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1 Om tabelrapporten 

Denne rapport er en bilagsrapport til hovedrapporten Førsteårsstuderendes faglige og sociale triv-
sel under nedlukningen. Bilagsrapporten opdeler alle figurer i hovedrapporten på de tre sektorer: 
universitetsuddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser og 
kunstneriske uddannelser.  
 
Bilagsrapporten er struktureret på samme måde som hovedrapporten. Dvs. at de fire kapitler er:  
 
• Supplerende figurer: Erfaringer med online-undervisning  

• Supplerende figurer: Faglige aspekter af studielivet 

• Supplerende figurer: Det sociale læringsmiljø 

• Supplerende figurer: Trivsel 

 
Nærmere redegørelse for datagrundlag og vægtningsstrategi findes i indledningen til hovedrap-
porten.  
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2 Sektoropdelte figurer: Erfaringer med 
online-undervisning  

FIGUR 2.1 

Oplevet læringsudbytte af online undervisning ift. fysisk undervisning – 
universitetsuddannelser 

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, vil du så vurdere, at du har 
lært mere eller mindre under nedlukningen? 

 
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 = 3.985. 
 

 

FIGUR 2.2 

Oplevet læringsudbytte af online undervisning ift. fysisk undervisning – 
professionsbacheloruddannelser 

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, vil du så vurdere, at du har 
lært mere eller mindre under nedlukningen? 

 
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 = 1.994.  
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FIGUR 2.3 

Oplevet læringsudbytte af online undervisning ift. fysisk undervisning – 
erhvervsakademiuddannelser 

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, vil du så vurdere, at du har 
lært mere eller mindre under nedlukningen? 

 
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 = 725. 
 

 

FIGUR 2.4 

Oplevet læringsudbytte af online undervisning ift. fysisk undervisning - 
kunstneriske uddannelser 

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, vil du så vurdere, at du har 
lært mere eller mindre under nedlukningen? 

 
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 = 49. 
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FIGUR 2.5 

Motivation for at forberede sig til og deltage i online undervisning – 
universitetsuddannelser 

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: Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgs-
målet 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 studerende tilbudt en 
plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 3.985. 
 

 

FIGUR 2.6 

Motivation for at forberede sig til og deltage i online undervisning – 
professionsbacheloruddannelser 

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: Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgs-
målet 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 studerende tilbudt en 
plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 1.995. 
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FIGUR 2.7 

Motivation for at forberede sig til og deltage i online undervisning – 
erhvervsakademiuddannelser 

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: Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgs-
målet 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 studerende tilbudt en 
plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 725. 
 

 

FIGUR 2.8 

Motivation for at forberede sig til og deltage i online undervisning - 
kunstneriske uddannelser 

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: Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgs-
målet 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 studerende tilbudt en 
plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 49. 

  

50

50

23

23

27

27

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

… finde motivation til at deltage i online undervisningen?

… finde motivation til at forberede dig til online 
undervisningen?

I meget høj eller i høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke

56

58

23

22

22

21

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

… finde motivation til at deltage i online undervisningen?

… finde motivation til at forberede dig til online 
undervisningen?

I meget høj eller i høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Sektoropdelte figurer: Erfaringer med online-undervisning 

Danmarks Evalueringsinstitut 9 
 

FIGUR 2.9 

Oplevelse af aspekter ved online undervisning i hhv. marts 2021 og 
oktober 2020 – universitetsuddannelser 

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 
online undervisning fra uddannelsen. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021 og oktober 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har svaret, at de har haft online undervisning 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N (marts 2021) = 4.545. N (oktober 2020) = 4.800.  
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FIGUR 2.10 

Oplevelse af aspekter ved online undervisning i hhv. marts 2021 og 
oktober 2020 – professionsbacheloruddannelser 

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 
online undervisning fra uddannelsen. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021 og oktober 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har svaret, at de har haft online undervisning 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N (marts 2021) = 2.949. N (oktober 2020) = 1.769.  
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FIGUR 2.11 

Oplevelse af aspekter ved online undervisning i hhv. marts 2021 og 
oktober 2020 – erhvervsakademiuddannelser 

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 
online undervisning fra uddannelsen. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021 og oktober 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har svaret, at de har haft online undervisning 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N (marts 2021) = 859. N (oktober 2020) = 852.  
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FIGUR 2.12 

Oplevelse af aspekter ved online undervisning i hhv. marts 2021 og 
oktober 2020 - kunstneriske uddannelser 

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 
online undervisning fra uddannelsen. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021 og oktober 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har svaret, at de har haft online undervisning 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N (marts 2021) = 62. N (oktober 2020) = 39.  
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FIGUR 2.13 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 – 
universitetsuddannelser 

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 online undervisning 
(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)? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
2020. N = 4.545. 

  

65

68

62

49

22

23

27

32

13

9

12

19

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

… der har været tydelige regler og retningslinjer for de 
online undervisningsaktiviteter…*

… underviserne har afsat tid til at kommentere på 
spørgsmål fra de studerende… **

… du har modtaget tilstrækkelig skriftlig information 
omkring afviklingen af online undervisning…***

… undervisningen har været tilrettelagt så, det virtuelt har 
været muligt at mødes eller kommunikere… ****

I meget høj eller i høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Sektoropdelte figurer: Erfaringer med online-undervisning 

Danmarks Evalueringsinstitut 14 
 

FIGUR 2.14 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 – 
professionsbacheloruddannelser 

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 online undervisning 
(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)? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
2020. N = 2.949. 
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FIGUR 2.15 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 – 
erhvervsakademiuddannelser 

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 online undervisning 
(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)? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
2020. N = 859. 
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FIGUR 2.16 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 - kunstneriske 
uddannelser 

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 online undervisning 
(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)? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
2020. N = 62. 
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FIGUR 2.17 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 – 
universitetsuddannelser 

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 mikro-
fon, når man ikke skal sige noget)?; **Underviserne har afsat tid til at kommentere på spørgsmål fra de studerende (fx i 
planlagte pauser i undervisning eller umiddelbart efter undervisningen)?; ***Du har modtaget tilstrækkelig skriftlig in-
formation fra universitetet og dine undervisere omkring afviklingen af online undervisning?; ****Undervisningen har 
været tilrettelagt på en måde, så det virtuelt har været muligt at mødes eller kommunikere med andre studerende i 
selve undervisningen? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Spørgsmålene er udviklet af Aarhus Universitet og tidligere anvendt i rapporten ”Undersøgelse af online un-
dervisning og eksamen forår 2020”, Aarhus Universitet, 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 4.545. 
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FIGUR 2.18 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 – 
professionsbacheloruddannelser 

