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Studiemiljø, tilpashed og støtte 
Notatet præsenterer udvalgte resultater fra studenterundersøgelsen1 fra efteråret 2020, og 

omhandler respondenternes vurdering af såvel det faglige- som det sociale studiemiljø, en vurdering 

af de studerendes generelle tilpashed på uddannelsen samt deres viden om, hvor de kan søge støtte 

og vejledning, hvis de mistrives.  

Resultaterne fra spørgsmålene vedr. studiemiljø har siden 2019 dannet grundlag for beregning af 

indikator 5a: Fagligt studiemiljø og indikator 5b: Socialt studiemiljø i AU’s kvalitetssystem. 

Det skal bemærkes, at undersøgelsesresultaterne i 2020 kan 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  

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: 

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

 

Fagligt og socialt miljø på uddannelsen 
De studerende blev bedt om at vurdere, om et godt studiemiljø virker motiverende. Ikke 

overraskende vurderer hovedparten af respondenterne, at de er ’Enig’ eller ’Meget enig’ i, at et godt 

studiemiljøet øger motivationen for at studere. I forhold til det faglige miljø svarer 85%, at et godt 

fagligt miljø øger motivationen for at studere, og 74% svarer, at et godt socialt miljø øger 

motivationen for at studere.  

De næste to afsnit omhandler respondenternes vurdering af henholdsvis det faglige, henholdsvis det 

sociale studiemiljø. 

Fagligt Studiemiljø 
Figur 1 viser, at respondenterne vurderer, at der er et godt fagligt miljø på deres respektive 

uddannelser, og at vurderingen er stabil over tid - 2020 (90%), 2018 (91%) og 2016 (87%).  

 

                                                           
1 Studenterundersøgelsen gennemføres af Uddannelses og forskningsministeriet hver andet år. 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).  

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hvad-laerte-vi-af-foraarets-corona-undervisning
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Figur 1: Fagligt studiemiljø, AU i 2020, 2018 og 2016, ’Enig’ og ’Meget enig’* 

 
*Note: Tallene viser andelen, som har svaret ’Meget enig’ eller ’enig’. Resten har svaret ’hverken eller’, ’uenig’ eller ’meget uenig’. Svaret 

’ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. 

Det høje niveau ift. vurdering af det faglige miljø er gældende for samtlige fakulteter på AU (jf. Tabel 

1.)  Der er kun mindre forskelle fakulteterne imellem, – hvor andelen af respondenter, der svarer, at 

de er ’Enig’ eller ’Meget enig’ i udsagnet, ligger mellem 88% (BSS) og 96% (Nat). Der ses ikke 

forskelle på vurderingen på hverken uddannelsestype eller køn. 

Tabel 1: Der er et godt fagligt miljø, 2020* 

Der er et godt fagligt 
miljø 

Meget enig Enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Uenig Meget 
uenig 

AR 38% 52% 8% 3% 0% 

BSS 37% 51% 8% 3% 1% 

HE 41% 49% 7% 2% 0% 

Nat 53% 42% 4% 0% 0% 

Tech 38% 52% 7% 2% 0% 

Hovedtotal 40% 50% 7% 2% 0% 
*Svarkategorien ’Ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. n=11.069 

Socialt studiemiljø 
Andelen af respondenter, der vurderer, at de er ’Enig’ eller ’Meget enig’ i, at der er et godt socialt 

miljø på deres uddannelse er ikke helt så høj som vurderingen af det faglige miljø. Figur 2 viser 

resultaterne for de seneste 3 målinger i hhv. 2020 (78%), 2018 (83%) og 2016 (79%). 

Niveauet ligger forholdsvis stabilt i de seneste 3 undersøgelser, dog er der 5 procentpoint færre 

blandt respondenterne, der vurderer, at de er ’Enig’ eller ’Meget enig’ i, at der er et godt socialt 

miljø fra 2018 til 2020. Som det er beskrevet indledningsvis, kan corona-situationen påvirke 

resultaterne fra årets resultater generelt, og særligt det sociale studiemiljø må forventes at være 

påvirket af konsekvenserne af de indførte restriktioner ift. fysisk samvær og fremmøde. 
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Figur 2: Der er et godt socialt studiemiljø, AU, 2020, 2018 og 2016* 

 

Note: Tallene viser andelen, som har svaret ’Meget enig’ eller ’enig’. Resten har svaret ’hverken eller’, ’uenig’ eller ’meget uenig’. Svaret 

’ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne 

Der ses forskelle på vurderingen af det sociale miljø fakulteterne imellem. Andelen af respondenter, 

der er ’Enig’ eller ’Meget enig’ i, at der er et godt socialt miljø er højest på Nat (87%) efterfulgt af HE 

82%), Tech (82%), AR (76%) og lavest på BSS (73%).  

Uddannelsesniveauerne imellem ses der også forskelle på vurderingen af det sociale miljø. 82% af de 

akademiske bachelorer vurderer, at de er ’Enig’ eller ’Meget enig’ i, at der er et godt socialt miljø. 

