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1 Indledning 

Denne dokumentationsrapport præsenterer valideringsanalyser for tre skalaer relateret til det soci-
ale læringsmiljø. I rapporten Baggrundsrapport. Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel un-
der nedlukningen (EVA, 2021) præsenteres den konceptuelle tilgang til emnet.  
 
For at undersøge validiteten af de anvendte skalaer så grundigt som muligt har vi gennemført de-
taljerede item respons-analyser. Vi har benyttet Rasch-modellen, fordi en skala, som passer til 
Rasch-modellen, har optimale måleegenskaber og har en statistisk sufficient sumscore.1 Dette be-
tyder, at sumscoren indeholder al den information, der er nødvendig for at kunne vurdere perso-
ners niveau for det, der måles, og at vi derfor kan benytte sumscoren som skalascore i de videre 
analyser. I så fald vil det kun være niveauet af det, vi måler, der er bestemmende for, hvordan der 
svares på hvert enkelt spørgsmål i skalaen. Den samlede score på den pågældende skala vil derfor 
i sig selv indeholde tilstrækkelig information om de studerendes oplevelse af fx social tilknytning.  
 
Som en del af analyserne undersøger vi, om der er systematiske skævheder i scoren, som er forår-
saget af, at ét eller flere spørgsmål ikke fungerer på samme måde for forskellige grupper af stude-
rende – dette kaldes Differentiel Item Funktion (DIF). Hvis der er DIF, betyder det, at studerende, 
der fx scorer lige højt på skalaen, der måler social tilknytning, ikke kun har opnået denne score som 
følge af deres niveau af social tilknytning, men også delvist pga. andre karakteristika såsom køn 
eller alder. Den skævhed i scoren, der opstår på grund af DIF, kan betyde, at efterfølgende statisti-
ske analyser, hvor grupper af studerende sammenlignes, også bliver skævvredet. I de tilfælde, hvor 
der er DIF, har vi benyttet en udvidet udgave af Rasch-modellen (de såkaldte grafiske log-lineære 
Rasch-modeller), som kan justere den samlede score for skævheder forårsaget af DIF, og derved 
opnås et mere retvisende og validt mål for skalaen, der kan bruges på tværs af undergrupper.2 Vi 
har undersøgt DIF ud fra fem baggrundsvariable: køn, alder, optagelsesprioritet, type af gymnasial 
uddannelse samt hovedområde.  
 
Som en anden del af analyserne har vi undersøgt, om nogle spørgsmål i skalaen hænger stærkere 
sammen, end hvad der kan forklares af det, skalaen måler. Vi kan altså finde ud af, om det blot er 
de studerendes oplevelse af fx undervisernes tydelighed, der afgør, hvad der svares på et givent 
spørgsmål, eller om det også afhænger af, hvad der er svaret på ét eller flere af de andre spørgsmål 
i skalaen. Dette kaldes lokal afhængighed og er et potentielt problem, der tages højde for i alle al-
mindelige målingsmodeller. Hvis der ikke tages højde for lokal afhængighed mellem spørgsmål, 
når reliabiliteten beregnes (for eksempel med Cronbachs alpha), vil reliabiliteten fremstå højere, 
end den egentlig er. Vi har derfor i forbindelse med de udvidede Rasch-modeller (Kreiner & Chri-
stensen, 2007) anvendt en metode til beregning af reliabiliteten, som tager højde for lokal af-
hængighed, og som giver et mere retvisende billede af skalaernes reliabilitet. Rasch-modellerne 

 

1  For en letlæselig og detaljeret gennemgang af Rasch-modellen, se Kreiner (2009). For mere om Rasch-modellen, se Kreiner (2007). 
2  For information om de grafiske log-lineære Rasch-modeller, se Kreiner & Christensen (2007). 
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kan altså ikke blot validere skalaer af den karakter, som vi her arbejder med, men de kan også løse 
nogle af de fundamentale problemer, der kan være med sådanne skalaer. 
 