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 mikro-
fon, når man ikke skal sige noget)?; **Underviserne har afsat tid til at kommentere på spørgsmål fra de studerende (fx i 
planlagte pauser i undervisning eller umiddelbart efter undervisningen)?; ***Du har modtaget tilstrækkelig skriftlig in-
formation fra universitetet og dine undervisere omkring afviklingen af online undervisning?; ****Undervisningen har 
været tilrettelagt på en måde, så det virtuelt har været muligt at mødes eller kommunikere med andre studerende i 
selve undervisningen? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Spørgsmålene er udviklet af Aarhus Universitet og tidligere anvendt i rapporten ”Undersøgelse af online un-
dervisning og eksamen forår 2020”, Aarhus Universitet, 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 2.949. 
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FIGUR 2.19 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 – 
erhvervsakademiuddannelser 

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 mikro-
fon, når man ikke skal sige noget)?; **Underviserne har afsat tid til at kommentere på spørgsmål fra de studerende (fx i 
planlagte pauser i undervisning eller umiddelbart efter undervisningen)?; ***Du har modtaget tilstrækkelig skriftlig in-
formation fra universitetet og dine undervisere omkring afviklingen af online undervisning?; ****Undervisningen har 
været tilrettelagt på en måde, så det virtuelt har været muligt at mødes eller kommunikere med andre studerende i 
selve undervisningen? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Spørgsmålene er udviklet af Aarhus Universitet og tidligere anvendt i rapporten ”Undersøgelse af online un-
dervisning og eksamen forår 2020”, Aarhus Universitet, 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 859. 
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FIGUR 2.20 

Oplevelse af aspekter af online undervisning marts 2021 - kunstneriske 
uddannelser 

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 mikro-
fon, når man ikke skal sige noget)?; **Underviserne har afsat tid til at kommentere på spørgsmål fra de studerende (fx i 
planlagte pauser i undervisning eller umiddelbart efter undervisningen)?; ***Du har modtaget tilstrækkelig skriftlig in-
formation fra universitetet og dine undervisere omkring afviklingen af online undervisning?; ****Undervisningen har 
været tilrettelagt på en måde, så det virtuelt har været muligt at mødes eller kommunikere med andre studerende i 
selve undervisningen? Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået 
sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i somme-
ren 2020. Spørgsmålene er udviklet af Aarhus Universitet og tidligere anvendt i rapporten ”Undersøgelse af online un-
dervisning og eksamen forår 2020”, Aarhus Universitet, 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 62. 
 

 

FIGUR 2.21 

Håndtering af praksiselementer på uddannelsen - 
universitetsuddannelser 

Hvordan har underviserne håndteret praksiselementerne (fx værksteds-, klinik- eller 
laboratorieundervisning) på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: *Underviserne har forsøgt at inddrage praksiselementerne, selvom undervisningen er foregået online. **Det har 
ikke været muligt at inddrage praksiselementerne i undervisningen, fordi den foregik online. ***Undervisning med 
praksiselementer er gennemført med fysisk fremmøde (selvom der ellers er lukket for fysisk fremmøde). Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har angi-
vet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder praksiselementer. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 1.534 
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FIGUR 2.22 

Håndtering af praksiselementer på uddannelsen - 
professionsbacheloruddannelser 

Hvordan har underviserne håndteret praksiselementerne (fx værksteds-, klinik- eller 
laboratorieundervisning) på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: *Underviserne har forsøgt at inddrage praksiselementerne, selvom undervisningen er foregået online. **Det har 
ikke været muligt at inddrage praksiselementerne i undervisningen, fordi den foregik online. ***Undervisning med 
praksiselementer er gennemført med fysisk fremmøde (selvom der ellers er lukket for fysisk fremmøde). Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har angi-
vet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder praksiselementer. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 1.731 
 

 

FIGUR 2.23 

Håndtering af praksiselementer på uddannelsen - 
erhvervsakademiuddannelser 

Hvordan har underviserne håndteret praksiselementerne (fx værksteds-, klinik- eller 
laboratorieundervisning) på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: *Underviserne har forsøgt at inddrage praksiselementerne, selvom undervisningen er foregået online. **Det har 
ikke været muligt at inddrage praksiselementerne i undervisningen, fordi den foregik online. ***Undervisning med 
praksiselementer er gennemført med fysisk fremmøde (selvom der ellers er lukket for fysisk fremmøde). Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har angi-
vet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder praksiselementer. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 260 
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FIGUR 2.24 

Håndtering af praksiselementer på uddannelsen - kunstneriske 
uddannelser 

Hvordan har underviserne håndteret praksiselementerne (fx værksteds-, klinik- eller 
laboratorieundervisning) på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: *Underviserne har forsøgt at inddrage praksiselementerne, selvom undervisningen er foregået online. **Det har 
ikke været muligt at inddrage praksiselementerne i undervisningen, fordi den foregik online. ***Undervisning med 
praksiselementer er gennemført med fysisk fremmøde (selvom der ellers er lukket for fysisk fremmøde). Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020, og som har angi-
vet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder praksiselementer. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N = 61 
 

 

FIGUR 2.25 

Fordeling af enkeltspørgsmål om praktiske færdigheder - 
universitetsuddannelser 

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, selv om undervisningen lige nu er on-
line. 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 marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020. Spørgs-
målet er stillet til studerende, som har angivet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder prak-
siselementer 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 = 1.023 
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FIGUR 2.26 

Fordeling af enkeltspørgsmål om praktiske færdigheder - 
professionsbacheloruddannelser 

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, selv om undervisningen lige nu er on-
line. 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 marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020. Spørgs-
målet er stillet til studerende, som har angivet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder prak-
siselementer 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 = 1.337 
 

 

FIGUR 2.27 

Fordeling af enkeltspørgsmål om praktiske færdigheder - 
erhvervsakademiuddannelser 

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, selv om undervisningen lige nu er on-
line. 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 marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020. Spørgs-
målet er stillet til studerende, som har angivet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder prak-
siselementer 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 = 182 
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FIGUR 2.28 

Fordeling af enkeltspørgsmål om praktiske færdigheder - kunstneriske 
uddannelser 

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, selv om undervisningen lige nu er on-
line. 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 marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020. Spørgs-
målet er stillet til studerende, som har angivet, at deres uddannelse under normale omstændigheder indeholder prak-
siselementer 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 =5 
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3 Sektoropdelte figurer: Faglige 
aspekter af studielivet 

FIGUR 3.1 

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

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) = 4.545. N (2018) = 5.214. 
 

