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Nærværende rapport har til formål at afdække bagvedliggende faktorer i besvarelserne af Aarhus 

Universitets undervisningsmiljøvurdering, Studiemiljø2011, der er en grundig undersøgelse af de 

studerendes trivsel. Mere end 11.000 studerende besvarede undersøgelsen, hvilket giver et unikt og fyldigt 

datamateriale at arbejde med. 

For at afdække mulige underliggende dimensioner i spørgeskemaet har vi foretaget en eksplorativ 

faktoranalyse, idet vi ikke i forvejen har klar og entydig teoretisk forventning om, hvordan netop disse 

spørgsmål vil gruppere sig. Forud for faktoranalysen inspicerede vi samtlige frekvensfordelinger samt en 

korrelationsmatrice indeholdende alle spørgsmål. To spørgsmål blev ekskluderet i denne proces: Et 

spørgsmål om hvorvidt der er siddepladser nok korrelerer ikke tilfredsstillende med nogen af de andre 

spørgsmål, og spørgsmålet om hvorvidt studiet opleves meningsfuldt havde en meget venstreskæv 

fordeling.   

Selve faktoranalysen blev foretaget i SPSS med brug af principal komponentanalyse. Antallet af faktorer 

blev fastlagt med Kaisers kriterium (eigenvalues > 1). Der viste sig 11 faktorer, som tilsammen kunne 

forklare 67,38 procent af variansen i data. Herefter blev der foretaget en ortogonal rotation (varimax). Den 

roterede komponentmatrix er vist i tabel 1. 
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Tabel 1 Faktoranalyse 

            
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Alignment (=,861)            
  Krav til prøver klart kommunikeret (5b) ,838                     
  Klare vurderingskriterier (5c) ,794                     
  Overensstemmelse mål og krav (5d) ,765                     
  Klare læringsmål (5a) ,748                     
  Klare forventninger (6a) ,641                     
  Undervisningsformer og eksamenskrav (5e) ,623                     

Social integration (=,768)            
  Andre stud. Imødekommende (2b)   ,762                   
  Føler som del af større fællesskab (2d)   ,732                   
  Nemt at opnå kontakt på tværs (2c)   ,679                   
  Ensom på studiet (11a)   -,505                   

Feedback på faglige præst. (=,871)            
  Kvalitet af tilbagemelding (6e)     ,835                 
  Mulighed for tilbagemelding (6d)     ,825                 
  Kvalitet af vejledning (6c)     ,724                 
  Mulighed for vejledning (6b)     ,714                 

Social infrastruktur (=,683)            
  Udbud sociale arr. (7b)       ,794               
  Mulighed for at møde medstud. (7c)   ,489   ,696               
  Udbud faglige arr. (7a)       ,695               
  Steder at møde medstud. (15e)       ,574               

Fysiske rammer (=,823)            
  Plads til læsegruppearbejde (15c)         ,858             
  Plads til at læse (15b)         ,856             
  Tilfreds fysiske rammer (15h)         ,690             
  Rart at opholde sig fysisk (15a)         ,588             

Relation til undervisere (=,758)            
  Muligt at se undervisere på gangene (15f)           ,764           
  Ser underv. udenfor undervisningslok. (15g)           ,733           
  Nemt at opnå kontakt til underv. (3a)           ,605           
  Underviser interesserede i stud. (3b)           ,514           

Opfattelse af arbejdsbyrde (=,734)            
  Tilfreds med mængde arbejde nået (10a)             ,819         
  Tilfreds med egen indsats (14b)             ,748         
  Når ikke hvad jeg skulle (10b)             -,727         

Self-efficacy (=,756)               
  Let at fastholde plan (18a)             ,617 ,437    
  Kan håndtere uventede hændelser (18b)               ,801       
  Kan løse fleste problemer (18c)               ,799       
  Bevarer roen (18d)               ,789       

Faglig integration (=,707)            
  Interesse i fag vokset (4a)                 ,798     
  Føler del i fagligt fællesskab (4b)                 ,612     

Arbejdsfællesskab (=,706)            
  Læsegruppe/makker til daglig (8a)                   ,859   
  Læsegruppe/makker til eksamen (8c)                   ,849   
  Kan få støtte og hjælp fra medstud. (10c)                   ,481   

Stærk stress (=,817)            
  Stærk stress eksamen (13b)                     ,877 



  Stærk stress dagligt (13a)                     ,874 

Trivsel (=,657)            
  Føler generelt godt tilpas (2a)    ,604             ,476   
  Er overordnet tilfreds (14a)                 ,586   
            
Note: Principal faktor analyse med varimax rotation, eigenvalues >1, n=11.402. Loadings < 0,4 ikke vist.   
 

