
Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet 
  
(change to English by pressing 'English' in the top right corner) 
  
Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. 
 
På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene 
tager max 10 minutter at besvare. 
 
Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet ved at klikke på pilene nederst i 
skærmbilledet. Du kan altid gå tilbage i skemaet eller genoptage din besvarelse på et 
andet tidspunkt, hvis du ønsker. Svarene bliver gemt løbende. 
 
Din besvarelse bliver behandlet fortroligt, selvom du bliver spurgt til din specifikke 
uddannelse. Analyser vil kun blive foretaget på baggrund af grupperede svar. 
 
Tryk på knappen 'Næste' for at gå videre. 
 
 
Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet 
 
 
Vi har fået oplyst, at du studerer {%expression:{*1/1/370267975*}%}. Det er dette studie 
du skal have i tankerne, når du besvarer skemaet.  
 
Er denne oplysning helt forkert, og er det af væsentlig betydning for dit svars rigtighed, at 
det bliver ændret, beder vi dig sende en mail med navn, korrekt studie, uddannelsestrin 
og e-mailadresse til studiemiljo@au.dk. 
 
 
 
 

 
 Ja Nej 

Er du lige nu ved at skrive 
kandidatspeciale?  

(0)  (1)  

 (0)  (1)  

 
 



Fysiske rammer og tekniske løsninger 
 
 

På mit uddannelsessted…  

 Helt enig 
Overvejende 

enig 
Hverken 

eller 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

er der steder at mødes med 
mine medstuderende. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

er der stillearbejdspladser, 
når jeg skal bruge det. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

er der steder, hvor jeg kan 
sidde sammen med min 
læsegruppe, når jeg har brug 
for det. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

er der adgang til universitetet 
på de tidspunkter, jeg har 
brug for det. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

fungerer de tekniske 
løsninger*, når jeg har brug 
for dem. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

kan jeg få tilstrækkelig 
hjælp/support, når jeg ikke 
kan få de tekniske løsninger* 
til at fungere. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Jeg er overordnet tilfreds med 
de fysiske rammer på mit 
uddannelsessted. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

 
 
*Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv. 
 
 
Trivsel og interesse 
 
 



Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Helt enig 
Overvejende 

enig 
Hverken 

eller 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

Jeg føler mig generelt rigtig 
godt tilpas på mit studie. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Studiet bidrager til, at jeg 
trives fagligt. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Jeg har fag/kurser, jeg har 
lyst til at engagere mig i. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Jeg er tilfreds med udbuddet 
af faglige arrangementer. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Jeg glæder mig meget til at 
komme ud og anvende min 
uddannelse, når jeg er 
færdig. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

 
 
Kontakt til undervisere 
 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Helt enig 
Overvejende 

enig 
Hverken 

eller 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

Underviserne er tilgængelige, 
når jeg tager kontakt til dem. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

De undervisere, jeg har haft 
kontakt til, virker generelt 
interesserede i de 
studerende. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

På mit uddannelsessted ser 
man ofte underviserne uden 
for undervisningslokalerne (fx 
på gangene, på fællesarealer 
eller i kantinen). 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

 
 



Kontakt med medstuderende 
 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Helt enig 
Overvejende 

enig 
Hverken 

eller 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

Jeg kan få hjælp og støtte fra 
mine medstuderende, når jeg 
har brug for det. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Rent fagligt får jeg rigtig 
meget ud af at tale med 
andre studerende. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Jeg oplever, at der er en hård 
konkurrence de studerende 
imellem. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Der er god mulighed for 
social kontakt med mine 
medstuderende. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Jeg er tilfreds med udbuddet 
af sociale arrangementer. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

Studiet bidrager til, at jeg 
trives socialt. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

 
 
Læsegruppe 
 
 

 

 Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent 
Næsten 
aldrig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

Er du en del af en 
læsegruppe, eller har du en 
læsemakker uden for 
eksamensperioder? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Er du en del af en (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  



 Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent 
Næsten 
aldrig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

læsegruppe, eller har du en 
læsemakker i 
eksamensperioder? 