 

FIGUR 3.2 

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

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) = 2.949. N (2018) = 3.024. 

53

75

29

18

19

7

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jeg er motiveret for at studere på min uddannelse (2021)

Jeg er motiveret for at studere på min uddannelse (2018)

I meget høj eller i høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke

67

80

23

15

9

5

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jeg er motiveret for at studere på min uddannelse (2021)

Jeg er motiveret for at studere på min uddannelse (2018)

I høj grad eller i meget høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Sektoropdelte figurer: Faglige aspekter af studielivet 

Danmarks Evalueringsinstitut 26 
 

FIGUR 3.3 

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

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) = 859. N (2018) = 1.099. 
 

 

FIGUR 3.4 

Motivation for at studere i hhv. marts 2021 og marts 2018 - kunstneriske 
uddannelser 

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) = 62. N (2018) = 88. 
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FIGUR 3.5 

Studerendes motivationstyper i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
universitetsuddannelser 

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 tilfreds-
stillende for mig i et fag er at prøve at forstå indholdet så grundigt som muligt (intrinsisk motivation). Svarkategorierne 
”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er oversat fra spørgeske-
maet 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. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 4.545. N (2018) 
= 5.214. 
 

 

FIGUR 3.6 

Studerendes motivationstyper i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
professionsbacheloruddannelser 

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 tilfreds-
stillende for mig i et fag er at prøve at forstå indholdet så grundigt som muligt (intrinsisk motivation). Svarkategorierne 
”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er oversat fra spørgeske-
maet 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. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 2.949. N (2018) 
= 3.024. 
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FIGUR 3.7 

Studerendes motivationstyper i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
erhvervsakademiuddannelser 

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 tilfreds-
stillende for mig i et fag er at prøve at forstå indholdet så grundigt som muligt (intrinsisk motivation). Svarkategorierne 
”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er oversat fra spørgeske-
maet 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. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 849. N (2018) = 
1.099. 
 

 

FIGUR 3.8 

Studerendes motivationstyper i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
kunstneriske uddannelser 

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 tilfreds-
stillende for mig i et fag er at prøve at forstå indholdet så grundigt som muligt (intrinsisk motivation). Svarkategorierne 
”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er oversat fra spørgeske-
maet 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. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 62. N (2018) = 
88. 
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FIGUR 3.9 

Gennemsnit af studerendes faglige engagement i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om fagligt engagement  (se figur 3.13). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 4.545 N (2018) = 5.214 
 

 

FIGUR 3.10 

Gennemsnit af studerendes faglige engagement i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om fagligt engagement  (se figur 3.13). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 2.949. N (2018) = 3.024 

  

3,7

3,8

1 2 3 4 5

2021
2018

3,9

3,9

1 2 3 4 5

2021
2018



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Sektoropdelte figurer: Faglige aspekter af studielivet 

Danmarks Evalueringsinstitut 30 
 

FIGUR 3.11 

Gennemsnit af studerendes faglige engagement i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om fagligt engagement  (se figur 3.13). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 859. N (2018) = 1.099. 
 

 

FIGUR 3.12 

Gennemsnit af studerendes faglige engagement i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om fagligt engagement  (se figur 3.13). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 62. N (2018) = 88. 
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FIGUR 3.13 

Fordeling af spørgsmål om fagligt engagement i hhv. marts 2021 og marts 
2018 - universitetsuddannelser 

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 læ-
rer i mine nuværende fag, når jeg har færdiggjort min uddannelse; ***Når jeg læser til mine nuværende fag, forsøger jeg 
at relatere nyt stof til det, jeg i forvejen ved om emnet; ****Selv når noget på uddannelsen er kedeligt og ikke interesse-
rer mig, bliver jeg ved med at arbejde, indtil jeg er færdig med det jeg skal.  Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I 
høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 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) = 4.546. N 
(2018) = 5.214. 
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FIGUR 3.14 

Fordeling af spørgsmål om fagligt engagement i hhv. marts 2021 og marts 
2018 - professionsbacheloruddannelser 

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 læ-
rer i mine nuværende fag, når jeg har færdiggjort min uddannelse; ***Når jeg læser til mine nuværende fag, forsøger jeg 
at relatere nyt stof til det, jeg i forvejen ved om emnet; ****Selv når noget på uddannelsen er kedeligt og ikke interesse-
rer mig, bliver jeg ved med at arbejde, indtil jeg er færdig med det jeg skal.  Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I 
høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 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) = 2.949. N 
(2018) = 3.024. 
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FIGUR 3.15 

Fordeling af spørgsmål om fagligt engagement i hhv. marts 2021 og marts 
2018 - erhvervsakademiuddannelser 

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 læ-
rer i mine nuværende fag, når jeg har færdiggjort min uddannelse; ***Når jeg læser til mine nuværende fag, forsøger jeg 
at relatere nyt stof til det, jeg i forvejen ved om emnet; ****Selv når noget på uddannelsen er kedeligt og ikke interesse-
rer mig, bliver jeg ved med at arbejde, indtil jeg er færdig med det jeg skal.  Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I 
høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 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) = 859. N 
(2018) = 1.099. 
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FIGUR 3.16 

Fordeling af spørgsmål om fagligt engagement i hhv. marts 2021 og marts 
2018 - kunstneriske uddannelser 

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 læ-
rer i mine nuværende fag, når jeg har færdiggjort min uddannelse; ***Når jeg læser til mine nuværende fag, forsøger jeg 
at relatere nyt stof til det, jeg i forvejen ved om emnet; ****Selv når noget på uddannelsen er kedeligt og ikke interesse-
rer mig, bliver jeg ved med at arbejde, indtil jeg er færdig med det jeg skal.  Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I 
høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 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) = 62. N 
(2018) = 88. 
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FIGUR 3.17 

Studieintensitet - universitetsuddannelser 

Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage) 
siden du startede på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Spørgsmål: ”Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv 
dage) siden du startede på uddannelsen?” Svarkategorier: 1) Uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager (fore-
læsninger, holdundervisning, vejledning, øvelsestimer mv.); 2) Forberedelse (studere, læse, skrive, lave hjemmeopga-
ver, læsegrupper, analysere data, øve eller andre faglige aktiviteter); 3) Aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, der 
ikke er direkte relateret til et fag (fx faglige, sociale og/eller politiske studenterorganisationer mv.); 4) Praktik i forbin-
delse med uddannelsen; 5) Studierelevant erhvervsarbejde; 6) Erhvervsarbejde, der ikke er studierelevant; 7) Frivilligt 
arbejde. Kategorierne 1-3 indgår i målet for de studerendes studieintensitet. Spørgsmålet er stillet til de aktive stude-
rende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Resulta-
terne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017.  N 
(2021) = 4.529. N (2018) = 5.178.  
 