1.1 Analysestrategi  

De gennemførte valideringsanalyser er baseret på tilfældigt udtrukne stikprøver fra den samlede 
population. Dette skyldes, at valideringsanalyserne anvender en lang række test, der er baseret på 
at identificere problemer såsom signifikante forskelle baseret på forskellige kriterier. Når vi har 
store datasæt, hvilket er tilfældet her, medfører det problemer med, at selv små forskelle uden 
substantiel betydning ofte bliver signifikante. Derfor er der udtrukket stikprøver af en størrelse, som 
erfaringsmæssigt er velegnet til at besvare de undersøgelsesspørgsmål, vi stiller i valideringsanaly-
serne. Vi har i valideringsanalyserne især interesseret os for 1) om der samlet set er en god overens-
stemmelse mellem den specificerede model og observerede data, og 2) om der kan påvises syste-
matiske forskelle i den måde, hvorpå spørgsmålene fungerer mellem forskellige hovedområder. På 
den baggrund er der udtrukket tilfældige stikprøver for hver af de tre sektorer (erhvervsakademiud-
dannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser) fra den samlede popula-
tion af respondenter på 8.153, så der er 100 tilfældigt udtrukne respondenter inden for hvert ho-
vedområde. Det betyder, at de samlede stikprøver for hver sektor er på 400-600. Dette vurderes at 
være et passende datagrundlag til at undersøge de spørgsmål, vi interesserer os for i validerings-
analyserne.  
 

1.2 Resultater af valideringsanalyser  

På baggrund af valideringsanalyserne finder vi, at vi kan måle de tre aspekter af de studerendes 
oplevelse af læringsmiljøet, som der er gennemført valideringsanalyser af, med tilstrækkelig præci-
sion og ensartethed på tværs af forskellige grupper af studerende. For to af skalaerne (social til-
knytning og samarbejde) er det nødvendigt at justere skalascoren for at kunne foretage præcise 
sammenligninger mellem henholdsvis forskellige aldersgrupper og forskellige hovedområder (so-
cial tilknytning) og mellem mænd og kvinder (samarbejde). Valideringsanalyserne indikerer såle-
des, at de anvendte skalaer udgør valide mål for de tre aspekter af læringsmiljø. 
 

1.3 Datagrundlag 

Datagrundlaget er spørgeskemabesvarelser fra Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) forløbsunder-
søgelse på de videregående uddannelser indsamlet i marts 2020. Populationen omfatter stude-
rende fra samtlige videregående uddannelser, der optog studerende via Den Koordinerede Tilmel-
ding (KOT) i sommeren 2019. 
 

1.4 Skalakonstruktion 

Skalaerne baseres på tre-fire spørgsmål. Skalaerne er konstrueret ved at lægge værdien af besva-
relserne på de pågældende spørgsmål sammen. Herefter er skalaerne omskaleret, så minimum og 
maksimum svarer til variationsbredden af de spørgsmål, der indgår i skalaen.  
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2 Dokumentation af valideringsanalyser 

2.1 Skala for social tilknytning 

2.1.1 Præsentation af skala for social tilknytning  
Skalaen for social tilknytning er dannet på baggrund af nedenstående fire items:  
” I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?” 
 
[I meget høj grad, I høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke] 
 
1. Jeg oplever, at mine medstuderende ved, hvem jeg er. 

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

3. Jeg prøver at få alle mine medstuderende med i fællesskaber på studiet.  

4. Jeg har en eller flere studiekammerater, som jeg ses med i fritiden og laver ting med, som ikke 
relaterer sig direkte til studiet. 

 

FIGUR 2.1 

Fordeling af enkeltspørgsmål, der indgår i skala for social tilknytning 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

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

  

27

15

31

33

22

32

31

36

20

32

21

21

15

14

12

7

17

7

6

2

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

Jeg laver ting med medstuderende i fritiden ***

Jeg prøver at få medstuderende med i fællesskaber **

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

Jeg oplever, at mine medstuderende ved, hvem jeg er

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke



Dokumentationsrapport: Skalaer om læringsmiljø på de videregående uddannelser 
Dokumentation af valideringsanalyser 

Danmarks Evalueringsinstitut 7 
 

FIGUR 2.2 

Fordeling af skala for social tilknytning  

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2019-kohorten. 
Note: Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 
2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2019. 
N = 11.143. 
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2.1.2 Resultater for erhvervsakademier 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgs-
mål 4 og baggrundsvariablen Alder. Der er lokal afhængighed mellem spørgsmål 1 og 2 samt 3 og 
4. Reliabiliteten for skalaen er på 0,55. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.3 

Grafisk fremstilling af social tilknytning (for erhvervsakademier) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: n = 400. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
 

TABEL 2.1 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for 
erhvervsakademier) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 44,5 51 0,726 

Globale test for DIF:    

Køn 61,0 51 0,159 

Alder 87,6 78 0,215 

Adgangseksamen 42,6 51 0,791 

Prioritet 53,8 51 0,267 

Hovedområde 178,1 153 0,080 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
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TABEL 2.2 

