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1 Indledning 

Denne rapport er en baggrundsrapport for hovedrapporten Førsteårsstuderendes faglige og sociale 
trivsel under pandemien (EVA, 2021a). Formålet med denne baggrundsrapport er dels kort at gen-
nemgå den teoretiske og konceptuelle baggrund for de aspekter, der indgår i hovedrapporten, og 
dels at vise, hvordan de forskellige aspekter er målt, herunder hvordan de skalaer, der indgår i ana-
lyserne, er konstrueret. 
 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i to komplementære konceptuelle tilgange. Kapitel 2 præsen-
terer en konceptuel tilgang til et individperspektiv på læringsudbytte og fastholdelse. Kapitel 3 be-
skriver, hvordan aspekterne inden for denne konceptuelle tilgang måles i undersøgelsen. Kapitel 4 
præsenterer en konceptuel tilgang til det sociale læringsmiljø på de videregående uddannelser. 
Kapitel 5 præsenterer, hvordan de forskellige aspekter inden for det sociale læringsmiljø måles i 
undersøgelsen. Kapitel 6 præsenterer de anvendte skalaer inden for hhv. trivsel, faglige aspekter 
og det sociale læringsmiljø samt supplerende fordelinger af enkeltspørgsmål, der indgår i undersø-
gelsen.  
 
Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) forløbsundersøgelse på 
de videregående uddannelser, der omfatter alle videregående uddannelser, som optager stude-
rende gennem Den Koordinerede Tilmelding. 
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2 Konceptuel tilgang: individperspektiv 
på læringsudbytte og fastholdelse 

Modellen i figur 2.1 udgør den konceptuelle ramme for et individperspektiv på læringsudbytte og 
fastholdelse på de videregående uddannelser. Det teoretiske grundlag for modellen er primært ba-
seret på Pintrich (2003), Fredricks et al. (2004) og Kahu (2013) og er beskrevet nærmere i rapporten 
Fagligt engagement og social tilknytning – fra teoretiske begreber til empirisk måling (EVA, 2020b). 
Modellen giver et bud på, hvilke begreber der er centrale for at forstå, hvad der fremmer studeren-
des læringsudbytte og fastholdelse på videregående uddannelser. Modellen viser også, hvordan de 
forskellige begreber formodes at hænge sammen, fx at det faglige engagement formodes at på-
virke de studerendes motivation, som påvirker de studerendes tidsforbrug på uddannelsen (deres 
adfærdsmæssige engagement, jf. Fredricks et al., 2004).  
 

FIGUR 2.1 

Model til forståelse af studerendes læringsudbytte og fastholdelse 

 
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 2020. 
Note: Pilene mellem de mørkeblå og lyseblå aspekter illustrerer, at der formodes at være en gensidig påvirkning mel-
lem de forskellige aspekter (mørkeblå: social kognitive og følelsesmæssige aspekter; grønne: følelsesmæssige aspek-
ter; lyseblå: adfærdsmæssige aspekter) og læringsudbyttet på uddannelsen. Der formodes samtidig at være en gensi-
dig påvirkning mellem både oplevelser på uddannelsen og læringsudbytte samt oplevelser på uddannelsen og de an-
dre forskellige aspekter. 
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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. Nedenfor gennemgås de forskellige aspekter af stu-
dielivet, der indgår i modellen. 
 

2.1 Social tilknytning 

De studerendes sociale tilknytning betegner deres oplevelser af at høre til eller være knyttet til det 
sociale miljø på uddannelsen. Begrebet er baseret på Self Determination Theory (SDT), der blandt 
andet peger på forbundethed som et basalt behov for at høre til eller at være tilknyttet en gruppe 
(Pintrich, 2003). Rapporten Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet (EVA, 2020a) 
påviste en stærk sammenhæng mellem de studerendes niveau af social tilknytning og deres fra-
faldssandsynlighed. 
 

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 fandt 
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. 
 

2.3 Fagligt engagement 

De studerendes faglige engagement betragtes som et multidimensionalt begreb, der består af fire 
aspekter, som dels er emotionelt betingede (faglig interesse og brugbarhed) og dels kognitivt be-
tingede (elaborering og indsatregulering). Definitionen af fagligt engagement trækker på indsigter 
fra forskningen i den del af uddannelsespsykologien, der beskæftiger sig med, hvad der motiverer 
studerende (motivational science), og hvordan studerende selv kan styrke egen læring (self-regula-
ted learning) gennem brug af bevidste læringsstrategier (Fredericks et al., 2004; Pintrich, 2003). 
Rapporten Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet (EVA, 2020a) påviste en 
stærk sammenhæng mellem de studerendes niveau af fagligt engagement og deres frafaldssand-
synlighed.  
 

2.4 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).1 Dette er ligeledes blevet underbygget af en 

 

1  Se også afsnit 2.5.2 for uddybning. 
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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).   
 

2.5 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 social-kognitive og 
følelsesmæssige aspekter i modellen (mørkeblå bokse). Den samlede motivation er dog samtidig 
et overordnet mål, som ikke skeler 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.  
 

2.6 Følelsen 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 eller fortsætte på uddannelsen. 
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 uddannelser 
(2015, s. 3). Følelsen af at høre til refererer her til, i hvilken grad de studerende ser dem selv som en 
del af et fællesskab med andre på uddannelsen, hvilket kan referere til både fagligt og socialt fun-
derede 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. 
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3 Måling af aspekter: individperspektiv 
på læringsudbytte og fastholdelse 

Figur 3.1 viser de forskellige aspekter af studielivet, som på baggrund af den konceptuelle tilgang 
udgør centrale aspekter, og hvilke spørgsmål der anvendes til at måde disse aspekter.  
 