 

FIGUR 3.18 

Studieintensitet - professionsbacheloruddannelser 

Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage) 
siden du startede på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Spørgsmål: ”Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv 
dage) siden du startede på uddannelsen?” Svarkategorier: 1) Uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager (fore-
læsninger, holdundervisning, vejledning, øvelsestimer mv.); 2) Forberedelse (studere, læse, skrive, lave hjemmeopga-
ver, læsegrupper, analysere data, øve eller andre faglige aktiviteter); 3) Aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, der 
ikke er direkte relateret til et fag (fx faglige, sociale og/eller politiske studenterorganisationer mv.); 4) Praktik i forbin-
delse med uddannelsen; 5) Studierelevant erhvervsarbejde; 6) Erhvervsarbejde, der ikke er studierelevant; 7) Frivilligt 
arbejde. Kategorierne 1-3 indgår i målet for de studerendes studieintensitet. Spørgsmålet er stillet til de aktive stude-
rende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Resulta-
terne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017.  N 
(2021) = 2.914. N (2018) = 3.006. 
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FIGUR 3.19 

Studieintensitet - erhvervsakademiuddannelser 

Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage) 
siden du startede på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Spørgsmål: ”Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv 
dage) siden du startede på uddannelsen?” Svarkategorier: 1) Uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager (fore-
læsninger, holdundervisning, vejledning, øvelsestimer mv.); 2) Forberedelse (studere, læse, skrive, lave hjemmeopga-
ver, læsegrupper, analysere data, øve eller andre faglige aktiviteter); 3) Aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, der 
ikke er direkte relateret til et fag (fx faglige, sociale og/eller politiske studenterorganisationer mv.); 4) Praktik i forbin-
delse med uddannelsen; 5) Studierelevant erhvervsarbejde; 6) Erhvervsarbejde, der ikke er studierelevant; 7) Frivilligt 
arbejde. Kategorierne 1-3 indgår i målet for de studerendes studieintensitet. Spørgsmålet er stillet til de aktive stude-
rende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Resulta-
terne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017.  N 
(2021) = 852. N (2018) = 1.089. 
 

 

FIGUR 3.20 

Studieintensitet - kunstneriske uddannelser 

Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage) 
siden du startede på uddannelsen? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Spørgsmål: ”Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv 
dage) siden du startede på uddannelsen?” Svarkategorier: 1) Uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager (fore-
læsninger, holdundervisning, vejledning, øvelsestimer mv.); 2) Forberedelse (studere, læse, skrive, lave hjemmeopga-
ver, læsegrupper, analysere data, øve eller andre faglige aktiviteter); 3) Aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, der 
ikke er direkte relateret til et fag (fx faglige, sociale og/eller politiske studenterorganisationer mv.); 4) Praktik i forbin-
delse med uddannelsen; 5) Studierelevant erhvervsarbejde; 6) Erhvervsarbejde, der ikke er studierelevant; 7) Frivilligt 
arbejde. Kategorierne 1-3 indgår i målet for de studerendes studieintensitet. Spørgsmålet er stillet til de aktive stude-
rende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2017. Resulta-
terne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017.  N 
(2021) = 61. N (2018) = 84.  
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FIGUR 3.21 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift læring (se figur 3.25). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 4.545. N (2018) = 5.214. 
 

FIGUR 3.22 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift læring (se figur 3.25). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 2.949. N (2018) = 3.024.  
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FIGUR 3.23 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift læring (se figur 3.25). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 859. N (2018) = 1.099. 
 

 

FIGUR 3.24 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift læring (se figur 3.25). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 62. N (2018) = 88.   

3,4

3,4

1 2 3 4 5

2021

2020

3,4

3,5

1 2 3 4 5

2021

2020



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Sektoropdelte figurer: Faglige aspekter af studielivet 

Danmarks Evalueringsinstitut 39 
 

FIGUR 3.25 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - universitetsuddannelser 

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 uddan-
nelse; **** Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der undervises i i de nuværende fag på min uddannelse. 
Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 
de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020 og 2017. 
Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N 
(2021) = 4.545. N (2018) = 5.214. 
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FIGUR 3.26 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - professionsbacheloruddannelser 

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 uddan-
nelse; **** Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der undervises i i de nuværende fag på min uddannelse. 
Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 
de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020 og 2017. 
Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N 
(2021) = 2.949. N (2018) = 3.024. 
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FIGUR 3.27 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - erhvervsakademiuddannelser 

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 uddan-
nelse; **** Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der undervises i i de nuværende fag på min uddannelse. 
Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 
de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020 og 2017. 
Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N 
(2021) = 859. N (2018) = 1.099. 
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FIGUR 3.28 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift læring i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - kunstneriske uddannelser 

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 uddan-
nelse; **** Jeg er sikker på, at jeg kan mestre de færdigheder, der undervises i i de nuværende fag på min uddannelse. 
Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 
de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2018, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2020 og 2017. 
Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020. N 
(2021) = 62. N (2018) = 88. 
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FIGUR 3.29 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift eksamen (se figur 3.33). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 4.545. N (2018) = 5.214. 
 

 

FIGUR 3.30 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift eksamen (se figur 3.33). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 2.949. N (2018) = 3.024.  
 

 

FIGUR 3.31 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten.Note: Skalaen er 
konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift eksamen (se figur 3.33). Spørgsmålene er stillet til de ak-
tive 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) = 859. N (2018) = 1.099.   
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FIGUR 3.32 

Gennemsnit af studerendes self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om self efficacy ift eksamen (se figur 3.33). 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 uddannel-
ser i 2020 og 2017. N (2021) = 62. N (2018) = 88.  
 

