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Sammenfatning af undersøgelsens resultater

75

Studieengagement

VIA University College

Studieengagement

I figuren ser du 
hovedresultatet af 
Studiemiljøundersøgelse på
VIA University College.

På grund af ændringer i 
spørgerammen kan 
resultater for 
landsgennemsnittet kun 
vises udvalgte steder.

Sådan kan der skabes 
større studieengagement 
på VIA University

 College.

Undersøgelsen viser at 
nogle områder er vigtigere 
end andre hvis 
studieengagementet skal 
øges.

PRIORITER jeres indsatsområder

Disse områder bør I prioritere, fordi de vurderes lavt, samtidigt med at de har stor 
betydning for studieengagementet.

Den største forbedring af studieengagementet på VIA University College fås ved at øge 
vurderingen af:

• Information og tilrettelæggelse af uddannelsen

VEDLIGEHOLD jeres styrker

Disse områder bør vedligeholdes, fordi de vurderes højt af de studerende samtidigt med 
at de har stor betydning for studieengagementet.

Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at skabe større studieengagementet på
VIA University College:

• Forberedelse

Få uddybende viden i 
rapporten

Samtlige områder fra Studiemiljøundersøgelse behandles i detaljer i resten af 
rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om vurderingen af de enkelte 
spørgsmå  l.
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Introduktion

Formål Formålet med Studiemiljøundersøgelse er overordnet set at få overblik over de 
studerendes opfattelse af deres studie. Undersøgelsen viser, hvilke områder man bør 
sætte ind på, og hvor der er udfordringer. Derudover kan undersøgelsen skabe dialog 
og læring på tværs af områder decentralt på institutionen omkring det løbende 
forbedringsarbejde.

Om undersøgelsen Fortroligheden er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners 
besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Derfor 
vises der aldrig grupperinger eller resultater med fæ  rre end 4 svar.

Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar:

• Årets samlede resultat. Hvad er status?
• Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet?
• Hvad har den største sammenhæng med studieengagement og det opfattede 

udbytte?

Modellen Modellen for studieengagement viser den tætte sammenhæng der er mellem det 
opfattede udbytte af studieaktiviteterne og studerendes engageme  nt. 
Modellen giver en samlet beskrivelse af studerendes engagement.
Dette sker ved, at de studerende gennem sine besvarelser på spørgsmålene vurderer i 
alt 7 områder: 5 drivkræfter samt udbytte og studieengagement.

En forøgelse af studerendes vurdering af en drivkraft vil føre til en forøgelse i 
vurderingen af studieengagement og udbytte.

Drivkræfterne De forskellige drivkræfter er formet på baggrund af relevant teori og grundig analyse af 
svarene. Analysen viser at drivkræfterne grupperer sig i 5 selvstændige områder som på
hver deres måde driver udbyttet og studieengagementet.

Information og tilrettelæggelse af 
uddannelsen

Forberedelse

Praksis og forskning

Socialt miljø

Relation til undervisere

Drivkræfter Engagement

Udbytte Studieengagement
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Udbytte og Studieengagement

73
67

716970

Udbytte 8. Den planlagte undervis-
ning er udbytterig for mig

9. Det er fagligt udbytterigt
for mig at arbejde i projekt-
og gruppearbejder, studie-

dage og studiebesøg

10. Selvstudium er udbytte-
rigt for mig (forberedelse,
læsning, hjemmeopgave

mv.)

11. Det er udbytterigt for
mig at arbejde i mine studie-

/læsegrupper

VIA University College

Udbytte

Udbytte og studieengagement

Det oplevede udbytte af  studieaktiviteterne har stor sammenhæng med engagementet for studiet.

Studieengagementet er bredt defineret ved at indeholde motivationen for studiet, interessen i studiets fagområder og 
villighed til at anbefale andre studiet.

Udbytte Studieengagement

73
7778

[+3]
77

[+2]71
[+3]

75 7374

67

Studieengagement 1. Jeg ser frem til at
komme i gang med da-
gens studieaktiviteter

3. Jeg vil anbefale ud-
dannelsen til andre

4. Jeg er stolt af at for-
tælle andre om min

uddannelse

6. Min interesse i studi-
ets fagområder er øget
siden jeg startede på

studiet

7. Uddannelsen gør mig
nysgerrig på studierela-

terede em-
ner/aktiviteter udover

læringsmålene

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University CollegeStudieengagement
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Udbytte og studieengagement i VIA (1/4)

Udbytte

Her kan I se niveauet for Udbytte for enheder under VIA University College.