FIGUR 3.1 

Måling af aspekter: Individperspektiv på læringsudbytte og fastholdelse 

Tabellen viser aspekter, der indgår i analysen, hvordan de er målt, og hvad de eventuelt er blevet 
sammenlignet med. 

Aspekt Spørgsmål Sammenlignet med 

Socialkognitive og følelsesmæssige aspekter 

Social tilknytning • Jeg prøver at få alle mine medstuderende med i fælles-
skaber på studiet. 

• Når jeg går til undervisning, kender jeg så godt som alle 
på holdet og ved, hvem de er. 

• Jeg oplever, at mine medstuderende ved, hvem jeg er. 
• Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg ses med 

i fritiden og laver ting med, som ikke relaterer sig direkte 
til studiet. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Negative studierelate-
rede følelser 

• Det gør mig ofte frustreret at sidde og studere. 
• Jeg bliver ofte anspændt og nervøs, når jeg sidder og stu-

derer. 
• Jeg er ofte flov over, at jeg ikke kan tilegne mig selv simpelt 

stof på uddannelsen. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Positive studierelate-
rede følelser 

• Jeg kan godt lide at tilegne mig ny viden. 
• Jeg er stolt af mine evner i relation til studiet. 
• Jeg har en optimistisk indstilling til at skulle sidde og stu-

dere. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Fagligt engagement  • Jeg er meget interesseret i det faglige indhold af uddan-
nelsen. 

• Jeg tror, at jeg kommer til at bruge det, jeg lærer i mine 
nuværende fag, når jeg har færdiggjort min uddannelse. 

• Når jeg læser til mine nuværende fag, forsøger jeg at rela-
tere nyt stof til det, jeg i forvejen ved om emnet. 

• Selv når noget på uddannelsen er kedeligt og ikke interes-
serer mig, bliver jeg ved med at arbejde, indtil jeg er færdig 
med det, jeg skal. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2017 

Self-efficacy - læring • Jeg er sikker på, at jeg kan forstå det sværeste litteratur i 
de nuværende fag på min uddannelse. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2017 
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Aspekt Spørgsmål Sammenlignet med 

• Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de grundlæggende be-
greber, der undervises i i de nuværende fag på min uddan-
nelse. 

• Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de mest komplekse em-
ner, jeg bliver præsenteret for i de nuværende fag på min 
uddannelse. 

• Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der un-
dervises i i de nuværende fag på min uddannelse. 

Self-efficacy - eksamen • Jeg tror, jeg vil få rigtig gode karakterer i mine nuværende 
fag. 

• Jeg er sikker på, at jeg vil klare mig godt i opgaver og til 
eksamen i de nuværende fag på min uddannelse. 

• Jeg forventer, at jeg klarer mig godt i de nuværende fag på 
min uddannelse. 

• Hvis man tager sværhedsgraden af mine nuværende fag, 
underviserne og mine egne evner i betragtning, tror jeg, at 
jeg vil klare mig godt i disse fag. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2017 

Motivationstype • Det, jeg allerhelst vil i mine første fag, er at få gode karak-
terer (ekstrinsisk). 

• Det mest tilfredsstillende for mig i et fag er at prøve at for-
stå indholdet så grundigt som muligt (intrinsisk). 

Førsteårsstuderende 
årgang 2017 

Følelsesmæssige aspekter 

Motivation • Jeg er motiveret for at studere på min uddannelse. Førsteårsstuderende 
årgang 2017 

Motivation – deltagelse  • Hvis du skal sammenligne online undervisning under ned-
lukningen med undervisningen med fysisk fremmøde før 
nedlukningen, i hvilken grad har du så haft sværere ved at 
finde motivation til at deltage i online undervisningen?   

- 

Motivation – forbere-
delse 

• Hvis du skal sammenligne online undervisning under ned-
lukningen med undervisningen med fysisk fremmøde før 
nedlukningen, i hvilken grad har du så haft sværere ved at 
finde motivation til forberede dig til online undervisnin-
gen? 

- 

Følelse af at høre til • Jeg føler indimellem, at jeg ikke hører til på studiet. Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Outcome 

Frafaldsovervejelser • Jeg overvejer at stoppe på uddannelsen. 
 

Samme årgang okto-

ber 2020 & førsteårs-

studerende årgang 

2017 

Tidsforbrug • Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktivite-
ter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage) siden du star-
tede på uddannelsen?  

Førsteårsstuderende 
årgang 2017 

Læringsudbytte • Hvis du skal sammenligne online undervisning under ned-
lukningen med undervisningen med fysisk fremmøde før 
nedlukningen, vil du så vurdere, at du har lært mere eller 
mindre under nedlukningen?  

- 

Andre aspekter 

Ensomhed • Jeg føler mig ofte ensom på studiet. Samme årgang okto-

ber 2020  
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Aspekt Spørgsmål Sammenlignet med 

Ensomhed - skala • Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? 
• Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen 

med? 
• Hvor ofte føler du dig holdt udenfor? 

Førsteårsstuderende 
årgang 2017 

Stress • Har du i løbet af den seneste måned følt dig stresset?  Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 2021. 
Note: Svarkategorier varierer mellem de forskellige spørgsmål, men vises i det følgende kapitel.  
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4 Konceptuel tilgang: Det sociale 
læringsmiljø  

Begrebet det sociale læringsmiljø forstås i undersøgelsen med udgangspunkt i Moos’ klassiske de-
finition af læringsmiljø (Moos, 1979). Moos skelner mellem personlige karakteristika, dvs. træk, som 
er knyttet til den enkelte studerende (socioøkonomisk baggrund, forventninger til uddannelsen, 
motivation, personlighed mv.) og karakteristika ved miljøet, dvs. træk, som vedrører det samlede 
studiemiljø, som møder den enkelte studerende på en uddannelse. Det er sidstnævnte, som Moos 
under ét kalder læringsmiljøet.  
 