 

FIGUR 3.33 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - universitetsuddannelser 

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 opga-
ver 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. Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” 
og ”Slet ikke” er slået sammen. 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 4.545. N (2018) = 5.214. 
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FIGUR 3.34 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - professionsbacheloruddannelser 

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 opga-
ver 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. Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” 
og ”Slet ikke” er slået sammen. 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 2.949. N (2018) = 3.024. 
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FIGUR 3.35 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - erhvervsakademiuddannelser 

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 opga-
ver 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. Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” 
og ”Slet ikke” er slået sammen. 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 859. N (2018) = 1.099. 
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FIGUR 3.36 

Fordeling af spørgsmål om self efficacy ift. eksamen i hhv. marts 2021 og 
marts 2018 - kunstneriske uddannelser 

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 opga-
ver 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. Svarkategorierne ”Perfekt” og ”I høj grad” samt ”I ringe grad” 
og ”Slet ikke” er slået sammen. 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 stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2020 og 2017. N (2021) = 62. N (2018) = 88. 
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FIGUR 3.37 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-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 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) = 4.545. N (2020) = 5.214. 
 

 

FIGUR 3.38 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-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 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) = 2.949. N (2020) = 4.280. 
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FIGUR 3.39 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-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 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) = 859. N (2020) = 1.099. 
 

 

FIGUR 3.40 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-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 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) = 62. N (2020) = 89. 
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4 Sektoropdelte figurer: Det sociale 
læringsmiljø 

FIGUR 4.1 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af social tilknytning for hhv. marts 
2021 og marts 2020 - universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om studerendes oplevelse af social tilknytning (Se figur 
4.5). Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de 
videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020.  N (2021) = 4.545. N (2020) = 5.534.  
 

 

FIGUR 4.2 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af social tilknytning for hhv. marts 
2021 og marts 2020 - professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om studerendes oplevelse af social tilknytning (Se figur 
4.5). Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de 
videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020.  N (2021) = 2.949. N (2020) = 4.280.  
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FIGUR 4.3 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af social tilknytning for hhv. marts 
2021 og marts 2020 - erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om studerendes oplevelse af social tilknytning (Se figur 
4.5). Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de 
videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020.  N (2021) = 859. N (2020) = 1.240.  
 

 

FIGUR 4.4 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af social tilknytning for hhv. marts 
2021 og marts 2020 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål om studerendes oplevelse af social tilknytning (Se figur 
4.5). Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddan-
nelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de 
videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020.  N (2021) = 62. N (2020) = 89.  
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FIGUR 4.5 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
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”; **Når jeg går til under-
visning, kender jeg så godt som alle på holdet, og ved, hvem de er”; ***Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg 
ses med i fritiden og laver ting med, som ikke relaterer sig til studiet. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 
2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 4.545. N 
(2020) = 5.534. 
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FIGUR 4.6 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
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”; **Når jeg går til under-
visning, kender jeg så godt som alle på holdet, og ved, hvem de er”; ***Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg 
ses med i fritiden og laver ting med, som ikke relaterer sig til studiet. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 
2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 2.949. N 
(2019) = 4.280. 
 

  

44

27

51

27

65

35

71

42

22

18

32

33

22

25

21

33

34

55

17

39

13

40

8

25

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jeg laver ting med medstuderende i fritiden (2020) ***

Jeg laver ting med medstuderende i fritiden (2021) ***

Jeg prøver at få medstuderende med i fællesskaber (2020)**

Jeg prøver at få medstuderende med i fællesskaber (2021)**

Jeg kender næsten alle på holdet og ved, hvem de er (2020)*

Jeg kender næsten alle på holdet og ved, hvem de er (2021)*

Jeg oplever, at mine medstuderende ved, hvem jeg er (2020)

Jeg oplever, at mine medstuderende ved, hvem jeg er (2021)

I meget høj eller i høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Sektoropdelte figurer: Det sociale læringsmiljø 

Danmarks Evalueringsinstitut 54 
 

FIGUR 4.7 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
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”; **Når jeg går til under-
visning, kender jeg så godt som alle på holdet, og ved, hvem de er”; ***Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg 
ses med i fritiden og laver ting med, som ikke relaterer sig til studiet. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 
2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 859. N 
(2020) = 1.240. 
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FIGUR 4.8 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
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”; **Når jeg går til under-
visning, kender jeg så godt som alle på holdet, og ved, hvem de er”; ***Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg 
ses med i fritiden og laver ting med, som ikke relaterer sig til studiet. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 
2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter 
populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 62. N 
(2020) = 89. 
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FIGUR 4.9 

Gennemsnit af studerendes oplevelse af samarbejde i hhv. marts 2021 og 
marts 2020 - universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om samarbejde (se figur 4.13).  Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 4.545. N (2020) = 5.534. 
 

 

FIGUR 4.10 

Gennemsnit af studerendes oplevelse af samarbejde i hhv. marts 2021 og 
marts 2020 - professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om samarbejde (se figur 4.13).  Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 2.949. N (2020) = 4.280. 
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FIGUR 4.11 

Gennemsnit af studerendes oplevelse af samarbejde i hhv. marts 2021 og 
marts 2020 - erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om samarbejde (se figur 4.13).  Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 859. N (2020) = 1.240. 
 

 

FIGUR 4.12 

Gennemsnit af studerendes oplevelse af samarbejde i hhv. marts 2021 og 
marts 2020 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om samarbejde (se figur 4.13).  Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 62. N (2020) = 89. 
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FIGUR 4.13 

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

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 stemningen 
på min uddannelse er præget af samarbejde; ***Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra studiet med en 
eller flere af mine medstuderende. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 4.545. N (2020) = 5.534. 
 

 

FIGUR 4.14 

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

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 stemningen 
på min uddannelse er præget af samarbejde; ***Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra studiet med en 
eller flere af mine medstuderende. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 2.949. N (2020) = 4.280.  
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FIGUR 4.15 

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

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 stemningen 
på min uddannelse er præget af samarbejde; ***Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra studiet med en 
eller flere af mine medstuderende. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 859. N (2020) = 1.240. 
 