65
6866

88

7170
73717170

VIA Universi-
ty College

Administrati-
onsbachelor

Architectural
Technology
& Construc-
tion Mana-

gement

Bioanalytiker Bygningsin-
geniør

Bygnings-
konstruktør

Character
Animation

Design and
Business

Designtekno-
log

Diakoni og
Socialpæda-

gogik

Studieengagement

Her kan I se niveauet for Studieengagement for enheder under VIA University College.

79
7572

93

78
7271

79
7575

VIA Universi-
ty College

Administrati-
onsbachelor

Architectural
Technology
& Construc-
tion Mana-

gement

Bioanalytiker Bygningsin-
geniør

Bygnings-
konstruktør

Character
Animation

Design and
Business

Designtekno-
log

Diakoni og
Socialpæda-

gogik
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Udbytte og studieengagement i VIA (2/4)

Udbytte

Her kan I se niveauet for Udbytte for enheder under VIA University College.

67
71

76

83

7169
72707170

VIA Universi-
ty College

Ergoterapeut Ernæring og
Sundheds-

uddannelsen

Fysiotera-
peut

Global Busi-
ness Engine-

ering

Global Nutri-
tion and
Health

Grafisk for-
tælling

ICT Enginee-
ring

International
Sales & Mar-
keting Ma-
nagement

Kort- og
landmålings-

tekniker

Studieengagement

Her kan I se niveauet for Studieengagement for enheder under VIA University College.

76
71

81

91

7471

80
7679

75

VIA Universi-
ty College

Ergoterapeut Ernæring og
Sundheds-

uddannelsen

Fysiotera-
peut

Global Busi-
ness Engine-

ering

Global Nutri-
tion and
Health

Grafisk for-
tælling

ICT Enginee-
ring

International
Sales & Mar-
keting Ma-
nagement

Kort- og
landmålings-

tekniker
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Udbytte og studieengagement i VIA (3/4)

Udbytte

Her kan I se niveauet for Udbytte for enheder under VIA University College.

6666

75737171
65

69

61

70

VIA Universi-
ty College

Kristendom,
Kultur og

Kommunika-
tion

Lærer Markedsfø-
ringsøkonom

Marketing
Management

Maskininge-
niør

Mechanical
Engineering

Multiplatform
Storytelling
and Produc-

tion

PB Diplomin-
geniør i ma-
terialetekno-

logi

Produktions-
teknolog

Studieengagement

Her kan I se niveauet for Studieengagement for enheder under VIA University College.

7272

86

77

69
74

68707275

VIA Universi-
ty College

Kristendom,
Kultur og

Kommunika-
tion

Lærer Markedsfø-
ringsøkonom

Marketing
Management

Maskininge-
niør

Mechanical
Engineering

Multiplatform
Storytelling
and Produc-

tion

PB Diplomin-
geniør i ma-
terialetekno-

logi

Produktions-
teknolog
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Udbytte og studieengagement i VIA (4/4)

Udbytte

Her kan I se niveauet for Udbytte for enheder under VIA University College.

70
75

72706966
72

63

70

VIA University
College

Produktudvik-
ling og Teknisk

integration

Psykomotorisk
terapeut

Pædagog Socialrådgiver Supply Engi-
neering

Sygeplejerske Tekstildesign,
Håndværk og

Formidling

Value Chain
Management

Studieengagement

Her kan I se niveauet for Studieengagement for enheder under VIA University College.