Moos opererer med fire aspekter af læringsmiljøer, nemlig det fysiske miljø, det organisatoriske 
miljø, sammensætningen af studenterpopulationen samt det sociale miljø. Vi fokuserer i denne un-
dersøgelse på det sociale læringsmiljø, men ikke på de øvrige aspekter af læringsmiljøet. Det soci-
ale læringsmiljø omhandler karakteristika ved de studerendes oplevelse af og holdninger til deres 
medstuderende og undervisere. Tidligere undersøgelser peger på, at der er en gensidig påvirkning 
mellem sociale forhold og motivationen for at studere, samt at social tilknytning mindsker frafalds-
sandsynligheden, hvilket underbygger relevansen af at sætte fokus på det sociale læringsmiljø.2  
 
Med afsæt i Moos tilgang stiller vi i denne analyse skarpt på følgende fem aspekter af det sociale 
læringsmiljø:  
 
1. De studerendes generelle oplevelse af social tilknytning på uddannelsen  

2. De studerendes generelle oplevelse af samarbejde på uddannelsen  

3. De studerendes oplevelse af tilhørsforhold til medstuderende på hele uddannelsen, årgangen, 
holdet og studiegruppen 

4. Graden af samarbejde i studiegrupper  

5. De studerendes oplevelse af undervisernes tilgængelighed og engagement.  

 

4.1 Social tilknytning 

De studerendes sociale tilknytning indgår både i modellen for individperspektivet på læringsud-
bytte og fastholdelse, som er beskrevet i kapitel 2, og i forståelsen af det sociale læringsmiljø i 
dette kapitel. Det skyldes, at social tilknytning på den ene side med udgangspunkt i Self Determi-

 

2  Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet. EVA, 2020. 
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nation Theory (SDT) relaterer sig til behovet for forbundethed, der refererer til det basale menne-
skelige behov for at høre til eller at være tilknyttet en gruppe (Pintrich, 2003, s. 670). På den anden 
side er det også oplagt at betragte den sociale tilknytning til andre studerende som et centralt 
aspekt af det sociale læringsmiljø, jf. beskrivelsen af Moos’ tilgang ovenfor. Her er der altså et over-
lap mellem de to konceptuelle tilgange. Som beskrevet ovenfor betegner social tilknytning de stu-
derendes oplevelse af at høre til eller være tilknyttet en gruppe af andre studerende på uddannel-
sen. Rapporten Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet (EVA, 2020a) har påvist 
en stærk sammenhæng mellem de studerendes niveau af social tilknytning på den ene side og de-
res niveau af fagligt engagement og frafaldssandsynlighed på den anden side. 
 

4.2 Samarbejde generelt 

Under dimensionen samarbejde fokuserer vi på, hvorvidt den studerende oplever at samarbejde 
med andre studerende i forbindelse med studieaktiviteter på uddannelsen. Vi ved fra forskningslit-
teraturen, at samarbejde fremmer læring, ligesom det også understøtter oplevelsen af at indgå i et 
meningsfyldt fagligt fællesskab (se fx Zepke & Leach, 2010, s. 167-177). Konkret kan samarbejde ud-
foldes på mange forskellige måder afhængigt af uddannelsens indhold. I denne rapport har vi valgt 
at stille generelle spørgsmål om det helt grundlæggende samarbejde, der ligger i, at studerende 
gensidigt hjælper hinanden med at tilegne sig det faglige stof, og at stemningen generelt er præget 
af samarbejde mellem studerende.  
 

4.3 Oplevelse af tilhørsforhold 

Som studerende på en uddannelse indgår man i grupperinger med medstuderende. I undersøgel-
sen skelner vi mellem forskellige niveauer, hvor grupperne har meget forskellig størrelse og karak-
ter. På det mest overordnede niveau findes gruppen af alle studerende på en uddannelse. På næ-
ste niveau findes gruppen, der består af alle studerende, der er begyndt samtidig, dvs. årgangen. 
På tredje niveau findes det eller de hold, man er sammen med i den daglige undervisning. På fjerde 
niveau findes endelig studiegruppen for mange studerende.  
 
Vi undersøger, i hvilken grad studerende oplever tilhørsforhold til grupper på disse forskellige ni-
veauer, da det kan indikere, hvor det er mest relevant at sætte ind med evt. indsatser for at under-
støtte det sociale læringsmiljø.  
 
De faktiske størrelser af grupperne varierer af indlysende årsager meget mellem uddannelser, da 
nogle uddannelser kun optager få studerende om året, mens andre optager mange hundrede. Ikke 
alle niveauer vil af samme grund være relevante for alle studerende. Således vil årgang og hold fx 
ofte være sammenfaldende for studerende på små uddannelser. Det er heller ikke alle studerende, 
der indgår i en studiegruppe, men mellem 85-90 % af de studerende gør, baseret på data fra denne 
undersøgelse.  
 

4.4 Samarbejde i studiegrupper 

Vi ved fra en række undersøgelser, at studiegrupper kan være af stor betydning for de studerende 
såvel fagligt som socialt (se EVA, 2016 samt Holmegaard, Madsen, & Ulriksen, 2014, s.755-86). Stu-
diegrupper kan variere både i stabilitet, altså om gruppen dannes ad hoc i et enkelt fag og seme-
ster eller fastholdes gennem flere år og på tværs af fag, og i fokus, altså om studiegruppens samar-
bejde er koncentreret om det faglige eller også dækker et bredere socialt behov hos de stude-
rende. For de 80-90 % af studerende, som indgår i en studiegruppe, har vi derfor valgt at undersøge 
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graden af samarbejde i gruppen med fokus på, i hvilken grad de studerende i gruppen hjælper hin-
anden med både faglige og sociale vanskeligheder.  
 

