

3.

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det
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Resultater for erhvervsakademier
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for lokal afhængighed
mellem spørgsmål 1 og 2. Reliabiliteten for skalaen er på 0,76-0,85. I nedenstående figur ses en gra
fisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.7

Grafisk fremstilling af skalaen for Social tilknytning (Erhvervsakademier)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 1058. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.

TABEL 3.17

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (Erhversakademier)
CLR

DF

p-værdi

23,2

16

0,109

Køn

24,5

16

0,080

Alder

35,4

32

0,311

9,5

16

0,892

STX

15,4

16

0,499

Hovedområde

59,3

48

0,127

Global Homogenitetstest
Globale test for DIF:

Prioritet

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.
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Resultater for professionsbachelorer
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for lokal afhængighed
mellem spørgsmål 1 og 2. Reliabiliteten for skalaen er på 0,56-0,91. I nedenstående figur ses en gra
fisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.8

Grafisk fremstilling af skalaen for Social tilknytning
(Professionsbachelorer)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 2.338. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.

TABEL 3.18

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (Professionsbachelorer)
CLR

DF

p-værdi

23,1

17

0,145

Køn

30,4

17

0,023

Alder

50,1

34

0,037

Prioritet

30,9

17

0,020

STX

30,3

17

0,024

Hovedområde

99,5

85

0,134

Global Homogenitetstest
Globale test for DIF:

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.
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Resultater for universiteterne (NAT, TEK og SUND)
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for lokal afhængighed
mellem spørgsmål 1 og 2. Reliabiliteten for skalaen er på 0,77-0,86. I nedenstående figur ses en gra
fisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.9

Grafisk fremstilling af skalaen for Social tilknytning (Universiteter – det
naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige samt tekniske
hovedområde)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n = 2.567. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.
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TABEL 3.19

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (Universiteter – det
naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige samt tekniske
hovedområde)
CLR

DF

p-værdi

29,9

17

0,027

Køn

14,7

17

0,614

Alder

39,1

34

0,250

Prioritet

28,1

17

0,044

STX

26,2

17

0,071

Hovedområde

68,4

51

0,052

Global Homogenitetstest
Globale test for DIF:

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.
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Resultater for universiteterne (HUM og SAMF)
Skalaen passer til en grafisk loglinær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgsmål
1 og baggrundsvariablene køn og hovedområde samt lokal afhængighed mellem spørgsmål 1 og 2.
Reliabiliteten for skalaen er på 0,73-0,88. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen.

FIGUR 3.10

Grafisk fremstilling af skalaen for Social tilknytning (Universiteter – det
humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområde)

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: n =3.096. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med
hovedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen hovedområde er en nominel variabel.
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TABEL 3.20

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (Universiteter – det
humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområde)
CLR

DF

p-værdi

26,7

23

0,270

Køn

8,8

17

0,945

Alder

48,2

46

0,385

Prioritet

13,6

23

0,939

STX

16,9

23

0,815

9,9

20

0,971

Global Homogenitetstest
Globale test for DIF:

Hovedområde

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: CLR er Conditional Likelihood Ratio-test, der tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere de
finerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds
variablene. Alle test er foretaget efter, at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed.

TABEL 3.21

Score equation af skalaen Social tilknytning mht. køn og hovedområder
(for universiteter på det humanistiske og samfundsvidenskabelige
hovedområde), justering af sumscoren
Kvinde/Humanstisk/Teologi

Mand/Humanistisk/Teologi

Kvinde/Samf

Mand/Samf

1.00

1,11

0,89

1,01

2.00

2,20

1,81

2,01

3.00

3,20

2,80

3,01

4.00

4,23

3,77

4,00

5.00

5,26

4,74

4,99

6.00

6,23

5,78

5,98

7.00

7,15

6,84

6,97

8.00

8,07

7,90

7,96

Kilde: Rasch-analyse af spørgeskemadata fra W3 2017.
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres.
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4 Konstruktion af skalaer

I dette kapitel vises fordelingerne på de mål, der udgøres af enkeltitems (interesse, brugbarhed og
indsatsregulering). For de anvendte mål, der måles med en skala (elaborering, indøvelse, social til
knytning og fagligt engagement), vises fordelinger på items, forhold mellem latent variabel og
items samt fordeling på den konstruerede skala.

