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Corona trivsel 
Corona har påvirket- og i nogle perioder helt omlagt dagligdagen for studerende på landets 

uddannelsesinstitutioner. Sådan har det også været for de studerende på Aarhus Universitet. I 

forlængelse af forårets nedlukning gennemførte universitetet i forsommeren 2020 en undersøgelse 

af omlægningen til online undervisning og eksamen. Formålet med undersøgelsen var at drage 

læring af disse erfaringer for at styrke AU’s fremadrettede tilgang til digitaliseret undervisning og 

eksamen. Rapport og hovedkonklusioner kan findes her: 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hvad-laerte-vi-af-foraarets-corona-undervisning.  

Grundet corona-situationens betydning for trivslen indeholder Ministeriets studenterundersøgelse1 , 

som noget særligt i 2020, fire spørgsmål vedrørende corona og nedlukningen af uddannelses-

sektoren. Omdrejningspunktet er den studerendes trivsel under corona og omhandler dels forårets 

nedlukning, dels dagligdagen i efteråret, hvor spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført.  

Det skal bemærkes, at spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført fra 20. oktober til 15. december 

2020. I dette tidsrum var universitetet underlagt en række corona-restriktioner af betydning for 

undervisningen, men var ikke lukket fysisk ned. 

 

Nedlukning og Trivsel under forårets nedlukning 
I AU’s egen undersøgelse fra forsommeren 2020 om online undervisning og eksamen under corona 

vurderer omkring syv ud af 10 studerende, at deres faglige udbytte har været lidt eller meget mindre 

end deres udbytte ved fysisk undervisning. Det tilskrives bl.a. den pludselige omstilling, en lavere 

motivation samt begrænsninger i de digitale formater2.  

Studiemiljø og trivsel påvirkes af såvel faglige som sociale forhold. Figur 1 nedenfor viser en række 

forhold, der vedrører de studerendes motivation og oplevelse af at studere i foråret 2020. Helt 

generelt vurderer langt de fleste af respondenterne, at samtlige af de opstillede forhold er blevet 

sværere – og hele 83% vurderer, at det er blevet ’Lidt sværere’ eller ’Meget sværere’ at opretholde 

social kontakt med medstuderende. 

                                                           
1 1 Studenterundersøgelsen gennemføres af UFM. Undersøgelsen består af en række delelementer herunder 
Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet), Uddannelseszoom (digitalt 
optagelsesværktøj), Undervisningsmiljø (i regi af Dansk Center for Undervisningsmiljø 
2 I forhold til de nævnte tal for de videregående uddannelser i Danmark henvises til analysen: 
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-corona-situationen-pavirker-studerendes-trivsel.pdf 
2 https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hvad-laerte-vi-af-foraarets-corona-undervisning/ 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hvad-laerte-vi-af-foraarets-corona-undervisning
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Figur 1: De studerendes motivation og oplevelse af at studere i foråret 2020 jf. "Undersøgelse 

af online undervisning og eksamen forår 2020" (Udført af Rambøll for AU) 

 

Flertallet af respondenterne fra AU (63%) i ministeriets studenterundersøgelse fra 2020 har svaret, 

at de er ’Helt enig’ eller ’Enig’ i, at de havde det svært under forårets corona-nedlukning. Det er en 

smule højere end landsgennemsnittet for de videregående uddannelser i Danmark (59%). Der tegner 

sig et forholdsvis ensartet billede på tværs af de 5 fakulteter ift., at flertallet af respondenterne 

vurderer, at de har haft det svært i foråret – dog har flest respondenter (68%) fra AR svaret, at de er 

’Helt enig’ eller ’Enige’ i udsagnet og færrest (59%) på HE. 

Tabel 1. Jeg havde det svært under forårets corona-nedlukning* 

Jeg havde det svært 
under forårets 
corona-nedlukning 

Helt enig Enig Hverken 
enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig 

AR 35% 33% 13% 14% 5% 

BSS 28% 34% 15% 15% 8% 

HE 26% 33% 16% 17% 8% 

Nat 30% 34% 14% 15% 8% 

Tech 26% 34% 15% 17% 9% 

AU 29% 33% 14% 15% 7% 
*Spørgsmålet er ikke stillet til studerende, der har påbegyndt deres respektive uddannelse i sommeren 2020. ’Ved ikke’ 

svarkategorien er ikke medtaget i beregningerne. N=7097 

På landsplan viser resultaterne, at andelen af de respondenter der angiver, at de er ’Helt enig’ eller 

’Enig’ i, at de havde det svært under forårets nedlukning, er størst blandt de akademiske bachelorer.  

Det samme billede tegner sig på AU jf. Figur 2. 68% af respondenterne blandt de akademiske 

bachelorerne vurderer, at de er ’Helt enig’ eller ’Enig’ i udsagnet, mens det gælder for hhv. 59% af 

professionsbachelorerne og 57% af kandidaterne.  
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Figur 2: Andel af respondenter der har angivet, at de er ’Helt enig’ eller ’Enig’ opgjort på 

uddannelsesniveau* 

 

*Spørgsmålet er ikke stillet til studerende, der har påbegyndt deres respektive uddannelse i sommeren 2020. ’Ved ikke’ 

svarkategorien er ikke medtaget i beregningerne. N=7097 

Nedlukning og studieforløb i foråret 2020 
Corona-nedlukningen i foråret har tydeligvis påvirket de studerendes daglige trivsel, og de 

studerende blev desuden bedt om at vurdere, hvorvidt situationen også har påvirket deres samlede 

studieforløb.  