74

81
78

7474
70

84

64

75

VIA University
College

Produktudvik-
ling og Teknisk

integration

Psykomotorisk
terapeut

Pædagog Socialrådgiver Supply Engi-
neering

Sygeplejerske Tekstildesign,
Håndværk og

Formidling

Value Chain
Management

Studieengagement og 
Udbytte på tværs af VIA

36

35

34

3332

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 21

20

19

18

17

16

15
14

13

12
1110

9

8

7

6

5 4

3

21

50

60

70

80

90

100

60 65 70 75 80 85 90

UDBYTTE

ST
U

D
IE

EN
G

A
G

EM
EN

T

1. VIA University College

2. Administrationsbachelor

3. Architectural Technology & Construction Management
4. Bioanalytiker

5. Bygningsingeniør

6. Bygningskonstruktør
7. Character Animation

8. Design and Business

9. Designteknolog

10. Diakoni og Socialpædagogik

11. Ergoterapeut

12. Ernæring og Sundhedsuddannelsen

13. Fysioterapeut

14. Global Business Engineering

15. Global Nutrition and Health

16. Grafisk fortælling

17. ICT Engineering

18. International Sales & Marketing Management

19. Kort- og landmålingstekniker

20. Kristendom, Kultur og Kommunikation

21. Lærer

22. Markedsføringsøkonom
23. Marketing Management

24. Maskiningeniør

25. Mechanical Engineering

26. Multiplatform Storytelling and Production

27. PB Diplomingeniør i materialeteknologi

28. Produktionsteknolog

29. Produktudvikling og Teknisk integration

30. Psykomotorisk terapeut

31. Pædagog
32. Socialrådgiver

33. Supply Engineering

34. Sygeplejerske

35. Tekstildesign, Håndværk og Formidling

36. Value Chain Management

Øvrige enheder

[9]



Hvordan skaber du større Studieengagement?

Prioriteringskortene viser 
vejen

Rapporten har indtil nu vist 
Studieengagement og Udbytte blandt de 
studerende på VIA.

Det overordnede prioriteringskort viser 
de studerendes vurdering af de 
overordnede områder i kombination med 
den effekt, en forbedring vil have for de 
studerendes Studieengagement og 
Udbytte.

Når I skal udvælge indsatsområder, kan 
prioriteringskortene inspirere jer i 
debatten om, hvor der skal ske 
forbedringer hos jer. Prioriteringskortet 
er med andre ord et hjælperedskab og 
ikke en facitliste over, hvor der skal 
sættes ind. Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj

L
a

v
V

U
R

D
E

R
IN

G
H

ø
j

TILPAS VEDLIGEHOLD

OBSERVER PRIORITER

Sådan tolker du 
Prioriteringskortene

PRIORITER Indsatsområder

Høj betydning + Lav vurdering:

De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af 
stor betydning for studieengagementet og udbyttet bør prioriteres i det omfang 
det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, 
da en indsats her vil give det største afkast og dermed større 
Studieengagement og Udbytte.

VEDLIGEHOLD Styrker

Høj betydning + Høj vurdering:

Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for de 
studerendes Studieengagement og Udbytte, samtidig med at vurderingen på
området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil 
man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende studieengagement og 
udbytte. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, 
da dette vil få stor negativ effekt på studieengagementet og udbyttet. Find de 
ting I gør rigtigt og gør mere af det.

TILPAS Muligheder

Lav betydning + Høj vurdering:

I dette område er vurderingerne relativt høj, men området er ikke af særlig høj 
betydning for de studerendes Studieengagement og Udbytte. Her kan det være 
relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad 
kommunikere den høje vurdering til de studerende, så området får større 
betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelse af 
studieengagement og udbytte.

OBSERVER Svagheder

Lav betydning + Lav vurdering:

Områder med begrænset betydning og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis 
der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for de 
studerendes Studieengagement og udbytte. Følg udviklingen på området.
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Hvordan skaber du større Studieengagement?

75
70

65
71

64

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

VIA University College

Vurdering af Indsatsområder

Effekt på Studieengagement

Information og tilrette-
læggelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

28%28%28%28%28% 35%35%35%35%35% 16%16%16%16%16% 14%14%14%14%14% 7%7%7%7%7%

Relation til undervisere

Socialt miljø

Praksis og forskning

Forberedelse

Information og 
tilrettelæggelse af 

uddannelsen
60

65

70

75

80
TILPAS VEDLIGEHOLD

OBSERVER PRIORITER

Lav HøjEFFEKT AF EN FORBEDRING

V
U

R
D

ER
IN

G

Overordnet prioriteringskort

Det overordnede prioriteringskort viser de studerendes vurdering
af de overordnede områder i kombination med den effekt, en 
forbedring vil have for de studerendes Studieengagement og 
Udbytte.

Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene 
inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. 
Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en 
facitliste over, hvor der skal sættes ind.
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Information og tilrettelæggelse af uddannelsen

66
62
[-2]

6666
61

64
61

Information og tilrette-
læggelse af uddannel-

sen

16. Der er klare infor-
mationer om fordelin-
gen af studietid (un-

dervisning, forberedel-
se og andre studieakti-

viteter) henover ud-
dannelsen

22. Der er klare infor-
mationer om, hvad der
forventes af mig som
studerende (fx delta-

gelse i timer, fagligt ni-
veau, forberedelse etc.)

23. Læringsmålene for
de enkelte undervis-
ningsforløb er klart

kommunikerede

20. Der lyttes til de
studerendes evaluering
af undervisningen og
forslag til ændringer

24. I mit studie har der
indtil nu, været en god
sammenhæng imellem
uddannelsens forskelli-

ge studieaktiviteter

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University College

67
[-3]

66
62

[+3]
59

[+4]

60
[0]

70

5755
60

17. Jeg har adgang til rele-
vant undervisningsmateriale,
litteratur og skemaer i god
tid, før jeg skal bruge det

18. Jeg får rettidig informa-
tion om skemaændringer (fx
aflysning af timer, lokaleæn-

dringer etc.)

19. Jeg har nemt ved at fin-
de relevant information om

uddannelsen på Studienettet

21. Når jeg har faglige ud-
fordringer, ved jeg hvor jeg

kan få hjælp

27. Kravene til prøver og ek-
samener er klart kommuni-

kerede

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University College

Har du været til 
eksamener eller prøver 
på din nuværende 
uddannelse?

Figuren til højre viser hvor 
mange studerende der har 
væ  ret til eksamen. 

Ja
77%

Nej
23%
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Information og tilrettelæggelse af uddannelsen

27

21

19

18

17

24

20

23

22

16

58

60

62

64

66

68
TILPAS VEDLIGEHOLD

OBSERVER PRIORITER

Lav HøjEFFEKT AF EN FORBEDRING

V
U

R
D

ER
IN

G

PRIORITER

16. Der er klare informationer om fordelingen af studietid (undervisning, forberedelse og andre 
studieaktiviteter) henover uddannelsen
20. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen og forslag til ændringer

17. Jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale, litteratur og skemaer i god tid, før jeg skal bruge det

19. Jeg har nemt ved at finde relevant information om uddannelsen på Studienettet

VEDLIGEHOLD

22. Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig som studerende (fx deltagelse i timer, fagligt 
niveau, forberedelse etc.)
23. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart kommunikerede
24. I mit studie har der indtil nu, været en god sammenhæng imellem uddannelsens forskellige 
studieaktiviteter

TILPAS

21. Når jeg har faglige udfordringer, ved jeg hvor jeg kan få hjælp

27. Kravene til prøver og eksamener er klart kommunikerede

OBSERVER

18. Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer, lokaleændringer etc.)

Prioriteringskort for Information og tilrettelæggelse af uddannelsen

Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Information og tilrettelæggelse af 
uddannelsen, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af VIA University Colleges 
Information og tilrettelæggelse af uddannelsen.
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Forberedelse

76
73

63

71

Forberedelse 31. Jeg er altid forberedt til den un-
dervisning som underviseren har

planlagt

33. Jeg er altid forberedt til projekt-
og gruppearbejder, studiedage og

studiebesøg

34. Når jeg arbejder i studie-
/læsegrupper er jeg altid forberedt

VIA University College

34

33

31

60

65

70

75

80
TILPAS VEDLIGEHOLD

OBSERVER PRIORITER

Lav HøjEFFEKT AF EN FORBEDRING

V
U

R
D

ER
IN

G

PRIORITER

[Ingen punkter]

VEDLIGEHOLD

33. Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppearbejder, 
studiedage og studiebesøg

TILPAS

34. Når jeg arbejder i studie-/læsegrupper er jeg altid forberedt

OBSERVER

31. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren 
har planlagt

Prioriteringskort for Forberedelse

Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Forberedelse, og den effekt en forbedring 
vil have på de studerendes samlede vurdering af VIA University Colleges Forberedelse.
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Praksis og forskning