 

Som det ses af tabel 1, viste der sig på mange måder et mønster, som man kunne forvente. Faktor 1 

relaterer sig til spørgsmål, der alle handler om alignment i undervisningens organisering: Hvorvidt der er 

transparens i mål og vurderingskriterier, og hvorvidt der er en logisk sammenhæng læringsmål, 

undervisningsformer, og bedømmelseskriterier (Biggs 2011).  

Faktor 2 relaterer sig til spørgsmål, som vi kan kalde social integration, hvilket vil sige følelsen af at være del 

af et socialt fællesskab.  

Faktor 3 muligheden for at få feedback og kvaliteten af denne. Spørgsmålene er dog formuleret således at 

der tænkes på feedback snævert i forhold til større faglige præstationer.  

Faktor 4 kan tolkes som uddannelsens sociale infrastruktur, det vil sige om der er etablerede strukturer 

som fx et stærkt studenterforeningsliv eller om der i det hele taget er fysisk plads til, at studerende kan 

mødes og være sociale.  

Faktor 5 beskriver det fysisk studiemiljø, dels om der er rart at opholde sig, men også hvorvidt der er plads 

til læsning og læsegruppearbejde.  

Faktor 6 vedrører spørgsmål om kontakt til underviserne, både om underviserne er nogle man ser og 

underviserne er nogle den studerende føler sig ’set’ af.  

Faktor 7 handler om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem hvad den studerende bør nå, og hvad han 

rent faktisk når.  Vi kan tolke disse spørgsmål som et mål for arbejdsbyrden – ikke den objektive 

arbejdsbyrde – men den perciperede arbejdsbyrde.  

Faktor 8 er alle spørgsmål, som er taget fra et spørgeskema om ’self-efficacy’ og det er også forventeligt, at 

disse spørgsmål loader på samme faktor. Spørgsmålet om, hvorvidt det er nemt at fastholde planer 

krydsloader på faktor 7, hvilket måske ikke er så mærkeligt: Det giver god mening at oplevelsen af ikke at 

kunne nå, hvad man skulle mindsker tiltroen til, at man kan fastholde sine planer som måske af de 

studerende er tolket som evnen til at fastholde læseplanen.  

Faktor 9 beskriver, hvad vi her kalder den faglige integration, det vil sige, at interessen i studiet er vokset 

siden start samt følelsen af at indgå i et fagligt fællesskab. Heri ligger ikke alene, at den studerende er 

blevet klogere på sit felt og har lært at anvende fagets metoder, men snarere om den studerende gennem 

studiet er blevet socialiseret ind i en fag-kultur.  

Faktor 10 beskriver den tætte interaktion mellem studerende i selve studiearbejdet, det vil sige, om man 

indgår i en studiegruppe og/eller om man kan få hjælp fra medstuderende, hvis man har svært ved det 

faglige stof. Hvor faktor 2 vedrører den sociale integration på studiet og faktor 4 kan tolkes som den sociale 



infrastruktur, adskiller faktor 10 sig at beskrive et arbejdsfællesskab i et meget nært fællesskab. Det er 

meget muligt, at samarbejdet med få gode læsegruppekammerater giver en følelse af at høre til i en 

bredere kreds af studerende på studiet, men det omvendte kan også tænkes at gøres sig gældende.  

Faktor 11 beskriver stress, dels til daglig og i eksamensperioden. Ordet ’stress’ er efterhånden brugt så 

hyppigt, at det kan dække alt fra blot at ’have travlt’ eller ’meget at se til’ til en vedvarende følelse af ikke at 

kunne magte sine arbejdsopgaver eller overskue sin arbejdssituation på en måde, der på sigt giver sig 

udslag i psykiske og fysiske symptomer. Det er sidstnævnte form for stress der er spurgt til her ved at 

spørge om hyppigheden af ’stærke stress-symptomer’ som fx mavepine, hukommelses- og søvnbesvær etc. 

Disse symptomer er nævnt eksplicit i spørgeskemaet. På baggrund af faktoranalysen er der blevet 

konstrueret 11 indeks som følger faktorstrukturen (se Tabel 1). 