Tabel 2: Nedlukningen har ikke forsinket mig i mit uddannelsesforløb* 

Nedlukningen har ikke 
forsinket mig i mit 
uddannelsesforløb 

Helt enig Enig Hverken 
enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig 

AR 42% 28% 7% 12% 10% 

BSS 53% 25% 6% 9% 6% 

HE 54% 29% 5% 6% 5% 

Nat 51% 25% 7% 10% 8% 

Tech 51% 25% 9% 11% 5% 

AU 50% 26% 7% 10% 7% 
*Spørgsmålet er ikke stillet til studerende, der har påbegyndt deres respektive uddannelse i sommeren 2020. ’Ved ikke’ 

svarkategorien er ikke medtaget i beregningerne. N=7097 

Hovedparten af respondenterne vurderer, at de ikke er blevet forsinket i deres studieforløb i foråret 

2020 på grund af Corona. Hele 76% erklærer sig ’Helt enig’ eller ’Enig’ i udsagnet om, at 

nedlukningen ikke har skabt forsinkelser i studieforløbet. Det er højere end landsgennemsnittet på 

de videregående uddannelser i Danmark (64%).  

Der er ikke noget, der tyder på, at de studerende samlet set er blevet forsinkede hen over foråret 

2020, hvis man ser på AUs studieadministrative registreringer og udviklingen i studieprogressionen.   

Hverdagen i efteråret med corona 
De studerende blev bedt om at svare på, hvorvidt de var enige i, at deres hverdag fungerer på 

uddannelsen på trods af corona-situationen. 67% af de respondenterne svarede, at de var ’Helt enig’ 

eller ’Enig’ i udsagnet. En vurdering der ligger på 66% samlet på de videregående uddannelser i 

Danmark. Der er forskel på, hvordan dagligdagen med corona vurderes fakulteterne imellem. Blandt 

respondenterne på HE (63%), BSS (63%) og AR (66%) angav ca. 2/3, at de var ’Helt enig’ eller ’Enig’ i, 
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at deres hverdag fungerer på uddannelsen på trods af corona. Dette var tilfældet for 77% på Tech og 

74% på Nat. 

Tabel 3: I dag fungerer min hverdag på uddannelsen godt på trods af corona-situationen* 

I dag fungerer min 
hverdag på uddannelsen 
godt på trods af corona-
situationen 

Helt enig Enig Hverken enig 
eller uenig 

Uenig Helt uenig 

AR 19% 47% 17% 13% 4% 

BSS 18% 45% 18% 14% 5% 

HE 17% 45% 19% 14% 4% 

Nat 25% 49% 14% 10% 3% 

Tech 28% 49% 13% 7% 2% 

AU 20% 47% 17% 12% 4% 
*Svarkategorien ’Ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. N=10959 

Der er markante forskelle på vurderingen af hverdagen med corona de forskellige 

uddannelsesniveauer imellem.  Den største forskel findes mellem professionsbachelorerne og de 

akademiske bachelorer. 77% af professionsbachelorerne vurderer, at de er ’Helt enig’ eller ’Enig’ i, at 

deres hverdag fungerer på trods af corona-situationen. Det gælder for kun 63% af de akademiske 

bachelorer. For kandidatstuderende er andelen 69%. På landsplan er der også flest respondenter 

blandt professionsbachelorerne (68%), der er ’Helt enig’ eller ’Enig’ i, at deres hverdag fungerer 

trods corona-situationen og færrest blandt de akademiske bachelorer (62%). 

Corona-situationens betydning for glæden ved at uddanne sig 
78% angiver, at de er ’Helt enig’ eller ’Enig’ i, at corona-situationen har fjernet noget af glæden ved 

at uddanne sig. På landsplan gælder det for 70% af respondenterne på de videregående uddannelser 

i Danmark.  Vurderingen blandt respondenterne på AU varierer på fakultetsniveau fra 81% på BSS til 

71% på Tech.  

Tabel 4 Corona-situationen fjerner noget af glæden ved at uddanne sig 

Corona-situationen 
fjerner noget af glæden 
ved at uddanne sig 

Helt enig Enig Hverken enig 
eller uenig 

Uenig Helt uenig 

AR 43% 35% 10% 7% 4% 

BSS 49% 32% 9% 6% 4% 

HE 43% 34% 10% 8% 5% 

Nat 38% 37% 10% 9% 5% 

Tech 36% 35% 14% 10% 5% 

Hovedtotal 44% 34% 10% 8% 4% 

. ’Ved ikke’ svarkategorien er ikke medtaget i beregningerne. N=10991 

Det er igen de akademiske bachelorer, der står for den største andel. 82% i denne gruppe er ’Helt 

enig’ eller ’Enig’ i, corona-situationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig, mens det 

gælder for 75% af kandidatrespondenterne og 68% af respondenterne blandt 

professionsbachelorerne. På landsplan gælder det for at 77% af de akademiske bachelorer, 74% af 

kandidatrespondenterne og 66% af professionsbachelorerne. 

 