6263

72
65

Praksis og forskning 28. Det er mit indtryk at undervis-
ningen løbende inddrager erfaringer
fra praksis/professionen og/eller ny

viden fra forskningen

30. Det er mit indtryk at studerende
har mulighed for at deltage i rele-
vante projekter i samarbejde med
praksis/professionen eller forsk-

ningsmiljøer

32. Mine undervisere er gode til at
planlægge projekt- og gruppearbej-

der, studiedage og studiebesøg

VIA University College

32

30

28

60

65

70

75
TILPAS VEDLIGEHOLD

OBSERVER PRIORITER

Lav HøjEFFEKT AF EN FORBEDRING

V
U

R
D

ER
IN

G

PRIORITER

30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage 
i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen 
eller forskningsmiljøer

VEDLIGEHOLD

[Ingen punkter]

TILPAS

28. Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager 
erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra 
forskningen

OBSERVER

32. Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og 
gruppearbejder, studiedage og studiebesøg

Prioriteringskort for Praksis og forskning

Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Praksis og forskning, og den effekt en 
forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af VIA University Colleges Praksis og forskning.
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Socialt miljø

68

75
69
[-1]

70
66

Socialt miljø 44. Jeg føler mig som en del af et
fællesskab på uddannelsen

45. På min uddannelse hjælper vi
studerende hinanden

48. De sociale arrangementer styr-
ker det sociale miljø/fællesskab for

mig

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University College

66

76
[-1]

77
[-2]

7576

46. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min
klasse

47. Der er en god stemning på min uddannelse 49. Indretningen på uddannelsesstedet gør det
nemt at være social med medstuderende

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University College
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Socialt miljø

49

47

46

48

45

44

65

70

75

80
TILPAS VEDLIGEHOLD

OBSERVER PRIORITER

Lav HøjEFFEKT AF EN FORBEDRING

V
U

R
D

ER
IN

G

PRIORITER

44. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på uddannelsen

VEDLIGEHOLD

45. På min uddannelse hjælper vi studerende hinanden

46. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse

47. Der er en god stemning på min uddannelse

TILPAS

[Ingen punkter]

OBSERVER

48. De sociale arrangementer styrker det sociale 
miljø/fællesskab for mig
49. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være 
social med medstuderende

Prioriteringskort for Socialt miljø

Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil 
have på de studerendes samlede vurdering af VIA University Colleges Socialt miljø.
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Relation til undervisere

78
71

75

Relation til undervisere 50. Underviserne er generelt nemme at få kontakt
til

51. Undervisere som jeg har haft kontakt til, vir-
ker interesseret i de studerende

VIA University College

[18]



Fysisk miljø

79
[+1]

78
[+5]

64
[+3]

76
73

61

41. Jeg trives godt med indeklimaet på mit ud-
dannelsessted

42. Uddannelsesstedet er generelt godt vedlige-
holdt

43. Uddannelsesstedet er generelt godt rengjort

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University College

Vedligehold

6866
61

40. Uddannelsesstedet er indrettet sådan at det
fungerer optimalt i forhold til studie-

/læsegruppearbejde og egen forberedelse

49. Indretningen på uddannelsesstedet gør det
nemt at være social med medstuderende

52. Indretningen på uddannelsesstedet gør det
nemt at mødes med undervisere i dagligdagen

VIA University College
Indretning

6667
[+1]

72
[+4] 6665

37. Uddannelsen tilbyder i tilstrækkelig grad ad-
gang til udstyr, der er relevant for uddannelsen
(fx div. maskiner, øve faciliteter, laboratorieud-

styr, it-faciliteter, databaser, tidskrifter og lignen-
de.)

38. Der er god support/hjælp/vejledning til ud-
dannelsesstedets udstyr

39. Undervisningsfaciliteterne fungerer optimalt i
forhold til undervisningen (holdundervisning, fore-

læsning, laboratorier og øvelokaler)

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University CollegeFaciliteter
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Vurdering af uddannelsen

69
[-1]62

[-1]

69
[0]

73

61
67

13. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? 14. Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor
tæt på dette ideal er uddannelsen?

15. Jeg føler mig motiveret i uddannelsen

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University College

Vurdering af 
uddannelsen

[20]



Studieaktivitet

Studieaktivitetsmodellen

Alle spørgsmål vedrørende studieaktivitetsmodellens fire kvadranter er her afrapporteret. De er samlet i dette afsnit for at 
give overblik over emnet studieaktiviteter, men er er også vist i andre sektioner i rapporten.