Score equation af skalaen social tilknytning mht. alder (for 
erhvervsakademier), justering af sumscoren 

18-20 år 21-25 år 26-70 år 

4.00 4 4 

5.00 5,01 5,03 

6.00 6,02 6,08 

7.00 7,05 7,16 

8.00 8,08 8,29 

9.00 9,13 9,47 

10.00 10,19 10,68 

11.00 11,26 11,91 

12.00 12,33 13,11 

13.00 13,38 14,26 

14.00 14,42 15,32 

15.00 15,42 16,27 

16.00 16,37 17,1 

17.00 17,29 17,82 

18.00 18,18 18,49 

19.00 19,07 19,17 

20.00 20 20 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af for den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen 
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres. 
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2.1.3 Resultater for professionshøjskoler 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgs-
mål 4 og baggrundsvariablen Alder. Der er lokal afhængighed mellem spørgsmål 3 og 4. Reliabilite-
ten for skalaen er på 0,65. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.4 

Grafisk fremstilling af social tilknytning (for professionshøjskoler) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: n = 600. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
 

TABEL 2.3 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for 
professionshøjskoler) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 31,9 36 0,663 

Globale test for DIF:    

Køn 51,0 36 0,050 

Alder 49,3 48 0,420 

Adgangseksamen 30,9 36 0,710 

Prioritet 33,7 36 0,578 

Hovedområde 168,0 180 0,729 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter at der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 



Dokumentationsrapport: Skalaer om læringsmiljø på de videregående uddannelser 
Dokumentation af valideringsanalyser 

Danmarks Evalueringsinstitut 11 
 

TABEL 2.4 

Score equation af skalaen social tilknytning mht. alder (for 
professionshøjskoler), justering af sumscoren 

18-20 år 21-25 år 26-70 år 

4.00 4 4 

5.00 4,93 4,99 

6.00 5,87 5,98 

7.00 6,79 6,97 

8.00 7,7 7,97 

9.00 8,59 8,99 

10.00 9,49 10,04 

11.00 10,4 11,13 

12.00 11,36 12,26 

13.00 12,37 13,39 

14.00 13,44 14,5 

15.00 14,55 15,57 

16.00 15,68 16,57 

17.00 16,81 17,5 

18.00 17,91 18,36 

19.00 18,97 19,19 

20.00 20 20 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af for den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen 
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres. 
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2.1.4 Resultater for universiteter 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgs-
mål 2 og baggrundsvariablen Hovedområde. Der er lokal afhængighed mellem spørgsmål 1 og 2 
samt 3 og 4. Reliabiliteten for skalaen er på 0,61. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af 
skalaen. 
 

FIGUR 2.5 

Grafisk fremstilling af social tilknytning (for universiteter) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: n = 500. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
 

TABEL 2.5 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for universiteter) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 56.2 58 0,541 

Globale test for DIF:    

Køn 52.9 58 0,665 

Alder 136.2 116 0,097 

Adgangseksamen 51.9 58 0,699 

Prioritet 84.6 58 0,013 

Hovedområde 180.0 168 0,250 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
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TABEL 2.6 

Score equation af skalaen social tilknytning mht. alder (for universiteter), 
justering af sumscoren 

Hum Natur Samf Sund Teknisk 

4.00 4 4 4 4 

5.00 5,13 5,12 5,21 5 

6.00 6,31 6,28 6,58 6,1 

7.00 7,39 7,37 7,83 7,29 

8.00 8,39 8,39 8,95 8,49 

9.00 9,32 9,36 9,95 9,66 

10.00 10,22 10,3 10,86 10,79 

11.00 11,09 11,22 11,7 11,89 

12.00 11,95 12,14 12,5 12,96 

13.00 12,82 13,06 13,27 14,01 

14.00 13,71 13,98 14,05 15,03 

15.00 14,64 14,93 14,87 16,02 

16.00 15,62 15,9 15,74 16,96 

17.00 16,66 16,9 16,71 17,81 

18.00 17,77 17,93 17,77 18,57 

19.00 18,91 18,97 18,9 19,27 

20.00 20 20 20 20 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af for den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen 
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres. 
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2.2 Skala for samarbejde 

2.2.1 Præsentation af skala for samarbejde 
Skalaen for gruppesamarbejde er dannet på baggrund af nedenstående tre items: 
 
”I hvilken grad er du enig i følgende udsagn?” 
[I meget høj grad, I høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke] 
 
1. Jeg spørger ofte andre studerende om hjælp, hvis jeg er usikker på noget fagligt.  

2. Jeg oplever, at stemningen på min uddannelse er præget af samarbejde. 

3. Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra studiet med en eller flere af mine med-
studerende. 