4.5 Underviseres imødekommenhed og tilgængelighed 

I det sociale studiemiljø er relationen til undervisere en vigtig komponent, ligesom relationen til 
medstuderende er det. Litteraturen viser, at hvis studerende oplever at møde imødekommende og 
tilgængelige undervisere, har det en positiv sammenhæng med både deres læring og trivsel (se fx 
Zepke, & Leach, 2010, s. 167-77). Derfor sætter vi fokus på de studerendes oplevelse af underviser-
nes tilgængelighed og engagement ved at spørge, om de studerende oplever underviserne som 
venlige, imødekommende og interesserede, og om underviserne er tilgængelige for dialog og sva-
rer på henvendelser.  
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5 Måling af aspekter: Det sociale 
læringsmiljø 

Figur 5.1 viser de forskellige aspekter af studielivet, som på baggrund af den konceptuelle tilgang 
udgør centrale aspekter, og hvilke spørgsmål der anvendes til at måle disse aspekter.   
 

FIGUR 5.1 

Måling af aspekter: Det sociale læringsmiljø 

Tabellen viser aspekter, der indgår i analysen, hvordan de er målt, og hvad de eventuelt er blevet 
sammenlignet med. 

Aspekt Spørgsmål Sammenlignet med 

Det sociale læringsmiljø 

Social tilknytning • Jeg prøver at få alle mine medstuderende med i fælles-
skaber på studiet. 

• Når jeg går til undervisning, kender jeg så godt som alle 
på holdet og ved, hvem de er. 

• Jeg oplever, at mine medstuderende ved, hvem jeg er. 
• Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg ses med 

i fritiden og laver ting med, som ikke relaterer sig direkte 
til studiet. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Samarbejde I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 
• Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra stu-

diet med en eller flere af mine medstuderende. 
• Jeg oplever, at stemningen på min uddannelse er præget 

af samarbejde. 
• Jeg spørger ofte andre studerende om hjælp, hvis jeg er 

usikker på noget fagligt. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Gruppesamarbejde I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 
• Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige 

vanskeligheder. 
• Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har personlige 

vanskeligheder. 
• Vi snakker sammen om ting ved uddannelsen, vi synes er 

svære. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Underviseres tilgænge-
lighed og engagement 

I hvilken grad oplever du, at underviserne i dine fag: 
• ...er venlige overfor hver enkelt studerende? 
• ...er imødekommende over for studerende, der søger 

hjælp eller råd både i og uden for undervisningen? 
• ...er oprigtigt interesserede i hver enkelt studerende? 
• ...er tilgængelige for dialog uden for undervisningen? 
• ...svarer på skriftlige henvendelser? 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 



Baggrundsrapport. Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Måling af aspekter: Det sociale læringsmiljø 

Danmarks Evalueringsinstitut 16 
 

Aspekt Spørgsmål Sammenlignet med 

Oplevet tilhørsforhold I hvor høj grad oplever du et tilhørsforhold til følgende? 
• Din studiegruppe 
• Holdet, du går på 
• Din årgang 
• Din uddannelse. 

Førsteårsstuderende 
årgang 2019 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 2021. 
Note: Svarkategorier varierer mellem de forskellige spørgsmål, men vises i det følgende kapitel. 
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6 Skalakonstruktion 

De følgende kapitler præsenterer de skalaer, som indgår i undersøgelsen. Mange af de begreber, 
der på baggrund af de konceptuelle tilgange betragtes som centrale, er komplekse begreber, der 
kan være vanskelige at måle. Derfor anvendes i vid udstrækning skalaer, som der tidligere er gen-
nemført grundige valideringsanalyser af, til at måle de begreber, der indgår i undersøgelsen.  
 
Nogle skalaer er valideret af EVA, mens der for andre skalaer henvises til valideringsanalyser foreta-
get af andre. Det fremgår af præsentationen af skalaerne nedenfor, om og hvordan skalaerne er 
validerede.  
 
Skalaerne baseres på tre til fem spørgsmål. Skalaerne er konstrueret ved at lægge værdien af be-
svarelserne på de pågældende spørgsmål sammen. Herefter er skalaerne omskaleret, så minimum 
og maksimum svarer til variationsbredden af de spørgsmål, der indgår i skalaen.  
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6.1 Skalaer vedrørende trivsel 

I dette afsnit præsenteres de skalaer, der vedrører studerendes trivsel. Det omfatter skalaerne for: 
 
• Ensomhed 

• Negative studierelaterede følelser 

• Positive studierelaterede følelser. 

 

6.1.1 Skala for ensomhed 
Skalaen for ensomhed er dannet på baggrund af de tre spørgsmål gengivet i figur 6.1. På baggrund 
af spørgsmålene konstrueres et indeks gående fra 3-9 point, hvor angivelsen af ’Sjældent’ svarer til 
1 point, angivelsen af ’En gang imellem’ svarer til 2 point, og angivelsen af ’Ofte’ svarer til 3 point. 
Studerende, som samlet scorer 3 point, har altså svaret ’Sjældent’ til alle tre spørgsmål, og de be-
tegnes herefter som ikke-ensomme. Studerende, som samlet scorer 7-9 point, betegnes som en-
somme. Studerende, som samlet scorer 4-6 point, betegnes som periodisk ensomme. 
 
Validering af skalaen 
De tre spørgsmål, der anvendes i skalaen om ensomhed, er et udtræk af den såkaldte UCLA Lonel-
iness Scale, som ofte går ofte under betegnelsen Three-Item Loneliness Scale (T-ILS). UCLA Lonel-
iness Scale består af 20 spørgsmål og er et anerkendt og anvendt instrument til måling af ensom-
hed. Udenlandsk forskning har også fundet, at skalaen har gode psykometriske egenskaber. Det er 
samtidig påvist, at der er en stærk sammenhæng mellem den forkortede udgave på tre spørgsmåls 
(T-ILS) og den lange udgave. Den korte udgave er også tidligere anvendt i en dansk kontekst (se 
Lasgaard & Friis, 2015). 
 