 
 
Feedback 
 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Helt enig 
Overvejende 

enig 
Hverken 

eller 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

Underviserne bruger tid på at 
diskutere med os, hvad der 
kendetegner en god 
opgaveløsning. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Det er meget svært at få et 
indtryk af, om jeg er godt med 
og lærer det, der kræves. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Der er gode muligheder for 
tilbagemelding på mine 
faglige præstationer ved 
eksamen.  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg har ofte svært ved at 
forstå den respons jeg får på 
mine opgaver. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Når jeg får respons på mit 
faglige arbejde er det nemt 
for mig at se, hvordan jeg 
kommer godt videre. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 
Stress og ensomhed 
 
 



 

 Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent 
Næsten 
aldrig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

Hvor ofte føler du dig ensom 
til daglig på studiet? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Har du oplevet stærke stress-
symptomer* i forbindelse med 
dit studie i dagligdagen? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Har du oplevet stærke stress-
symptomer* i forbindelse med 
dit studie op til eksamen? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 
*Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, 
muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, 
angst, søvnløshed 
 
 
Stress og ensomhed 
 
Føler du dig stresset, vil Aarhus Universitet gerne opfordre dig til at tage kontakt til 
Studievejledningen på din uddannelse eller dit hovedområde, så I sammen kan finde den 
rette måde at håndtere situationen på. Se mere på www.trivsel.au.dk 
 
 
Mobning, chikane og diskrimination 
 
 

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for... 
 Ja Nej Ved ikke/ikke relevant 

Gentagende tilfælde af grov, 
stødende eller nedladende 
tale. 

(0)  (1)  (99)  

Mobning*. (0)  (1)  (99)  

Sexchikane. (0)  (1)  (99)  

Trusler om vold eller truende (0)  (1)  (99)  



 Ja Nej Ved ikke/ikke relevant 

adfærd. 

Fysisk vold. (0)  (1)  (99)  

Diskrimination pga. din alder. (0)  (1)  (99)  

Diskrimination pga. dit køn. (0)  (1)  (99)  

Diskrimination pga. din 
seksuelle orientering. 

(0)  (1)  (99)  

Diskrimination pga. din 
etniske baggrund. 

(0)  (1)  (99)  

Diskrimination pga. din 
religion eller livssyn. 

(0)  (1)  (99)  

 
 
*Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - 
eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende 
handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De 
krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, 
ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes 
som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning (Kilde: Arbejdstilsynet). 
 
 
Mobning, chikane og diskrimination 
 
 

Hvem har udsat dig for mobning/chikane (sæt eventuelt flere krydser)? 
(1)  Medstuderende 

(2)  Ansatte (fx undervisere eller studieadministrative medarbejdere) 

(3)  Eksterne parter (fx patienter) 

(4)  Andre parter (angiv venligst i tekstfeltet)
 ________________________________________ 

 
 
Mobning, chikane og diskrimination 
 
Er du blevet mobbet eller chikaneret, vil Aarhus Universitet gerne opfordre dig til at tage 
kontakt til Studievejledningen på din uddannelse eller dit hovedområde, så I sammen kan 
finde den rette måde at håndtere situationen på. Se mere på www.trivsel.au.dk 



 
 
Studieintensitet 
 
 

Er du tilmeldt undervisning/studieaktiviteter svarende til 30 ECTS-point dette semester 
(fuldtidsstudie)? 
(0)  Ja 

(1)  Nej 

(99)  Ved ikke/ikke relevant 
 
 
Studieintensitet 
 
 

Hvis du har lyst til at skrive om, hvorfor du følger færre end 30 ECTS point, kan du skrive 
det her. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Studieintensitet 
 
 

Hvor mange timer bruger du på følgende aktiviteter på en typisk uge uden for 
eksamensperioden? 
Undervisning (forelæsninger, 
holdtimer, øvelsestimer, 
laboratorieøvelser og 
lignende) 

_____ 

Klinik, praktik eller 
længerevarende 
laboratorieophold 

_____ 

Forberedelse (læsning, _____ 



læsegruppearbejde, 
skrivning, 
eksamenstilmelding, skaffe 
litteratur, skrive mails og 
lignende organisering af 
studiehverdagen) 

Studierelevant 
erhvervsarbejde 

_____ 

Ikke studierelevant 
erhvervsarbejde 

_____ 

Frivilligt arbejde eller 
studenterforeningsarbejde 

_____ 

Fritidsaktiviteter _____ 

 
 

Hvor mange timer bruger du på studierelaterede aktiviteter på en typisk uge i 
eksamensperioden? 
_____ 
 
 
Tilfredshed 
 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Helt enig 
Overvejende 

enig 
Hverken 

eller 
Overvejende 

uenig 
Helt uenig 

Ved 
ikke/ikke 
relevant 

Jeg er overordnet set tilfreds 
med mit studie. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg kan anbefale min 
uddannelse på Aarhus 
Universitet til andre. 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 
Kommentarer 
 
 



Har du kommentarer til det fysiske studiemiljø eller psykiske/sociale studiemiljø, kan du 
skrive dem her. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Tak for din besvarelse! 
 
Du deltager nu i lodtrækningen om fire trådløse højtalere fra Sonos og 40 x to stk. 
biografbilletter. 
 
Din besvarelse er registreret, når du klikker på 'Afslut'. 
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