 

FIGUR 2.6 

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

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2019-kohorten. 
Note: * ”Jeg spørger ofte andre studerende om hjælp, hvis jeg er usikker på noget fagligt”; ** ”Jeg oplever, at stemnin-
gen på min uddannelse er præget af samarbejde”; *** ”Jeg diskuterer flere gange om ugen fagligt indhold fra studiet 
med en eller flere af mine medstuderende”. Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i marts 2020, som har påbe-
gyndt deres uddannelse i sommeren 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på 
de videregående uddannelser i 2019. N = 11.143. 
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FIGUR 2.7 

Skalafordeling for studerendes individuelle samarbejde i foråret 2020 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2019-kohorten 
Note: Spørgsmålet er stillet til de aktive studerende i marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. somme-
ren 2019. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 
2019. N = 11.143. 
 

2.2.2 Resultater for erhvervsakademier 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model, hvor der tages højde for DIF mellem spørgs-
mål 3 og baggrundsvariablen Køn. Der er ikke lokal afhængighed mellem spørgsmålene. Reliabili-
teten for skalaen er på 0,65. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.8 

Grafisk fremstilling af samarbejde (for erhvervsakademier) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: N = 400. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
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TABEL 2.7 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for 
erhvervsakademier) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 17,6 15 0,285 

Globale test for DIF:    

Køn 8,4 7 0,296 

Alder 31,2 30 0,404 

Adgangseksamen 18,2 15 0,252 

Prioritet 15,3 15 0,429 

Hovedområde 46,3 45 0,419 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
 

TABEL 2.8 

Score equation af skalaen samarbejde mht. køn (for 
erhvervsakademiuddannelser), justering af sumscoren 

Mænd Kvinder 

1,00 1,00 

2,00 2,05 

3,00 3,13 

4,00 4,23 

5,00 5,33 

6,00 6,40 

7,00 7,43 

8,00 8,43 

9,00 9,42 

10,00 10,37 

11,00 11,34 

12,00 12,00 

Kilde: D Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: Tabellen viser, hvordan sumscoren justeres på baggrund af for den identificerede DIF. Respondenter i kolonnen 
længst til venstre er referencegruppen, ift. hvilken de øvrige justeres. 
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2.2.3 Resultater for professionshøjskoler 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model. Der er ingen DIF mellem spørgsmål og bag-
grundsvariable. Der er ikke lokal afhængighed mellem spørgsmålene. Reliabiliteten for skalaen er 
på 0,67. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.9 

Grafisk fremstilling af samarbejde (for professionshøjskoler) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: n = 600. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
 

TABEL 2.9 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for 
professionshøjskoler) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 11.3 11 0,414 

Globale test for DIF:    

Køn 10,8 11 0,464 

Alder 32,5 22 0,069 

Adgangseksamen 14,3 11 0,218 

Prioritet 11,3 11 0,421 

Hovedområde 56,4 55 0,424 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
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2.2.4 Resultater for universiteter 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model. Der er ingen DIF mellem spørgsmål og bag-
grundsvariable. Der er ikke lokal afhængighed mellem spørgsmålene. Reliabiliteten for skalaen er 
på 0,72. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.10 

Grafisk fremstilling af samarbejde (for universiteter) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: n = 500. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
 

TABEL 2.10 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for universiteter) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 7,9 11 0,725 

Globale test for DIF:    

Køn 15,8 11 0,150 

Alder 16,5 22 0,790 

Adgangseksamen 17,2 11 0,103 

Prioritet 20,1 11 0,043 

Hovedområde 51,7 44 0,200 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
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2.3 Skala for gruppesamarbejde 

2.3.1 Præsentation af skala for gruppesamarbejde 
Skalaen for gruppesamarbejde er dannet på baggrund af nedenstående tre items: 
 
”Tænk på den gruppe, du er med i nu (hvis du er med i flere, så vælg en ud som din reference). I 
hvilken grad er du enig i følgende udsagn?” 
 
[I meget høj grad, I høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke] 
 
1. Vi snakker sammen om ting ved uddannelsen, vi synes er svære. 

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

3. Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige vanskeligheder. 