FIGUR 6.1 

Fordeling af enkeltspørgsmål om ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 
2018 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: * ”Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende 
i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Resultaterne er 
vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 
8.415. N (2018) = 9436.  
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FIGUR 6.2 

Fordeling af skala for ensomhed i henholdsvis marts 2021 og marts 2018 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om ensomhed (se figur 6.1). Spørgsmålene er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 
2017. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 
og 2017. N (2021) = 8.415. N (2018) = 9436. 
 

6.1.2 Skala for negative studierelaterede følelser  
Skalaen for negative studierelaterede følelser er dannet på baggrund af de tre spørgsmål gengivet i 
figur 6.3. En studerende, som har svaret ”Slet ikke” til alle tre spørgsmål, har scoret værdien 1, 
mens en studerende, som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5.  
 
Validering af skalaen 
EVA har tidligere gennemført valideringsanalyser af skalaen, som har fundet, at skalaen fungerer 
med tilfredsstillende præcision og ensartethed på tværs af forskellige grupper af studerende. Det 
indikerer, at skalaen kan bruges til at gennemføre valide målinger af de studerendes niveau af ne-
gative studierelaterede følelser. Det er ligeledes påvist, at de studerendes negative følelser i rela-
tion til studiet hænger stærkt sammen med deres sandsynlighed for at falde fra uddannelsen (EVA, 
2019). 
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FIGUR 6.3 

Fordeling af enkeltspørgsmål om negative studierelaterede følelser i hhv. 
marts 2021 og marts 2020 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: * ”Jeg bliver ofte anspændt og nervøs, når jeg sidder og studerer”; ** ”Jeg er ofte flov over, at jeg ikke kan tilegne 
mig selv simpelt stof på uddannelsen”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, 
som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af stu-
derende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
 

FIGUR 6.4 

Fordeling af skala for negative studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 
og marts 2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er baseret på de tre spørgsmål om negative studierelaterede følelser (se figur 6.3). Spørgsmålene er stil-
let til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 
2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannel-
ser i 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
 

6.1.3 Skala for positive studierelaterede følelser  
Skalaen for positive studierelaterede følelser er dannet på baggrund af de tre spørgsmål i figur 6.5. 
En studerende, som har svaret ”Slet ikke” til alle tre spørgsmål, har scoret værdien 1, mens en stu-
derende, som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5.  
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Validering af skalaen 
EVA har tidligere gennemført valideringsanalyser af skalaen, som har fundet, at skalaen fungerer 
med tilfredsstillende præcision og ensartethed på tværs af forskellige grupper af studerende. Det 
indikerer, at skalaen kan bruges til at gennemføre valide målinger af de studerendes niveau af po-
sitive studierelaterede følelser. Det er ligeledes påvist, at de studerendes positive følelser i relation 
til studiet hænger stærkt sammen med deres sandsynlighed for at falde fra uddannelsen (EVA, 
2019). 
 

FIGUR 6.5 

Fordeling af enkeltspørgsmål om positive studierelaterede følelser i hhv. 
marts 2021 og marts 2020 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: * ”Jeg har en optimistisk tilgang til at skulle sidde og studere”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i 
hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er 
vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2019. N (2021) = 
8.415. N (2020) = 11.143. 
 

FIGUR 6.6 

Fordeling af skala for positive studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 
og marts 2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er baseret på de tre spørgsmål om positive studierelaterede følelser (se figur 6.5). Spørgsmålene er stillet 
til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 
og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143.  
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6.2 Skalaer vedrørende faglige aspekter 

I dette afsnit præsenteres skalaer, der vedrører faglige aspekter. Det omfatter skalaerne for: 
 
• Fagligt engagement 

• Self-efficacy ift. læring 

• Self-efficacy ift. eksamen. 

 

6.2.1 Skala for fagligt engagement 
Skalaen for fagligt engagement er dannet på baggrund af de fire spørgsmål i figur 6.7. En stude-
rende, som har svaret ”Slet ikke” til alle fire spørgsmål, har scoret værdien 1, mens en studerende, 
som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5.  
 
Validering af skalaen 
EVA har tidligere vist, at hvert delaspekt af fagligt engagement har en tilfredsstillende prædiktiv va-
liditet, samt at de studerendes faglige engagement hænger stærkt sammen med motivation, sam-
arbejde, oplevelse af undervisningen samt deres sandsynlighed for at falde fra uddannelsen (EVA, 
2020). 
 

FIGUR 6.7 

Fordeling af enkeltspørgsmål om fagligt engagement i hhv. marts 2021 og 
marts 2020 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: * ”Jeg er meget interesseret i det faglige indhold af uddannelsen”; ** ”Jeg tror, at jeg kommer til at bruge det, jeg 
lærer i mine nuværende fag, når jeg har færdiggjort min uddannelse”; *** ”Når jeg læser til mine nuværende fag, forsø-
ger jeg at relatere nyt stof til det, jeg i forvejen ved om emnet”; **** ”Selv når noget på uddannelsen er kedeligt og ikke 
interesserer mig, bliver jeg ved med at arbejde, indtil jeg er færdig med det, jeg skal”. Spørgsmålet er stillet til de aktive 
studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Re-
sultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. 
N (2021) = 8.415. N (2018) = 9.436. 
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FIGUR 6.8 

Fordeling af skala for fagligt engagement 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af de fire spørgsmål om fagligt engagement (se figur 6.7). Spørgsmålene er 
stillet til aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 
2020 og 2017. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 8.415. N (2018) = 9.436. 
 