Interesse
FIGUR 4.1

Interesse (Item)

Jeg er meget interesseret i det faglige indhold af uddannelsen

34

0%
I meget høj grad

I høj grad

20 %

I nogen grad

47

40 %

60 %

16

3

80 %

100 %

25

8

I mindre grad/Slet ikke

Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.574. Respondenterne blev spurgt “I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”

Brugbarhed
FIGUR 4.2

Brugbarhed (Item)
Jeg tror, at jeg kommer til at bruge det, jeg lærer i mine
nuværende fag, når jeg har færdiggjort min uddannelse

31

0%
I meget høj grad

I høj grad

20 %
I nogen grad

37

40 %

60 %

80 %

100 %

I mindre grad/Slet ikke

Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.574. Respondenterne blev spurgt “I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”.
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Indsatsregulering
FIGUR 4.3

Indsatsregulering (Item)
Selv når noget på uddannelsen er kedeligt og ikke
interesserer mig, bliver jeg ved med at arbejde, indtil jeg er…

17

45

0%
I meget høj grad

I høj grad

20 %
I nogen grad

28

40 %

60 %

10

80 %

100 %

I mindre grad/Slet ikke

Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.574. Respondenterne blev spurgt “I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”.

Elaborering
FIGUR 4.4

Forhold mellem elaborering (latent) og items – refleksiv målemodel

FIGUR 4.5

Elaborering (Items)
Jeg sammenholder altid det jeg læser med pointerne i
undervisningen

14

Jeg bruger den feedback, som jeg får, til at forbedre de ting
jeg laver

10

49

19

0%
I høj grad

34

28

Når jeg læser til mine nuværende fag, forsøger jeg at relatere
nyt stof til det, jeg i forvejen ved om emnet

I meget høj grad

43

18

43

20 %
I nogen grad

40 %

28

60 %

80 %

5
10

100 %

I mindre grad/Slet ikke

Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.574. Respondenterne blev spurgt “I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”.
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FIGUR 4.6

Fordeling elaborering (Skala)
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Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: N = 8.556. En høj værdi angiver en høj grad af elaborering.

Indøvelse
FIGUR 4.7

Forhold mellem indøvelse (latent) og items – refleksiv målemodel

FIGUR 4.8

Indøvelse (Items)
Jeg markerer eller noterer altid de vigtigste pointer, når jeg
læser undervisningsmaterialet

23

Jeg gennemgår ofte mine noter efter undervisningen

4

Jeg opsummerer løbende for mig selv, hvad jeg har lært på
uddannelsen

5

0%
I meget høj grad

I høj grad

28

12

26

31

37

21

20 %

I nogen grad

15

44

40 %
I mindre grad

16
24

60 %

8

80 %

6

100 %

Slet ikke

Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.556. Respondenterne blev spurgt “I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”.
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FIGUR 4.9

Fordeling indøvelse (skala)
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Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: N = 8.574. En høj værdi angiver en høj grad af indøvelse.

Samlet mål for fagligt engagement
FIGUR 4.10

Fagligt engagement – formativ målemodel

Note: Indøvelse indgår ikke i det samlede indeks for fagligt engagement fordi det jf. næste kapitel ikke forbedrer forkla
ringskraften i forhold til de studerendes frafaldssandsynlighed.
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FIGUR 4.11

Fordeling – samlet indeks for fagligt engagement
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Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.556. En høj værdi angiver en høj grad af fagligt engagement.

Social tilknytning
FIGUR 4.12

Forhold mellem social tilknytning (latent) og items – refleksiv målemodel

FIGUR 4.13

Social Tilknytning (items)
Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg
har brug for det

32

Jeg føler mig velkommen på studiet

19

45

De andre studerende er generelt im

39

39

0%
I meget høj grad

42

I høj grad

20 %
I nogen grad

13

43

40 %

60 %

7

14

80 %

3
4

100 %

I mindre grad/Slet ike

Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.574. Respondenterne blev spurgt “I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”.
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FIGUR 4.14

Fordeling Social Tilknytning (skala)
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Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser (2017).
Note: n = 8.574. Respondenterne blev spurgt “I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?”.