 

FIGUR 4.16 

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

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 stemningen 
på min uddannelse er præget af samarbejde; ***Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra studiet med en 
eller flere af mine medstuderende. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 62. N (2020) = 89.  
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FIGUR 4.17 

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

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 
Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i 
hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = hhv. 4.487, 4.398, 4.488, og 4.317. N (2020) = hhv. 5.478, 5.397, 5.433, 
og 5.109. 
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FIGUR 4.18 

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

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 
Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i 
hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = hhv. 2.880, 2.736, 2.917, og 2.864. N (2020) = hhv. 4.229, 4.034, 4.251, 
og 4.106. 
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FIGUR 4.19 

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

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 
Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i 
hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = hhv. 829, 787, 850, og 830. N (2020) = hhv. 1.210, 1.154, 1.233, og 1.149. 
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FIGUR 4.20 

Oplevet tilhørsforhold på uddannelsen i hhv. marts 2021 og marts 2020 - 
kunstneriske uddannelser 

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. 
Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i 
hhv. sommeren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = hhv. 62, 61, 62, og 54. N (2020) = hhv. 88, 88, 88, og 52. 
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FIGUR 4.21 

Gennemsnit af studerendes gruppesamarbejde i hhv. marts 2021 og marts 
2020 – universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om gruppesamarbejde (se figur 5.7). Spørgsmålet er stillet 
til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 
og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 4.018. N (2020) = 4.690 
 

 

FIGUR 4.22 

Gennemsnit af studerendes gruppesamarbejde i hhv. marts 2021 og marts 
2020 – professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om gruppesamarbejde (se figur 4.25). Spørgsmålet er stillet 
til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 
og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 2.671. N (2020) = 3.728.  
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FIGUR 4.23 

Gennemsnit af studerendes gruppesamarbejde i hhv. marts 2021 og marts 
2020 – erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om gruppesamarbejde (se figur 4.25). Spørgsmålet er stillet 
til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 
og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 768. N (2020) = 1.041. 
 

 

FIGUR 4.24 

Gennemsnit af studerendes gruppesamarbejde i hhv. marts 2021 og marts 
2020 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre spørgsmål om gruppesamarbejde (se figur 4.25). Spørgsmålet er stillet 
til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 
og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 36. N (2020) = 32. 
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FIGUR 4.25 

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

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 gruppen har 
personlige vanskeligheder; *** Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige vanskeligheder. Svarkategorierne 
”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020, og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = hhv. 4.013, 3.788, og 4.003. N (2020) = 
hhv. 4.678, 4.377, og 4.671. 
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FIGUR 4.26 

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

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 gruppen har 
personlige vanskeligheder; *** Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige vanskeligheder. Svarkategorierne 
”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020, og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = hhv. 2.670, 2.534, og 2.661. N (2020) = 
hhv. 3.720, 3.529, og 3.710. 
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FIGUR 4.27 

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

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 gruppen har 
personlige vanskeligheder; *** Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige vanskeligheder. Svarkategorierne 
”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020, og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = hhv. 766, 730, og 766. N (2020) = hhv. 
1.036, 971, og 1.038. 
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FIGUR 4.28 

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

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 gruppen har 
personlige vanskeligheder; *** Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige vanskeligheder. Svarkategorierne 
”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020, og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende 
tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 36. N (2020) = hhv. 32, 25, og 32 
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FIGUR 4.29 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af underviseres imødekommenhed 
og tilgængelighed i hhv. marts 2021 og marts 2020 – 
universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fem spørgsmål om underviserne (se figur 4.33). Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 4.545. N (2020) = 5.534. 
 

 

FIGUR 4.30 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af underviseres imødekommenhed 
og tilgængelighed i hhv. marts 2021 og marts 2020 – 
professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fem spørgsmål om underviserne (se figur 4.33). Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 2.949. N (2020) = 4.280. 
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FIGUR 4.31 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af underviseres imødekommenhed 
og tilgængelighed i hhv. marts 2021 og marts 2020 – 
erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fem spørgsmål om underviserne (se figur 4.33). Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 859. N (2020) = 1.240. 
 

 

FIGUR 4.32 

Gennemsnit af studerendes oplevelser af underviseres imødekommenhed 
og tilgængelighed i hhv. marts 2021 og marts 2020 - kunstneriske 
uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af fem spørgsmål om underviserne (se figur 4.33). Spørgsmålet er stillet til de 
aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2019 og 
2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 
2019 og 2020. N (2021) = 62. N (2020) = 89. 
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FIGUR 4.33 

Fordeling af spørgsmål om undervisernes imødekommenhed og 
tilgængelighed – universitetsuddannelser 

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? (2020). 
Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. somme-
ren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddan-
nelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 4.545. N (2020) = 5.534. 
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FIGUR 4.34 

Fordeling af spørgsmål om undervisernes imødekommenhed og 
tilgængelighed – professionsbacheloruddannelser 

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? (2020). 
Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. somme-
ren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddan-
nelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 2.949. N (2020) = 4.280. 
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FIGUR 4.35 

Fordeling af spørgsmål om undervisernes imødekommenhed og 
tilgængelighed – erhvervsakademiuddannelser  

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? (2020). 
Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. somme-
ren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddan-
nelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 859. N (2020) = 1.240. 
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FIGUR 4.36 

Fordeling af spørgsmål om undervisernes imødekommenhed og 
tilgængelighed - kunstneriske uddannelser 

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? (2020). 
Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene 
er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. somme-
ren 2019 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddan-
nelser i hhv. 2019 og 2020. N (2021) = 62. N (2020) = 89. 
 

 

88

88

81

71

77

61

64

49

85

76

12

9

18

21

18

27

26

35

13

18

0

3

1

8

5

12

10

16

3

6

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

...er venlige overfor hver enkelt studerende? (2020)

...er venlige overfor hver enkelt studerende? (2021)

...er imødekommende hvis studerende søger hjælp (2020)*

...er imødekommende hvis studerende søger hjælp (2021)*

...er oprigtigt interesserede i hver enkelt studerende? (2020)

...er oprigtigt interesserede i hver enkelt studerende? (2021)

...er tilgængelige for dialog uden for undervisningen? (2020)

...er tilgængelige for dialog uden for undervisningen? (2021)

...svarer på skriftlige henvendelser? (2020)

...svarer på skriftlige henvendelser? (2021)

I høj grad eller i meget høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 

Danmarks Evalueringsinstitut 76 
 
 

5 Sektoropdelte figurer: Trivsel 

FIGUR 5.1 

Ensomhed på studiet i hhv. marts 2021 og oktober 2020 - 
universitetsuddannelser 

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: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Jeg føler mig ofte ensom på studiet”. Til spørgsmålet 
var givet følgende svarmuligheder: ”I meget høj grad”, ”I høj grad”, ”I nogen grad”, ”I mindre grad” og ”Slet ikke”. I 
denne figur er andelene, som har svaret hhv. ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” slået 
sammen. Spørgsmålet er stillet til aktive studerende i hhv. oktober 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres ud-
dannelse i sommeren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i 2020. N (2020, oktober) = 5.977. N (2021, marts) = 4.456. 
 