6.2.2 Skala for self-efficacy ift. læring 
Skalaen for self-efficacy ift. læring er dannet på baggrund af de fire spørgsmål i figur 6.9. En stude-
rende, som har svaret ”Slet ikke” til alle tre spørgsmål, har scoret værdien 1, mens en studerende, 
som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5. 
 
Validering af skalaen 
Der er tidligere gennemført valideringsanalyser af den anvendte skala for self-efficacy ift. læring, 
som har fundet. at skalaen fungerer med tilfredsstillende præcision og ensartethed på tværs af for-
skellige grupper af studerende. Det indikerer, at skalaen kan bruges til at gennemføre valide målin-
ger af de studerendes niveau af self-efficacy ift. læring (Nielsen et al., 2017).  
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FIGUR 6.9 

Fordeling af enkeltspørgsmål om self-efficacy ift. læring i hhv. foråret 
2021 og foråret 2020 

Hvor godt beskriver de følgende udsagn dig som studerende? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: * ”Jeg er sikker på, at jeg kan forstå det sværeste litteratur i de nuværende fag på min uddannelse”; ** ”Jeg er 
sikker på, at jeg kan forstå de grundlæggende begreber, der undervises i i de nuværende fag på min uddannelse”; *** 
”Jeg er sikker på, at jeg kan forstå de mest komplekse emner, jeg bliver præsenteret for i de nuværende fag på min ud-
dannelse; **** ”Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der undervises i i de nuværende fag på min uddan-
nelse”. Spørgsmålene er stillet til aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de 
videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 8.415. N (2018) = 9.436. 
 

 

FIGUR 6.10 

Fordeling af skala for self-efficacy ift. læring 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af de fire spørgsmål om self-efficacy ift. læring (se figur 6.9). Spørgsmålene er 
stillet til aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 
2020 og 2017. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 8.415. N (2018) = 9.436. 
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6.2.3 Skala for self-efficacy ift. eksamen 
Skalaen for self-efficacy ift. eksamen er dannet på baggrund af de fire spørgsmål i figur 6.11. En stu-
derende, som har svaret ”Slet ikke” til alle tre spørgsmål, har scoret værdien 1, mens en stude-
rende, som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5. 
 
Validering af skalaen 
Der er tidligere gennemført valideringsanalyser af den anvendte skala for self-efficacy ift. eksamen, 
som har fundet, at skalaen fungerer med tilfredsstillende præcision og ensartethed på tværs af for-
skellige grupper af studerende. Det indikerer, at skalaen kan bruges til at gennemføre valide målin-
ger af de studerendes niveau af self-efficacy ift. eksamen (Nielsen et al., 2017).  
 

FIGUR 6.11 

Fordeling af enkeltspørgsmål om self-efficacy ift. eksamen i hhv. foråret 
2021 og foråret 2018 

Hvor godt beskriver de følgende udsagn dig som studerende? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: * ”Jeg tror, jeg vil få rigtig gode karakterer i mine nuværende fag”; ** ”Jeg er sikker på, at jeg vil klare mig godt i 
opgaver og til eksamen i de nuværende fag på min uddannelse”; *** ”Jeg forventer, at jeg klarer mig godt i de nuvæ-
rende fag på min uddannelse; **** ”Hvis man tager sværhedsgraden af mine nuværende fag, underviserne og mine 
egne evner i betragtning, tror jeg, at jeg vil klare mig godt i disse fag”. Spørgsmålene er stillet til aktive studerende i 
hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Resultaterne er 
vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 
8.415. N (2018) = 9.436. 
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FIGUR 6.12 

Fordeling af skala for self-efficacy ift. eksamen 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af de fire spørgsmål om self-efficacy ift. eksamen (se figur 6.11). Spørgsmå-
lene er stillet til aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. som-
meren 2020 og 2017. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående ud-
dannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 8.415. N (2018) = 9.436. 
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6.3 Skalaer vedrørende det sociale læringsmiljø 

I dette kapitel præsenteres de skalaer, der vedrører det sociale læringsmiljø. Det omfatter skala-
erne for: 
 
• Social tilknytning 

• Samarbejde 

• Gruppesamarbejde 

• Underviseres tilgængelighed og engagement. 

 

6.3.1 Skala for social tilknytning 
Skalaen for social tilknytning er dannet på baggrund af de fire spørgsmål i figur 6.13. En stude-
rende, som har svaret ”Slet ikke” til alle fire spørgsmål, har scoret værdien 1, mens en studerende, 
som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5.  
 
Validering af skalaen 
EVA har gennemført valideringsanalyser af skalaen, som viser, at skalaen fungerer med tilfredsstil-
lende præcision og ensartethed på tværs af forskellige grupper af studerende. Det indikerer, at ska-
laen kan bruges til at gennemføre valide målinger af de studerendes niveau af social tilknytning. 
Valideringsanalyserne er dokumenteret i rapporten Dokumentationsrapport: Skalaer om lærings-
miljø på de videregående uddannelser (EVA, 2021c). En tidligere EVA-rapport har derudover vist, at 
de studerendes niveau af social tilknytning hænger stærkt sammen med deres faglige engagement 
samt deres sandsynlighed for at falde fra uddannelsen (EVA, 2019). 
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FIGUR 6.13 

Fordeling af spørgsmål om social tilknytning i hhv. marts 2021 og marts 
2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: * ”Når jeg går til undervisning, kender jeg så godt som alle på holdet og ved, hvem de er”; ** ”Jeg prøver at få alle 
mine medstuderende med i fællesskaber på studiet”; *** ”Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg ses med i 
fritiden og laver ting med, som ikke relaterer sig til studiet”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 
2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) 
= 11.143. 
 