69
6363

72

28. Det er mit indtryk at undervis-
ningen løbende inddrager erfaringer
fra praksis/professionen og/eller ny

viden fra forskningen

30. Det er mit indtryk at studerende
har mulighed for at deltage i rele-
vante projekter i samarbejde med
praksis/professionen eller forsk-

ningsmiljøer

31. Jeg er altid forberedt til den un-
dervisning som underviseren har

planlagt

8. Den planlagte undervisning er
udbytterig for mig

VIA University College

Kvadrant 1

7173

62

32. Mine undervisere er gode til at planlægge
projekt- og gruppearbejder, studiedage og stu-

diebesøg

33. Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppear-
bejder, studiedage og studiebesøg

9. Det er fagligt udbytterigt for mig at arbejde i
projekt- og gruppearbejder, studiedage og stu-

diebesøg

VIA University College
Kvadrant 2

[21]



Studieaktivitet

Studieaktivitetsmodellen

Alle spørgsmål vedrørende studieaktivitetsmodellens fire kvadranter er her afrapporteret. De er samlet i dette afsnit for at 
give overblik over emnet studieaktiviteter, men er er også vist i andre sektioner i rapporten.

64

73
76

67

10. Selvstudium er udbytterigt for
mig (forberedelse, læsning, hjem-

meopgave mv.)

34. Når jeg arbejder i studie-
/læsegrupper er jeg altid forberedt

11. Det er udbytterigt for mig at ar-
bejde i mine studie-/læsegrupper

35. Hvis arbejdet i studie-
/læsegruppen ikke fungerer, kan vi
få hjælp hos uddannelsen eller un-

dervisere

VIA University College

Kvadrant 3

57

36. De faglige arrangementer planlagt af studerende er udbytterige for mig

VIA University College
Kvadrant 4

[22]



Specifikke spørgsmål for VIA University College

Figurerne på denne side viser resultaterne for de specifikke spørgsmål for VIA

49
[-5]

59
[-8]

46
[-4]

52
[-8]

43
[-4]

88. På mit campus har vi et
fagligt samarbejde på tværs

af uddannelser - I hvilket
omfang er du enig i følgende

udsagn?

89. På mit campus afholder
vi sociale eller kulturelle ar-
rangementer på tværs af

uddannelser - I hvilket om-
fang er du enig i følgende

udsagn?

96. På mit campus har vi et
tværfagligt studiemiljø - I
hvilket omfang er du enig i

følgende udsagn?

97. På mit campus har vi et
velfungerende Campus DSR
- I hvilket omfang er du enig

i følgende udsagn?

104. På mit campus har vi
nemt ved at blive hørt på
tværs af uddannelser - I

hvilket omfang er du enig i
følgende udsagn?

VIA University College

[23]



Køn

32% Mand

68% Kvinde

Fordeling af de 
studerende

70
75

70
75

Studieengagement Udbytte

Kvinde
Mand

Vurdering fordelt på Køn

7573

6668
65

75
69

65
72

64

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

Kvinde
Mand
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Alder

10% Yngre end 21 år

50% 21-24 år

25% 25-30 år

14% Ældre end 30 år

Fordeling af de 
studerende

72
77

69
75

69
74

71
77

Studieengagement Udbytte

Ældre end 30 år
25-30 år
21-24 år

Yngre end 21 årVurdering fordelt på
Alder

79
75

717170
7471

65
71

64

74
68

64
69

63

75

6866
72

64

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

Ældre end 30 år
25-30 år
21-24 år

Yngre end 21 år

[25]



Adgangsgivende eksamen til din nuværende uddannelse

42% STX (Almen studentereksamen)

23% HF / HF Enkeltfag

10% HHX

5% HTX

0% EUX

10% Erhvervsuddannelse

9% Andet

Fordeling af de 
studerende

70
75

68
74

70
75

72
77

Studieengagement Udbytte

HTX
HHX

HF / HF Enkeltfag
STX (Almen studentereksamen)Vurdering fordelt på

Adgangsgivende 
eksamen til din 
nuværende uddannelse

72
77

69

77
72

76

Studieengagement Udbytte

Andet
Erhvervsuddannelse

EUX

[26]



Adgangsgivende eksamen til din nuværende uddannelse

76
71

66
71

65

73
6865

69
63

7371
65

71

62

77
72

67
70

66

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

HTX
HHX

HF / HF Enkeltfag
STX (Almen studentereksamen)