 

FIGUR 5.2 

Ensomhed på studiet i hhv. marts 2021 og oktober 2020 - 
professionsbacheloruddannelser 

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: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Jeg føler mig ofte ensom på studiet”. Til spørgsmålet 
var givet følgende svarmuligheder: ”I meget høj grad”, ”I høj grad”, ”I nogen grad”, ”I mindre grad” og ”Slet ikke”. I 
denne figur er andelene, som har svaret hhv. ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” slået 
sammen. Spørgsmålet er stillet til aktive studerende i hhv. oktober 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres ud-
dannelse i sommeren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i 2020. N (2020, oktober) = 3.293. N (2021, marts) = 2.948.  

32

9

28

20

40

71

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Marts 2021

Oktober 2020

I meget høj eller i høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke

23

7

26

16

51

77

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Marts 2021

Oktober 2020

I meget høj eller i høj grad I nogen grad I mindre grad eller slet ikke



Bilagsrapport A: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen 
Sektoropdelte figurer: Trivsel 

Danmarks Evalueringsinstitut 77 
 

FIGUR 5.3 

Ensomhed på studiet i hhv. marts 2021 og oktober 2020 - 
erhvervsakademiuddannelser 

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: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Jeg føler mig ofte ensom på studiet”. Til spørgsmålet 
var givet følgende svarmuligheder: ”I meget høj grad”, ”I høj grad”, ”I nogen grad”, ”I mindre grad” og ”Slet ikke”. I 
denne figur er andelene, som har svaret hhv. ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” slået 
sammen. Spørgsmålet er stillet til aktive studerende i hhv. oktober 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres ud-
dannelse i sommeren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i 2020. N (2020, oktober) = 1.323. N (2021, marts) = 859. 
 

 

FIGUR 5.4 

Ensomhed på studiet i hhv. marts 2021 og oktober 2020 – kunstneriske 
uddannelser 

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: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn: ”Jeg føler mig ofte ensom på studiet”. Til spørgsmålet 
var givet følgende svarmuligheder: ”I meget høj grad”, ”I høj grad”, ”I nogen grad”, ”I mindre grad” og ”Slet ikke”. I 
denne figur er andelene, som har svaret hhv. ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” slået 
sammen. Spørgsmålet er stillet til aktive studerende i hhv. oktober 2020 og marts 2021, som har påbegyndt deres ud-
dannelse i sommeren 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregå-
ende uddannelser i 2020. N (2020, oktober) = 76. N (2021, marts) = 62. 
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FIGUR 5.5 

Generel ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: På baggrund af de tre spørgsmål, ”Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?”, ”Hvor ofte føler du, at du savner no-
gen at være sammen med?”, ”Hvor ofte føler du dig holdt udenfor?” med de dertilhørende svarkategorier ”Ofte”, ”En 
gang i mellem” og ”Sjældent, 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 sco-
rer 3 point, har altså svaret ’Sjældent’ til alle tre spørgsmål, og de betegnes herefter som ikke ensomme. Studerende, 
som samlet scorer 7-9 point, betegnes som ensomme. Studerende, som samlet scorer 4-6 point, betegnes som perio-
disk ensomme. De tre spørgsmål er et udtræk af den såkaldte UCLA Loneliness Scale. Udtrækket går ofte under beteg-
nelsen Three-Item Loneliness Scale (T-ILS). Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. foråret 2018 og foråret 
2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2017 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen 
af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2017 og 2020. N (2021) = 4.545. N (2018) = 5.214. 
 

 

FIGUR 5.6 

Generel ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: På baggrund af de tre spørgsmål, ”Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?”, ”Hvor ofte føler du, at du savner no-
gen at være sammen med?”, ”Hvor ofte føler du dig holdt udenfor?” med de dertilhørende svarkategorier ”Ofte”, ”En 
gang i mellem” og ”Sjældent, 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 sco-
rer 3 point, har altså svaret ’Sjældent’ til alle tre spørgsmål, og de betegnes herefter som ikke ensomme. Studerende, 
som samlet scorer 7-9 point, betegnes som ensomme. Studerende, som samlet scorer 4-6 point, betegnes som perio-
disk ensomme. De tre spørgsmål er et udtræk af den såkaldte UCLA Loneliness Scale. Udtrækket går ofte under beteg-
nelsen Three-Item Loneliness Scale (T-ILS). Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. foråret 2018 og foråret 
2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2017 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen 
af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2017 og 2020. N (2021) = 2.948. N (2018) = 3.024. 
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FIGUR 5.7 

Generel ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: På baggrund af de tre spørgsmål, ”Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?”, ”Hvor ofte føler du, at du savner no-
gen at være sammen med?”, ”Hvor ofte føler du dig holdt udenfor?” med de dertilhørende svarkategorier ”Ofte”, ”En 
gang i mellem” og ”Sjældent, 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 sco-
rer 3 point, har altså svaret ’Sjældent’ til alle tre spørgsmål, og de betegnes herefter som ikke ensomme. Studerende, 
som samlet scorer 7-9 point, betegnes som ensomme. Studerende, som samlet scorer 4-6 point, betegnes som perio-
disk ensomme. De tre spørgsmål er et udtræk af den såkaldte UCLA Loneliness Scale. Udtrækket går ofte under beteg-
nelsen Three-Item Loneliness Scale (T-ILS). Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. foråret 2018 og foråret 
2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2017 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen 
af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2017 og 2020. N (2021) = 859. N (2018) =1.099. 
 

 

FIGUR 5.8 

Generel ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - kunstneriske 
uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2017-kohorten. 
Note: På baggrund af de tre spørgsmål, ”Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?”, ”Hvor ofte føler du, at du savner no-
gen at være sammen med?”, ”Hvor ofte føler du dig holdt udenfor?” med de dertilhørende svarkategorier ”Ofte”, ”En 
gang i mellem” og ”Sjældent, 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 sco-
rer 3 point, har altså svaret ’Sjældent’ til alle tre spørgsmål, og de betegnes herefter som ikke ensomme. Studerende, 
som samlet scorer 7-9 point, betegnes som ensomme. Studerende, som samlet scorer 4-6 point, betegnes som perio-
disk ensomme. De tre spørgsmål er et udtræk af den såkaldte UCLA Loneliness Scale. Udtrækket går ofte under beteg-
nelsen Three-Item Loneliness Scale (T-ILS). Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i hhv. foråret 2018 og foråret 
2021, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2017 og 2020. Resultaterne er vægtet efter populationen 
af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2017 og 2020. N (2021) = 62. N (2018) =88. 
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FIGUR 5.9 

Studerendes følelse af ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
universitetsuddannelser 

 
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) = 
4.545. N (2018) = 5.214.  
 

