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Ensomhed 
Ensomhed er ikke en ny problemstilling blandt studerende på de videregående uddannelser. Emnet 

har derfor også været et fast tema i såvel AU’s tidligere Studiemiljøundersøgelse (SMU) som i den 

omfattende studenterundersøgelse1, der gennemføres af Uddannelses- og forskningsministeriet 

hvert andet år – senest i efteråret 2020. 

Undersøgelsesresultaterne kan i 2020 være påvirket af corona-restriktioner og periodevis 

nedlukning af AU. 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. For konkrete spørgsmål og resultater i undersøgelsen 

vedr. corona henvises til notatet vedr. corona-trivsel. 

Såvel i AU’s tidligere undersøgelser som i Ministeriets studenterundersøgelse er studerende på AU 

blevet spurgt, om de har oplevet at føle sig ensomme på studiet.  

Den seneste spørgeskemaundersøgelse (2020), viser, at næsten halvdelen (46%) af respondenterne 

har oplevet ’Nogle gange´, ’Ofte’ eller ’Altid’ at føle sig ensomme på studiet, jf. tabel 1 på næste side. 

På landsplan gælder det for 43% af landets studerende på de videregående uddannelser2. Flest 

respondenter på BSS har oplevet at føle sig ensomme (50%) og færrest på Tech (39%). Ser man alene 

på, hvem der svarer ’Ofte’ eller ’Altid’ er andelen også højest på BSS (18%) og lavest på Tech (10%).  

Tabel 1: Har du oplevet at føle dig ensom på studiet? 

Har du oplevet at føle dig 
ensom på studiet 

Aldrig Sjældent Nogle 
gange 

Ofte Altid 

AR 21% 31% 32% 13% 2% 

BSS 19% 31% 32% 14% 4% 

HE 23% 33% 33% 11% 1% 

Nat 22% 35% 30% 11% 2% 

Tech 26% 36% 29% 9% 1% 

Hovedtotal 21% 33% 32% 12% 2% 

Svaret ’ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne, n=11070 

Der er forskel på oplevelsen af ensomhed de forskellige uddannelsesniveauer imellem. Færrest 

respondenter blandt professionsbachelorerne (39%) har oplevet ’Nogle gange´, ’Ofte’ eller ’Altid’ at 

føle sig ensomme på studiet, mens det samme gælder for 48% af de akademiske bachelorer og 47% 

af kandidatrespondenterne. Andelen blandt begge typer af bachelorer svarer til landsgennemsnittet 

– mens andelen af kandidatrespondenter på landsplan (51%) er en smule højere end på AU. 

                                                           
1 Studenterundersøgelsen gennemføres af Uddannelses og forskningsministeriet. Undersøgelsen består af en række 
delelementer herunder Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres 
uddannelse og egne tilgange til læring), Uddannelseszoom (digitalt optagelsesværktøj, hvor de studerende kan 
sammenligne uddannelser), Undervisningsmiljø (i regi af Dansk Center for Undervisningsmiljø).  

2 https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-naesten-halvdelen-af-alle-studerende-foler-sig-

ensomme.pdf 
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Figur 1: Oplevelse af ensomhed på studiet fordel på uddannelsesniveauer. 

 

Svaret ’ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne, n=11070 

Der er ligeledes forskelle, når man ser på ensomhedsfølelsen blandt de kvindelig og mandlige 

respondenter. 50 % af de kvindelige respondenter har oplevet ’Nogle gange´, ’Ofte’ eller ’Altid’ at 

føle sig ensomme på studiet. Det gælder for 40% af de mandlige respondenter. 

Udvikling i oplevelsen af ensomhed 
Tabel 2 på næste side angiver en udvikling i ensomhedsfølelsen hos de studerende på AU samlet set 

over tid. Andelen af studerende, der oplever at føle sig ensomme på studiet er steget – særligt i 

perioden 2018 til 2020. Andelen af respondenter, der svarer, at de ’Nogle gange’, Ofte’ eller Altid har 

oplevet at føles sig ensomme, er steget fra 40% i 2018 til 46% i 2020 – en stigning på 6 procentpoint. 

På landsplan ses også en stigning fra 35% i 2018 til 43% i 2020. 

Man må formode, at er en sammenhæng med corona-restriktioner og den stærkt reducerede 

mulighed for social kontakt samt fysisk fremmøde på universitetet, og at corona dermed har 

medvirket til at forværre et allerede eksisterende problem omkring ensomhed. 

Tabel 2: Udviklingen i besvarelser af spørgsmålet – har du oplevet at føle dig ensom på studiet? 

Undersøgelsesår Aldrig/sjældent Nogle gange Altid eller ofte 

2020 54% 32% 14% 

2018 60% 28% 12% 

2017* 63% 24% 13% 

2014* 66% 22% 12% 
Der tages forbehold for, at spørgsmålsformulering i AU’s SMU 2014 og 2017 var en smule anderledes end i Ministeriets 

undersøgelse. Spørgsmålet i SMU lød: hvor ofte har du oplevet føle dig ensom. Svaret ’ved ikke’ er ikke med taget i 

beregningerne. 
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