FIGUR 6.14 

Fordeling af skala for studerendes sociale tilknytning i hhv. marts 2021 og 
marts 2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om social tilknytning (se figur 6.13). Spørgsmålene er stillet 
til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 
og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
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6.3.2 Skala for samarbejde 
Skalaen for samarbejde er dannet på baggrund af de tre spørgsmål i figur 6.15. En studerende, som 
har svaret ”Slet ikke” til alle tre spørgsmål, har scoret værdien 1, mens en studerende, som har sva-
ret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5. 
 
Validering af skalaen 
EVA har gennemført valideringsanalyser af skalaen, som viser, at skalaen fungerer med tilfredsstil-
lende præcision og ensartethed på tværs af forskellige grupper af studerende. Det indikerer, at ska-
laen kan bruges til at gennemføre valide målinger af de studerendes niveau af samarbejde. Valide-
ringsanalyserne er dokumenteret i rapporten Dokumentationsrapport: Skalaer om læringsmiljø på 
de videregående uddannelser (EVA, 2021c). 
 

FIGUR 6.15 

Fordeling af spørgsmål om samarbejde i hhv. marts 2021 og marts 2020. 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: * ”Jeg spørger ofte andre studerende om hjælp, hvis jeg er usikker på noget fagligt”; ** ”Jeg oplever, at stemnin-
gen på min uddannelse er præget af samarbejde”; *** ”Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra studiet 
med en eller flere af mine medstuderende”. Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 
2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen 
af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
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FIGUR 6.16 

Skalafordeling for studerendes individuelle samarbejde i hhv. foråret 2021 
og foråret 2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af de tre spørgsmål om samarbejde (se figur 6.15). Spørgsmålene er stillet til 
de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 
2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
 

6.3.3 Skala for gruppesamarbejde 
Skalaen for gruppesamarbejde er dannet på baggrund af de tre spørgsmål i figur 6.17. En stude-
rende, som har svaret ”Slet ikke” til alle tre spørgsmål, har scoret værdien 1, mens en studerende, 
som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret værdien 5. 
 
Validering af skalaen 
EVA har gennemført valideringsanalyser af skalaen, som viser, at skalaen fungerer med tilfredsstil-
lende præcision og ensartethed på tværs af forskellige grupper af studerende. Det indikerer, at ska-
laen kan bruges til at gennemføre valide målinger af de studerendes niveau af gruppesamarbejde. 
Valideringsanalyserne er dokumenteret i rapporten Dokumentationsrapport: Skalaer om lærings-
miljø på de videregående uddannelser (EVA, 2021c). 
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FIGUR 6.17 

Fordeling af spørgsmål om gruppesamarbejde i hhv. marts 2021 og marts 
2020. 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: * ”Vi snakker sammen om ting ved uddannelsen, vi synes er svære”; ** ”Vi hjælper hinanden, hvis nogen i grup-
pen har personlige vanskeligheder”; *** ”Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige vanskeligheder”. 
Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i 
hhv. sommeren 2020 og 2019, og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter popu-
lationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 7480. N (2020) = 
9802.  
 

FIGUR 6.18 

Skalafordeling for studerendes gruppearbejde i hhv. foråret 2021 og 
foråret 2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af de tre spørgsmål om gruppesamarbejde (se figur 6.17). Spørgsmålet er 
stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 
2020 og 2019, og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter populationen af stu-
derende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 7480. N (2020) = 9802. 
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6.3.4 Skala for underviseres imødekommenhed og tilgængelighed 
Skalaen for underviseres imødekommenhed og tilgængelighed er dannet på baggrund af de fem 
spørgsmål i figur 6.19. En studerende, som har svaret ”Slet ikke” til alle fem spørgsmål, har scoret 
værdien 1, mens en studerende, som har svaret ”I meget høj grad” til alle spørgsmål, har scoret 
værdien 5. 
 
Validering af skalaen 
EVA har i en tidligere undersøgelse gennemført valideringsanalyser af skalaen, som har fundet, at 
skalaen fungerer med tilfredsstillende præcision og ensartethed på tværs af forskellige grupper af 
studerende. Det indikerer, at skalaen kan bruges til at gennemføre valide målinger af de studeren-
des oplevelse af undervisernes imødekommenhed og tilgængelighed (EVA, 2021b).  
 

FIGUR 6.19 

Fordeling af spørgsmål om undervisernes imødekommenhed og 
tilgængelighed 

I hvilken grad oplever du, at underviserne i dine fag... 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: * ”...er imødekommende over for studerende, der søger hjælp eller råd både i og uden for undervisningen?”. 
Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i 
hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
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FIGUR 6.20 

Skalafordeling for studerendes oplevelser af underviseres tilgængelighed 
og engagement i hhv. foråret 2021 og foråret 2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af de fem spørgsmål om undervisernes imødekommenhed og tilgængelig-
hed (se figur 6.19). Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt 
deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en 
plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
 

6.4 Svarfordelinger for enkeltspørgsmål 

I dette afsnit vises fordelinger på enkeltspørgsmål, hvor der (i modsætning til i hovedrapporten) 
ikke er slået nogen kategorier sammen.  
 

