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Tidsforbrug  
De studerendes tidsforbrug på uddannelserne har været omdiskuteret de seneste år. Og de 

studerende er i forbindelse med Ministeriets studenterundersøgelse1 også blevet bedt om at angive 

deres forbrug af tid på deres respektive uddannelser. Tidsforbruget indgik i spørgeskemaet i 2018 

med samme målemetode. 

Det skal desuden bemærkes, at resultaterne danner grundlag for indikator 7. Tidsforbrug i AU’s 

kvalitetssystem samt i AU’s strategiske rammekontrakts mål for studieintensitet. 

Undersøgelsesresultaterne kan i forhold til tidsforbrug 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. 

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.  

Tidsforbrug på uddannelsen 
Som det også var tilfælde i 2018, blev de studerende i 2020 bedt om at angive antal hele timer, de 

bruger i gennemsnittet på en typisk uge med undervisning – fordelt på en række forskellige 

aktiviteter (undervisning , forberedelse og praktik)2.  

De studerende blev eksplicit bedt om ikke at forholde sig til uger, hvor der er ferielukket på studiet 

(f.eks. i sommerferien), ligesom de ikke skulle forholde sig til, hvilket tidsforbrug de forventede at 

have resten af semesteret.  

Tabel 1 nedenfor viser det gennemsnitlige tidsforbrug på en uge på AU-niveau samt på de enkelte 

fakulteter. Det gennemsnitlige tidsforbrug for de studerende på AU er angivet til at være 37,3 t/u, 

hvilket er 1,4 timer mindre end i 2018. I 2018 angav de studerende, at de brugte 38,7 timer på en 

typisk uge i semesteret med undervisning og selvstudium (eksamensperioden er ikke medtaget).  

Der ses en vis forskel på, hvor lang tid de studerende anvender på de respektive fakulteter Generelt 

ses der et fald i det angivne tidsforbrug på alle fakulteter i 2020 ift. 2018. De studerende på Tech er 

dem, der angiver, at de bruger flest timer om ugen på deres uddannelse, nemlig 42,7 t/u. På Nat er 

tallet 41,4 t/u, på HE 39,1 t/u, på BSS 36,2 t/u, og de studerende, der angiver, at de anvender 

færrest timer, er på AR, hvor de bruger 33,9 t/u. Det største fald i angivelsen af anvendte timer/ugen 

er på HE, hvor de studerende angiver, at de bruger 3,7 færre timer om ugen i 2020 ift. 2018.  

                                                           
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).  
2 Spørgeskemaet og de nærmere detaljer om de enkelte aktiviteter kan ses på https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-

analyser/sporgeskeundersogelse 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hvad-laerte-vi-af-foraarets-corona-undervisning
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Tabel 1. Tidsforbrug på undervisning, selvstudium og praktik (Fakultetsopdelt, AU 2018, 

2020) 

 
ÅR 

Hvor mange timer 
bruger du på 
undervisning, 
selvstudium og praktik 
på en typisk uge i dette 
semester? 

 
AU 

 
AR 

 
BSS 

 
HE 

 
Nat 

 
Tech 

2018  38,7 34,4 37,9 42,8 42,4 42,9 

2020  37,3 33,9 36,2 39,1 41,4 42,7 

n= 12.251 (2018), n=10.870 (2020) 

Tabel 2 på næste side viser et overblik over de studerendes angivelse af tidsforbrug ved forskellige 

studieforløb.  

I lighed med sidste års undersøgelser, er det de studerende, som både følger et normalt 

uddannelsesforløb, men også er i praktik, der angiver det største tidsforbrug (42,9 t/u).  Det er dog 

angivet 3 timer lavere end ved undersøgelsen i 2018. Herefter følger de studerende, der skriver 

afsluttende opgave eksempelvis speciale eller bacheloropgave 39 t/u. Studerende i et almindeligt 

studieforløb angiver 37 t/u, mens studerende, der udelukkende er i praktik, angiver 36 t/u og 

studerende, der læser et andet sted end AU, angiver 33,8 t/ugen. For samtlige studieforløb angives 

lavere tidsforbrug i 2020 end i 2018. Det gælder dog ikke for studerende, der tager hovedparten af 

deres uddannelse som E-læring. De angiver et ugentligt tidsforbrug på 36,8 t/u i 2020 mod 36 t/u i 

2018. 

Tabel 2 De studerendes studieforløb i indeværende semester (AU 2020) 

  2018 2020 

Den studerendes  studieforløb i indeværende 
semester 

Antal 
besva-
relser 

Gennemsnitligt 
timeforbrug 

Antal 
besva-
relser 

Gennemsnitligt 
timeforbrug 

Jeg er i et almindeligt uddannelsesforløb  10.033 38,1 8.891 37 

Jeg er i et almindeligt uddannelsesforløb, hvor 
jeg også er i praktik 

867 45,9 430 42,9 

Jeg er i praktik og modtager ikke undervisning 409 36,4 359 36 

Jeg læser for tiden et andet sted end AU  281 38 71 33,8 

Jeg skriver afsluttende opgave (f.eks speciale, 
bacheloropgave, afsluttende projekt el. lgn.) 

1.068 40,2 922 39 

Jeg tager hovedparten af min uddannelse som 
E-læring 

32 36 169 36,8 
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Tidsforbrug på Lønnet og frivilligt arbejde 
Mange studerende anvender tiden ved siden af studierne på at arbejde, og de studerende blev bedt 

om at svare på, om de har lønnet eller ulønnet arbejde. Hvis de kunne svare bekræftende herpå, 

blev de bedt om at angive, hvor mange timer, de bruger på aktiviteten på en typisk uge i semesteret. 

53% af respondenterne har svaret, at de har lønnet arbejde ved siden af deres studier, og de har 

angivet, at de bruger 10,6 timer om ugen på det lønnede job.  

Lidt færre, 24%, angiver, at de udfører frivilligt arbejde, og at de anvender 4,6 timer på en typisk uge 

på at udføre dette. 

Der ses ikke nævneværdige forskelle mellem angivelserne i 2018 og 2020. 

Tabel 3. Tidsforbrug på lønnet og frivilligt arbejde (AU 20018,2020) 

 
ÅR 

Hvor mange timer bruger 
du på en typisk uge i dette 
semester på 

 
Lønnet arbejde 

 
Frivilligt arbejde 

2018  10,6 4,6 

2020  10,9 4,7 

n=7.117, 3.617 (lønnet arbejde, frivilligt arbejde 2018), n=5.876, 2.617 (lønnet arbejde, frivilligt 

arbejde 2020) 

 

 