Alle indeks har tilfredsstillende reliabilitet målt ved Cronbachs alfa på mellem 0,657 og 0,861.  

Trivselsindekset udgøres af spørgsmål om tilpashed og tilfredshed, som vi forud for undersøgelsen havde 

defineret som trivsel. Der er en stærk korrelation mellem de to variable (r=0,492) og som indeks med kun 2 

variable er der en acceptabel reliabilitet (α=0,657). I faktoranalysen manifesterer trivsel sig dog ikke som 

selvstændig tolvte komponent. Det til trods, vælger vi at fastholde trivsel som selvstændig dimension, men 

det er interessant, at spørgsmålet om tilfredshed loader på faktoren, der beskriver den faglige integration, 

mens tilpashed loader på faktoren der beskriver social og faglig integration. Dette tyder på, at man der gør 

sig det samme gældende for trivsel, som vi så i frafaldslitteraturen: At trivsel hænger meget tæt sammen 

med, hvorvidt den studerende integreret i det sociale og akademiske system. De enkelte 

spørgsmålsformuleringer i spørgeskemaet fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 2 Spørgsmålsformuleringer 

Spørgsmålsnummer Spørgsmålsformulering 
 
Alignment 
5b Kravene til prøver og eksaminer er klart formulerede og klart kommunikerede 
5c Der er klare informationer om, hvilke vurderingskriterier der bruges ved eksamen 
5d Der er god overensstemmelse mellem læringsmål og eksamenskrav 
5a Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart formulerede og klart kommunikerede 
6a Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 
5e De valgte undervisningsformer støtter mit læringsarbejde med henblik på opfyldelse af læringsmål og eksamenskrav 
 
Social integration 
2b De andre studerende er generelt imødekommende 
2d Jeg føler mig som en del af et større fællesskab på mit studie 
2c Det har været nemt at opnå kontakt til studerende på tværs af årgange 
11a Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet? 
 
Feedback på faglige præstationer 
6e Kvaliteten af tilbagemeldingen er for det meste høj 
6d Der er gode muligheder for tilbagemelding om mine faglige præstationer ved eksamen eller større opgaver 
6c Kvaliteten af vejledningen er for det meste høj 
6b Der er gode muligheder for at få vejledning om mine faglige præstationer 
 
Social infrastruktur 
7b Hvordan bedømmer du udvalget af sociale arrangementer på studiet? 
7c Hvordan bedømmer du muligheden for social kontakt med medstuderende på studiet? 
7a Hvordan bedømmer du udvalget af faglige arrangementer på studiet? 
15e På mit uddannelsessted er der gode steder at mødes med mine medstuderende og være social, også uden for 



 

 

 

 

 

undervisningstiden 
 
Fysiske rammer 
15c Der er for det meste et sted, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe/-makker, når jeg har brug for det 
15b Når jeg har brug for en læseplads, kan jeg for det meste finde en 
15h Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted 
15a De fysiske rammer gør det rart at opholde sig på mit uddannelsessted 
 
Relation til underviserne 
15f De fysiske rammer på mit uddannelsessted giver god mulighed for at møde underviserne i dagligdagen 
15g På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på gange og fællesarealer) 
3a De fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til 
3b De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende 
 
Opfattelse af arbejdsbyrde 
10a Er du tilfreds med den mængde arbejde, du får lavet? 
14b Hvor tilfreds er du med din egen indsats? 
10b Hvor ofte sker det, at du i forbindelse med studiet ikke når, hvad du skulle? 
 
Self-efficacy 
18a Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine mål 
18b Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser 
18c Jeg kan løse de fleste problemer, hvis jeg yder den nødvendige indsats 
18d Jeg bevarer roen, når der er problemer, da jeg stoler på mine evner til at løse dem 
 
Faglig integration 
4a Min interesse i studiets fagområde er vokset, siden jeg startede på studiet 
4b Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som del af et fagligt fællesskab 
 
Arbejdsfællesskab 
8a Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker (til daglig)? 
8b Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker (i eksamensperioder)? 
10c Kan du få støtte og hjælp i studierne fra dine medstuderende, hvis du har behov? 
 
Stærk stress 
13b Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie? 

Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, 
rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv.  Op til eksamen 

13a Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie? 
Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, 
rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at huske mv. I dagligdagen 

 
Trivsel 
2a Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie 
14a Hvor tilfreds er du med studiet overordnet set? 