6.4.1 Enkeltspørgsmål vedrørende online undervisning 

FIGUR 6.21 

Motivation for at forberede sig til og deltage i onlineundervisning 

Hvis du skal sammenligne den online undervisning, du har modtaget siden, der blev lukket for fysisk 
fremmøde før jul med undervisningen med fysisk fremmøde før nedlukningen, i hvilken grad har du så 
haft sværere ved at… 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 
2020, og som har modtaget fysisk undervisning før nedlukningen. Resultaterne er vægtet efter populationen af stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 6.754. 
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FIGUR 6.22 

Oplevelse af aspekter ved onlineundervisning i hhv. marts 2021 og 
oktober 2020 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende den online undervisning? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: * ”Det er svært at være en del af et studiefællesskab, når dele af eller hele undervisningen foregår online”; ** ”Jeg 
sætter pris på den fleksibilitet, som onlineundervisningen giver”; *** ”Jeg synes overordnet set, at jeg har modtaget 
god onlineundervisning fra uddannelsen”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021 og oktober 
2020, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har svaret, at de har haft onlineundervisning i 
begge perioder. Spørgsmålene er udviklet af Aarhus Universitet og tidligere anvendt i rapporten Undersøgelse af online 
undervisning og eksamen forår 2020 (Aarhus Universitet, 2020). Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N (marts 2021) = 8.415. N (oktober 2020) = 7.640. 
 

FIGUR 6.23 

Oplevelse af aspekter af onlineundervisning marts 2021 

I hvilken grad oplever du, at… 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: * ”Der har været tydelige regler og retningslinjer for de online undervisningsaktiviteter (fx at man muter sin mi-
krofon, når man ikke skal sige noget)?”; ** ”Underviserne har afsat tid til at kommentere på spørgsmål fra de stude-
rende (fx i planlagte pauser i undervisning eller umiddelbart efter undervisningen)?”; *** ”Du har modtaget tilstrække-
lig skriftlig information fra universitetet og dine undervisere omkring afviklingen af online undervisning?”; **** ”Under-
visningen har været tilrettelagt på en måde, så det virtuelt har været muligt at mødes eller kommunikere med andre 
studerende i selve undervisningen?”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt 
deres uddannelse i sommeren 2020. Spørgsmålene er udviklet af Aarhus Universitet og tidligere anvendt i rapporten 
Undersøgelse af online undervisning og eksamen forår 2020 (Aarhus Universitet, 2020). Resultaterne er vægtet efter po-
pulationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 8.415. 
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FIGUR 6.24 

Oplevelse af aspekter af onlineundervisning marts 2021 

I hvilken grad oplever du, at… 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: * ”Der har været tydelige rammer for, hvordan og hvornår I kan komme i kontakt med jeres undervisere (fx hvis I 
har spørgsmål eller behov for feedback)?”; ** ”Dine undervisere har opfordret jer til at mødes online i studiegrupper for 
at diskutere faglige aktiviteter og/eller sociale emner?”; *** ”Underviserne har fulgt op på den afviklede onlineundervis-
ning (fx ved at følge op på uafsluttede emner fra undervisningen ved at gøre supplerende materiale tilgængeligt)?”; **** 
”Det har været muligt at få online faglig vejledning, hvis du har haft behov for det (fx vejledning i forbindelse med større 
skriftlige afleveringer)?”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i sommeren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående 
uddannelser i 2020. N = 8.415. 
 

FIGUR 6.25 

Fordeling af enkeltspørgsmål om praktiske færdigheder 

I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: * ”Jeg er bekymret for, om jeg lærer de praktiske færdigheder lige så godt, når undervisningen er online”; ** ”Jeg 
forventer, at jeg kan indhente de praktiske færdigheder i løbet af uddannelsen, selvom undervisningen lige nu er on-
line”. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 
2020. Spørgsmålet er stillet til studerende, som har angivet, at deres uddannelse under normale omstændigheder inde-
holder praksiselementer, og at de ikke har haft mulighed for at gennemføre disse fysisk. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 2.601. 
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6.4.2 Enkeltspørgsmål vedrørende faglige aspekter 

FIGUR 6.26 

Motivation for at studere i hhv. marts 2021 og marts 2018 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgs-
målene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. 
sommeren 2020 og 2017. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående 
uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 8.415. N (2018) = 9.436. 
 

FIGUR 6.27 

Studerendes motivationstyper i hhv. marts 2021 og marts 2018 

Hvor godt beskriver de følgende udsagn dig som studerende? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: * ”Det, jeg allerhelst vil i mine nuværende fag, er at få gode karakterer (ekstrinsisk motivation)”; ** ”Det mest til-
fredsstillende for mig i et fag er at prøve at forstå indholdet så grundigt som muligt (intrinsisk motivation)”. Spørgsmå-
lene er oversat fra spørgeskemaet Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Spørgsmålene er stillet til de aktive 
studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Re-
sultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. 
N (2021) = 8.415. N (2018) = 9.436. 
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FIGUR 6.28 

Følelse af at høre til og frafaldsovervejelser i hhv. marts 2021 og marts 
2020 og marts 2018 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres ud-
dannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på 
de videregående uddannelser i 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. (2018) = 9.436. 
 

6.4.3 Enkeltspørgsmål vedrørende det sociale læringsmiljø 

FIGUR 6.29 

Oplevet tilhørsforhold på uddannelsen i hhv. marts 2021 og marts 2020 

I hvor høj grad oplever du et tilhørsforhold til... 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Svarfordelingen er kun vist for de studerende, som har angivet, at de på svartidspunktet er med i en studie-
gruppe. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2019, som har påbegyndt deres ud-
dannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på 
de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 8.313. N (2020) = 11.005. 
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6.4.4 Enkeltspørgsmål vedrørende trivsel 

FIGUR 6.30 

Ensomhed på studiet i hhv. marts 2021 og oktober 2020 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten fra oktober og marts. 
Note: Spørgsmålet er stillet til aktive studerende i hhv. marts 2021 og oktober 2020, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i sommeren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående 
uddannelser i 2020. N (2021, marts) = 8.416. N (2020, oktober) = 10.669. 

 

FIGUR 6.31 

Studerendes følelse af stress i hhv. marts 2021 og marts 2020 

Har du i løbet af den seneste måned følt dig stresset? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de 
videregående uddannelser i 2020 og 2019. N (2021) = 8.415. N (2020) = 11.143. 
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