Det gælder for 80% af respondenterne blandt professionsbachelorerne og 72% af 

kandidatrespondenterne. Lidt flere mænd (80%) erklærer sig enig i udsagnet end kvinder (77%). 

Tabel 2: Der er et godt socialt miljø, 2020* 
Der er et godt 
socialt miljø 

Meget enig Enig Hverken enig 
eller uenig 

Uenig Meget uenig 

AR 36% 40% 14% 8% 2% 

Aarhus BSS 33% 41% 15% 8% 4% 

HE 46% 36% 12% 6% 1% 

Nat 50% 37% 9% 3% 1% 

Tech 38% 44% 13% 4% 2% 

Hovedtotal 38% 40% 13% 6% 2% 
*Svarkategorien ’Ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. n=10.842 

Tilpashed på uddannelsen 
I lighed med undersøgelsen i 2018 blev de studerende i 2020 bedt om at forholde sig til, hvorvidt de 

føler sig godt tilpas på uddannelsen. I 2018 vurderede 82%, at de var ’Enig’ eller ’Meget enig’ i, at de 

generelt føler sig rigtig godt tilpas på uddannelsen. Der ses et lille fald i 2020, hvor det gælder for 

79% af respondenterne. Andelen er størst på Nat (83%) og mindst på BSS (77%). Generelt er det 

forholdsvis få studerende, der svarer, at de er 'Uenig' eller 'Meget uenig' i udsagnet. Der ses ikke 

nævneværdige forskelle i vurderingerne mellem hverken uddannelsesniveauer eller køn. 
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Tabel 3: Jeg føler mig generelt godt tilpas på min uddannelse* 

Jeg føler mig generelt 
godt tilpas på min 
uddannelse 

Meget enig Enig Hverken 
enig eller 
uenig 

Uenig Meget 
uenig 

AR 31% 48% 16% 5% 1% 

BSS 27% 50% 16% 5% 2% 

HE 34% 47% 13% 4% 1% 

Nat 37% 46% 12% 4% 1% 

Tech 32% 49% 15% 4% 1% 

Hovedtotal 31% 48% 15% 5% 1% 
*Svarkategorien ’Ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. n=11.084 

Hvor søger man støtte og vejledning på uddannelsen 
Udsagnet Jeg ved, hvor jeg kan søge støtte og vejledning på min uddannelse, hvis jeg ikke trives er 

medtaget i studenterundersøgelsen for første gang i 2020.  

I figur 3 ses, at 72 % svarer, at de ved, hvor de skal søge støtte og vejledning, hvis de ikke trives. De 

72% fordeler sig mellem 55%, der svarer, at de er bekendt med hvor de kan søge støtte og 

vejledning, men at de ikke har haft brug for det. Hertil kommer 16%, der svarer, at de har fået støtte 

og vejledning på uddannelsen.  

28% svarer at de ikke ved, hvor de skal søge støtte og vejledning. De 28% fordeler sig mellem 21%, 

der angiver, at det ikke har haft brug for støtte og vejledning, og 8% der angiver, at de rent faktisk 

har haft brug for støtte og vejledning på uddannelsen, men at de ikke ved, hvor de kan søge den. 

Figur 3: Jeg ved, hvor jeg kan søge støtte og vejledning på min uddannelse, hvis jeg ikke 

trives* 

 

**Svarkategorien ’Ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. n=11.133 

Andelen af respondenter, der svarer, at de ved, hvor de kan få støtte og vejleding på uddannelsen, 

er forholdsvis ens på fire af de fem fakulteter - Nat (78%), Tech (75%), HE (75%) og AR (74%), mens 

BSS skiller sig ud ved, at kun 63% angiver, at de ved, hvor de kan få støtte og vejledning.  
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Tabel 4: Jeg ved, hvor jeg kan få støtte og vejledning på min uddannelse, hvis jeg ikke trives 

Jeg ved, hvor jeg kan 
søge støtte og 
vejledning på min 
uddannelse, hvis jeg 
ikke trives 

Ja, men jeg 
har ikke haft 
brug for det 

Ja, og jeg har 
fået støtte og 
vejledning på 
min 
uddannelse 

Nej, men jeg 
har haft brug 
for det 

Nej, men jeg 
har ikke haft 
brug for det 

AR 58% 17% 8% 18% 

BSS 50% 13% 9% 27% 

HE 56% 18% 7% 19% 

Nat 59% 19% 6% 17% 

Tech 58% 17% 6% 20% 

Hovedtotal 55% 16% 8% 21% 
*Svarkategorien ’Ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. n=11.133 

Flest respondenter blandt professionsbachelorerne (77%) angiver, at de ved, hvor de kan få støtte og 

vejledning på uddannelsen, hvis de ikke trives – det gælder for 74% af respondenterne blandt de 

akademiske bachelorer og 67% af kandidatrespondenterne. 