 

TABEL 2.11 

Fordeling af enkeltspørgsmål, der indgår i skala for gruppesamarbejde 

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2019-kohorten 
Note: * ”Vi snakker sammen om ting ved uddannelsen, vi synes er svære”; ** ”Vi hjælper hinanden, hvis nogen i grup-
pen har personlige vanskeligheder”; *** ”Vi hjælper hinanden, hvis nogen i gruppen har faglige vanskeligheder”. 
Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i sommeren 2019, 
og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter populationen af studerende tilbudt 
en plads på de videregående uddannelser i 2019. N = 9.802. 
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FIGUR 2.11 

Fordeling af skala for gruppesamarbejde 

 
Kilde: EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2019-kohorten 
Note: Spørgsmålene er stillet til de aktive studerende i marts 2020, som har påbegyndt deres uddannelse i hhv. somme-
ren 2019, og som på svartidspunktet var med i en studiegruppe. Resultaterne er vægtet efter populationen af stude-
rende tilbudt en plads på de videregående uddannelser i 2019. N = 9.802. Den viste skala er ikke justeret for DIF. 
 

2.3.2 Resultater for erhvervsakademier 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model, hvor der tages højde for lokal afhængighed 
mellem spørgsmål 1 og 3. Der er ingen DIF mellem spørgsmål og baggrundsvariable. Reliabiliteten 
for skalaen er på 0,67-0,7. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.12 

Grafisk fremstilling af gruppesamarbejde (for erhvervsakademier) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: N = 400. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
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TABEL 2.12 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for 
erhvervsakademier) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 16,9 16 0,389 

Globale test for DIF:    

Køn 19,8 16 0,230 

Alder 31,8 32 0,478 

Adgangseksamen 25,6 16 0,060 

Prioritet 14,4 16 0,565 

Hovedområde 61,3 48 0,094 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
 

2.3.3 Resultater for professionshøjskoler 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model, hvor der tages højde for lokal afhængighed 
mellem spørgsmål 1 og 3. Der er ingen DIF mellem spørgsmål og baggrundsvariable. Reliabiliteten 
for skalaen er på 0,69-0,72. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.13 

Grafisk fremstilling af gruppesamarbejde (for professionshøjskoler) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: n = 600. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
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TABEL 2.13 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for 
professionshøjskoler) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 22,7 15 0,091 

Globale test for DIF:    

Køn 18,7 15 0,227 

Alder 34,7 30 0,252 

Adgangseksamen 18,9 15 0,217 

Prioritet 16,9 15 0,325 

Hovedområde 66,0 75 0,761 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
 

2.3.4 Resultater for universiteter 
Skalaen passer til en grafisk log-lineær Rasch-model, hvor der tages højde for lokal afhængighed 
mellem spørgsmål 1 og 3. Der er ingen DIF mellem spørgsmål og baggrundsvariable. Reliabiliteten 
for skalaen er på 0,69. I nedenstående figur ses en grafisk fremstilling af skalaen. 
 

FIGUR 2.14 

Grafisk fremstilling af gruppesamarbejde (for universiteter) 

 
Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: n = 500. Tallene mellem spørgsmålene beskriver korrelationen vha. gammakoefficienter. Korrelationen med Ho-
vedområde beskrives ved en chi2-værdi, da variablen Hovedområde er en nominel variabel. 
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TABEL 2.14 

Global homogenitetstest samt globale test for DIF (for universiteter) 

Test CLR DF p-værdi 

Global homogenitetstest 16,6 16 0,409 

Globale test for DIF:    

Køn 15,3 16 0,506 

Alder 25,7 32 0,776 

Adgangseksamen 12,7 16 0,696 

Prioritet 10,1 16 0,859 

Hovedområde 70,3 64 0,276 

Kilde: Rasch-analyse af data fra EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser, 2020-kohorten. 
Note: En Conditional Likelihood Ratio-test (CLR) tester, om spørgsmålsparametrene i modellen er ens i nærmere defi-
nerede grupper. Den globale homogenitetstest sammenligner spørgsmålsparametre for to lige store grupper af stude-
rende, hvor den ene gruppe scorer højt, og den anden gruppe scorer lavt på skalaen. De globale test for DIF sammenlig-
ner på samme måde, om spørgsmålsparametrene fungerer ens i de forskellige undergrupper defineret ved baggrunds-
variablene. Alle test er foretaget, efter der er taget højde for DIF og lokal afhængighed. 
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