 

FIGUR 5.10 

Studerendes følelse af ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
professionsbacheloruddannelser 

 
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) = 
2.948. N (2018) = 3.024.  
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FIGUR 5.11 

Studerendes følelse af ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
erhvervsakademiuddannelser 

 
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) = 
859. N (2018) =1.099.  
 

 

FIGUR 5.12 

Studerendes følelse af ensomhed i hhv. marts 2021 og marts 2018 - 
kunstneriske uddannelser 

 
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) = 
62. N (2018) = 88.  
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FIGUR 5.13 

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

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: Svarkategorier: ”Ja, meget”, ”Ja, moderat”, ”Ja, lidt”, ”Nej, overhovedet ikke” og ”Ved ikke”. Andelene som har 
svaret ”Ved ikke” fremgår ikke af figuren. 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 2020 og 2019. N (2021) = 4.545. N (2020) = 5.534.  
 

 

FIGUR 5.14 

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

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: Svarkategorier: ”Ja, meget”, ”Ja, moderat”, ”Ja, lidt”, ”Nej, overhovedet ikke” og ”Ved ikke”. Andelene som har 
svaret ”Ved ikke” fremgår ikke af figuren. 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 2020 og 2019. N (2021) = 2.948. N (2020) = 4.280.  
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FIGUR 5.15 

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

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: Svarkategorier: ”Ja, meget”, ”Ja, moderat”, ”Ja, lidt”, ”Nej, overhovedet ikke” og ”Ved ikke”. Andelene som har 
svaret ”Ved ikke” fremgår ikke af figuren. 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 2020 og 2019. N (2021) = 859. N (2020) = 1.240.  
 

 

FIGUR 5.16 

Studerendes følelse af stress i hhv. marts 2021 og marts 2020 - 
kunstneriske uddannelser 

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: Svarkategorier: ”Ja, meget”, ”Ja, moderat”, ”Ja, lidt”, ”Nej, overhovedet ikke” og ”Ved ikke”. Andelene som har 
svaret ”Ved ikke” fremgår ikke af figuren. 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 2020 og 2019. N (2021) = 62. N (2020) = 89.  
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FIGUR 5.17 

Gennemsnit af studerendes negative studierelaterede følelser i hhv. marts 
2021 og marts 2020 - universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.6). Spørgsmå-
lene 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) = 4.545. N (2020) = 5.534. 
 

 

FIGUR 5.18 

Gennemsnit af studerendes negative studierelaterede følelser i hhv. marts 
2021 og marts 2020 - professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.6). Spørgsmå-
lene 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) = 2.949. N (2020) = 4.280. 
 

 

FIGUR 5.19 

Gennemsnit af studerendes negative studierelaterede følelser i hhv. marts 
2021 og marts 2020 - erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.6). Spørgsmå-
lene 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) = 859. N (2020) = 1.240. 
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FIGUR 5.20 

Gennemsnit af studerendes negative studierelaterede følelser i hhv. marts 
2021 og marts 2020 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.6). Spørgsmå-
lene 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) = 62. N (2020) = 89.  
 

 

FIGUR 5.21 

Negative studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 – 
universitetsuddannelser 

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 4.545. N (2020) = 5.534. 
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FIGUR 5.22 

Negative studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 – 
professionsbacheloruddannelser 

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 2.949. N (2020) = 4.280.  
 

 

FIGUR 5.23 

Negative studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 – 
erhvervsakademiuddannelser 

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 859. N (2020) = 1.240. 
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FIGUR 5.24 

Negative studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 - 
kunstneriske uddannelser 

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. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet 
ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i hhv. marts 2021 og marts 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i hhv. sommeren 2020 og 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende til-
budt en plads på de videregående uddannelser i hhv. 2020 og 2019. N (2021) = 62. N (2020) = 89. 
 

 

FIGUR 5.25 

Gennemsnit af studerendes positive studierelaterede følelser i hhv. marts 
2021 og marts 2020 - universitetsuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.8). Spørgsmå-
lene 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) = 4.545. N (2020) = 5.534. 
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FIGUR 5.26 

Gennemsnit af studerendes positive studierelaterede følelser i hhv. marts 
2021 og marts 2020 - professionsbacheloruddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.8). Spørgsmå-
lene 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) = 2.949. N (2020) = 4.280. 
 

 

FIGUR 5.27 

Gennemsnit af studerendes positive studierelaterede følelser i hhv. marts 
2021 og marts 2020 - erhvervsakademiuddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.8). Spørgsmå-
lene 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) = 859. N (2020) = 1.240. 
 

 

FIGUR 5.28 

2021 og marts 2020 - kunstneriske uddannelser 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten og 2019-kohorten. 
Note: Skalaen er konstrueret på baggrund af tre udsagn om negative studierelaterede følelser (se figur 3.8). Spørgsmå-
lene 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) = 62. N (2020) = 89. 
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FIGUR 5.29 

Positive studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 - 
universitetsuddannelser 

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 indstilling til at skulle sidde og studere. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 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) = 4.545. N 
(2020) = 5.534. 
 

 

FIGUR 5.30 

Positive studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 - 
professionsbacheloruddannelser 

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 indstilling til at skulle sidde og studere. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 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) = 2.949. N 
(2020) = 4.280.  
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FIGUR 5.31 

Positive studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 - 
erhvervsakademiuddannelser 

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 indstilling til at skulle sidde og studere. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 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) = 859. N 
(2020) = 1.240. 
 

 

FIGUR 5.32 

Positive studierelaterede følelser i hhv. marts 2021 og marts 2020 - 
kunstneriske uddannelser 

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 indstilling til at skulle sidde og studere. Svarkategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj 
grad” samt ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er slået sammen. Spørgsmålene er stillet til 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) = 62. N 
(2020) = 89. 
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