Danmarks Evalueringsinstitut

49

Fagligt engagement og social tilknytning – fra teoretiske begreber til empirisk måling

5 Den prædiktive validitet af hvert
aspekt af fagligt engagement

Det samlede mål for fagligt engagement måles med et formativt indeks, hvor vi teoretisk har identi
ficeret fem aspekter af fagligt engagement, som vi jf. ovenfor argumenterer for, hver især udgør væ
sentlige aspekter af studerendes faglige engagement på de videregående uddannelser. Den ende
lige udgave af det formative indeks omfatter dog kun fire af de fem aspekter, hvilket er baseret på
de empiriske analyser af den prædiktive validitet i dette kapitel.
Ud over de teoretiske rationaler om, hvilke aspekter der bør indgå i et samlet mål for fagligt enga
gement, vil vi også gerne empirisk undersøge, om vi kan påvise, at hvert af disse aspekter hænger
sammen med frafald. Hvis vi kan påvise en sammenhæng med frafald, styrker det argumentet for,
at vi har opnået et validt mål for det enkelte aspekt, som i alle tilfælde forventes at have betydning
for studerendes læringsudbytte og frafaldsrisiko, og som derfor også forventes at hænge sammen
med de studerendes frafaldsrisiko.
Hvis vi omvendt ikke kan påvise en sammenhæng mellem det enkelte aspekt og frafaldsrisikoen,
svækker det den prædiktive validitet. Da vi ønsker, at det samlede mål for fagligt engagement be
står af aspekter, der fremmer studerendes indlæring og gennemsnitligt set mindsker deres frafalds
risiko, er det er et væsentligt kriterium for at inddrage aspektet i det samlede mål, at vi kan påvise
en sammenhæng. Det er ligeledes væsentligt, at det enkelte aspekt bidrager med forklaringskraft,
når der kontrolleres for de øvrige aspekter.

Hvorfor undersøge den prædiktive validitet?
Der er to grunde til, at vi ønsker at undersøge den prædiktive validitet af de forskellige
aspekter af fagligt engagement: Det ene handler om validiteten af målet, mens det andet
handler om relevansen af målet i en uddannelseskontekst.

Nomologisk validitet
Vi har jf. kapitel 2 en teoretisk forventning om, at hvert af aspekterne har betydning for de
studerendes læringsudbytte samt deres sandsynlighed for at falde fra uddannelsen. Hvis vi
empirisk finder opbakning til dette, styrker det begrebets nomologiske validitet, der netop
refererer til, i hvilken grad målet korrelerer med et andet mål, som man teoretisk forventer,
at det har en effekt på (Adcock & Collier, 2001).
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Et relevant mål for fagligt engagement
Fagligt engagement kan i udgangspunktet komme til udtryk på mange måder, og vi vil gerne
sikre, at vores begreb for fagligt engagement har et konstruktivt fokus med henblik på at
fremme studerendes læring og fastholdelse. Ud over de teoretiske overvejelser skal den em
piriske undersøgelse af aspekternes prædiktive validitet derfor ligeledes være med til at
sikre, at hvert af aspekterne er relevant i denne forstand.

Resultaterne i tabel 5.1 viser, at der samlet set er signifikante negative sammenhænge mellem alle
aspekter af fagligt engagement og de studerendes frafaldsrisiko i løbet af de første to år, når vi kig
ger på bivariate sammenhænge. Vi vil dog også gerne have, at de enkelte aspekter hver især kan
forudsige studerendes frafaldsrisiko, når der kontrolleres for de andre aspekter.

TABEL 5.1

Prædiktiv validitet – aspekter af fagligt engagement
Sammenhængen mellem aspekter af fagligt engagement og frafald i løbet af de første to år. Bivariat og
med kontrol for øvrige aspekter.
Bivariat

Med kontrol for andre aspekter

Interesse

-0,093***

-0,072***

Brugbarhed

-0,054***

-0,019***

Indsatsregulering

-0,047***

-0,019***

Elaborering

-0,074***

-0,019

Indøvelse

-0,046***

0,007

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 2020.
Note: * = p < 0,1: ** = p < 0,05; *** = p <0,01. I begge modeller er der kontrolleret for uddannelsesudbudsfaktorer i form
af en fixed effects-model. Analyserne er dog kørt både med og uden kontrol for uddannelsesudbudskontrol, og det gør
ingen substantiel forskel. Alle variable går fra 1-4, hvor 1 angiver minimalt niveau af det målte aspekt, mens 4 angiver
det maksimale niveau af det målte aspekt. Frafald i løbet af de første to år er kodet, så 1 = frafald, mens 0 = ikke-frafal
det. En negativ sammenhæng betyder således, at jo højere niveau af et aspekt, desto lavere frafaldsrisiko. N = 8.404.

Indøvelse tages ud af det samlede mål for fagligt engagement
Det fremgår af tabel 5.1, at der for tre af de fem aspekter ligeledes er en signifikant negative sam
menhæng med de studerendes risiko, når der kontrolleres for de øvrige aspekter. Det gælder dog
ikke for indøvelse, hvor sammenhængen med frafald bliver insignifikant – endda med en positiv
koefficient, når der kontrolleres for de øvrige aspekter. Vi kan altså ikke påvise, at indøvelse kan for
udsige studerendes frafaldsrisiko, når der kontrolleres for andre aspekter af fagligt engagement,
hvilket indikerer en lav prædiktiv validitet af indøvelse.
Det fremgår endvidere af tabel 5.2, at den kontrollerede sammenhæng mellem indøvelse og stude
rendes frafaldsrisiko er insignifikant i alle tre sektorer. Det kan ikke udelukkes, at indøvelse har be
tydning for studerendes læring – blot uden at det har betydning for deres frafaldsrisiko. At der kon
sistent ikke kan påvises signifikante sammenhængen i nogen af sektorerne indikerer dog en lav
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prædiktiv validitet, hvorfor indøvelse tages ud af det samlede mål for fagligt engagement.10 En for
klaring kan være, at studerendes indøvelse generelt ikke udgør en hensigtsmæssig læringsstrategi
på videregående uddannelser. Det udelukker dog ikke, at det kan være en god strategi på nogle
uddannelser eller i forhold til indlæring af nogle dele af en uddannelse.

TABEL 5.2

Prædiktiv validitet – aspekter af fagligt engagement, sektoropdelt
Sammenhængen mellem aspekter af fagligt engagement og frafald i løbet af de første to år. Med kontrol
for øvrige aspekter, for hver sektor.
Erhvervsakademier

Professionshøjskoler

Universiteter

-0,066***

-0,052***

-0,079***

Brugbarhed

-0,015

-0,022**

-0,019***

Indsatsregulering

-0,026

-0,016*

-0,020***

Elaborering

-0,015

0,006

-0,032***

0,028

-0,004

0,007

Interesse

Indøvelse

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 2020.
Note: * = p < 0,1: ** = p < 0,05; *** = p < 0,01. Der er kontrolleret for uddannelsesudbudsfaktorer i form af en fixed effectsmodel. Analyserne er dog kørt både med og uden kontrol for forhold på uddannelsesudbudsniveau, og det gør ingen
substantiel forskel. Alle variable går fra 1-4, hvor 1 angiver minimalt niveau af det målte aspekt, mens 4 angiver det
maksimale niveau af det målte aspekt. Frafald i løbet af de første to år er kodet, så 1 = frafald, mens 0 = ikke-frafaldet.
En negativ sammenhæng betyder således, at jo højere niveau af et aspekt, desto lavere frafaldsrisiko. n (EA) = 1.004; n
(PH) = 2.284; n (UNI) = 5.116.

I andre dele af litteraturen har man beskæftiget sig med betydningen af at anvende overfladelæ
ring som læringsstrategi, hvor overfladelæring formodes at hæmme studerendes læringsudbytte
(Hailikari & Parpala, 2014, s. 814). Selvom forståelsen af indøvelse i denne rapport er kvalitativt an
derledes end forståelsen af de studerendes såkaldte strategier for overfladelæring, er der en paral
lel med hensyn til indøvelse af stoffet uden skelen til forståelsen af det, hvilket teoretisk set også
kan være med til at forklare, at vi ikke kan påvise en sammenhæng.

Elaborering beholdes som en del af det samlede mål for fagligt engagement
Sammenhængen mellem elaborering og studerendes frafaldsrisiko er ligeledes ikke signifikant på
det overordnede niveau, men koefficienten er dog negativ – i overensstemmelse med forventnin
gen. Når vi ser på de kontrollerede sammenhænge, opdelt på sektorniveau i tabel 5.2, fremgår det,
at der er markante forskelle mellem de tre sektorer. Mens sammenhængen er højsignifikant for stu
derende på universiteter, kan der ikke påvises en signifikant sammenhæng for studerende på er
hvervsakademier og professionshøjskoler. Der kan være forskellige forklaringer på disse forskelle.

10 At der ikke kan påvises en signifikant sammenhæng i en model, hvor der er kontrolleret for de øvrige aspekter, er ikke et sikkert bevis
for, at dimensionen ikke styrker forklaringskraften. Vi har derfor ligeledes undersøgt forklaringskraften ved brug af informationskrite
riet AIC, der er en anden metode til at teste en models forklaringskraft og velegnet til at sammenligne forklaringskraften af to model
ler, fx når en variabel tages ud. Disse analyser viser, at AIC bliver en smule lavere, dvs. at forklaringskraften forbedres, når indøvelse
tages ud af modellen. Det understøtter således det hensigtsmæssige i at tage indøvelse ud af det samlede indeks for fagligt engage
ment. Det er ligeledes undersøgt, om forklaringskraften forbedres, når de øvrige aspekter tages ud af modellen én af gangen, hvilket
ikke er tilfældet.
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En mulig forklaring kan være, at indholdet af uddannelser på universiteter er mere teoretiske, og at
behovet for at anvende elaboring som læringsstrategi derfor er større på universitetsuddannelser.
En anden forklaring kan være, at indlæring af de dele af stoffet, som kræver en høj grad af elabore
ring, eksempelvis de teoretiske, har mindre betydning for de studerendes frafaldsrisiko på er
hvervsakademier og professionshøjskoler. I så fald kan elaborering godt være en hensigtsmæssig
læringsstrategi, selvom den ikke har betydning for frafaldsrisikoen i disse sektorer. Vi kan ikke på
baggrund af undersøgelsen konkludere, hvilken af disse forklaringer der ligger bag de insignifi
kante sammenhænge. Elaborering bibeholdes på den baggrund som en del af det samlede mål for
fagligt engagement i alle tre sektorer.
Med undtagelse af de ovennævnte sammenhænge mellem elaborering og frafaldsrisiko viser tabel
5.3, at der kan påvises signifikante sammenhænge mellem de tre øvrige aspekter – hhv. interesse,
relevans og vedholdenhed – og studerendes frafaldsrisiko i løbet af de første to år på studiet i alle
tre sektorer og samlet set. Eneste undtagelse er sammenhængen mellem relevans og frafaldsrisiko
på erhvervsakademierne, hvor estimat og fortegn ligeledes tyder på, at der er en sammenhæng,
som blot ikke er signifikant. Det kan hænge sammen med, at det er den sektor, hvor der er færrest
observationer.
Det fremgår derudover af tabel 5.3, at den overordnede sammenhæng mellem elaborering og fra
fald bliver signifikant, når indøvelse ikke inkluderes i modellen, hvilket giver opbakning til beslut
ningen om at beholde elaborering som en del af det samlede mål for fagligt engagement.
Sammenholdt med de teoretiske overvejelser i notatet danner dette baggrund for at opstille et for
mativt indeks for fagligt engagement med de fire aspekter interesse, relevans, vedholdenhed og
elaborering.

TABEL 5.3

Prædiktiv validitet – aspekter af fagligt engagement, tilpasset
Sammenhængen mellem aspekter af fagligt engagement og frafald i løbet af de første to år. Med kontrol
for øvrige aspekter, for hver sektor og samlet.

Interesse
Brugbarhed
Indsats regulering
Elaborering

Erhvervsakademier

Professionshøjskoler

Universiteter

Alle sektorer

-0,064***

-0,053***

-0,079***

-0,071***

-0,016

-0,022**

-0,019***

-0,019***

-0,024*

-0,017*

-0,020***

-0,019***

-0,004

0,004

-0,030***

-0,017**

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 2020.
Note: * = p < 0,1: ** = p < 0,05 *** = p < 0,01. Der er kontrolleret for uddannelsesudbudsfaktorer i form af en fixed effectsmodel. Analyserne er dog kørt både med og uden kontrol for forhold på uddannelsesudbudsniveau, og det gør ingen
substantiel forskel. Alle variable går fra 1-4, hvor 1 angiver minimalt niveau af det målte aspekt, mens 4 angiver det
maksimale niveau af det målte aspekt. Frafald i løbet af de første to år er kodet, så 1 = frafald, mens 0 = ikke-frafaldet.
En negativ sammenhæng betyder således, at jo højere niveau af et aspekt, desto lavere frafaldsrisiko. n (EA) = 1.004; n
(PH) = 2.284; n (UNI) = 5.116; n (Alle) = 8.404.
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