Vurdering fordelt på
Adgangsgivende 
eksamen til din 
nuværende uddannelse

76
73

69
7270 7073

64
69

64

78

7068
72

67

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

Andet
Erhvervsuddannelse

EUX

[27]



Civile stand

4% Bor hos forældre/forælder

29% Bor alene uden børn

4% Bor alene med børn

40% Samboende uden børn

13% Samboende med børn

11% Bofællesskab

Fordeling af de 
studerende

71
76

69
74

71
77

70
75

71
77

69
75

Studieengagement Udbytte

Bofællesskab
Samboende med børn
Samboende uden børn

Bor alene med børn
Bor alene uden børn

Bor hos forældre/forælder

Vurdering fordelt på
Civile stand

75
7169

72
67

74
71

65
69

64

75
68

65

72

65

75
71

66
72

65

75

6766
72

64

7473

65
69

63

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

Bofællesskab
Samboende med børn
Samboende uden børn

Bor alene med børn
Bor alene uden børn

Bor hos forældre/forælder

[28]



Transporttid til uddannelsesinstitutionen

25% 0-10 minutter

21% 11-20 minutter

16% 21-30 minutter

18% 31-59 minutter

13% 1-2 timer

7% Mere end 2 timer

Fordeling af de 
studerende

70
75

69
74

69
75

70
75

70
76

70
76

Studieengagement Udbytte

Mere end 2 timer
1-2 timer

31-59 minutter

21-30 minutter
11-20 minutter
0-10 minutter

Vurdering fordelt på
Transporttid til 
uddannelsesinstitutionen

7674
67

71
65

74
70

65
70

63

75
71

65
70

64

74
69

65
71

65

74
68

65
71

64

75
6866

72

64

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

Mere end 2 timer
1-2 timer

31-59 minutter

21-30 minutter
11-20 minutter
0-10 minutter

[29]



Nuværende uddannelses prioritet ved ansøgning om optagelse

89% 1. prioritet

8% 2. prioritet

2% 3. prioritet

1% 4. prioritet eller lavere

Fordeling af de 
studerende

70
75

69
73

6870 6968

Studieengagement Udbytte

4. prioritet eller lavere
3. prioritet
2. prioritet
1. prioritetVurdering fordelt på

Nuværende uddannelses 
prioritet ved ansøgning 
om optagelse

75
71

65
71

64

75
69

66
69

65

73
69

656764

77

70
64

72

65

Information og tilrettelæg-
gelse af uddannelsen

Forberedelse Praksis og forskning Socialt miljø Relation til undervisere

4. prioritet eller lavere
3. prioritet
2. prioritet
1. prioritet

[30]



Tabeller [1]

6852. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at mødes med undervisere i dagligdagen

6649. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være social med medstuderende

6140. Uddannelsesstedet er indrettet sådan at det fungerer optimalt i forhold til studie-/læsegruppearbejde og egen forberedelse

Indretning

76[+1]7943. Uddannelsesstedet er generelt godt rengjort

73[+5]7842. Uddannelsesstedet er generelt godt vedligeholdt

61[+3]6441. Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsessted

Vedligehold

7851. Undervisere som jeg har haft kontakt til, virker interesseret i de studerende

7150. Underviserne er generelt nemme at få kontakt til

75Relation til undervisere

6649. Indretningen på uddannelsesstedet gør det nemt at være social med medstuderende

75[-1]7647. Der er en god stemning på min uddannelse

76[-2]7746. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse

6848. De sociale arrangementer styrker det sociale miljø/fællesskab for mig

7545. På min uddannelse hjælper vi studerende hinanden

66[-1]6944. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på uddannelsen

70Socialt miljø

6232. Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg

63
30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen
eller forskningsmiljøer

7228. Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra forskningen

65Praksis og forskning

7634. Når jeg arbejder i studie-/læsegrupper er jeg altid forberedt

7333. Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg

6331. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren har planlagt

71Forberedelse

70[-3]6727. Kravene til prøver og eksamener er klart kommunikerede

6621. Når jeg har faglige udfordringer, ved jeg hvor jeg kan få hjælp

57[+3]6219. Jeg har nemt ved at finde relevant information om uddannelsen på Studienettet

55[+4]5918. Jeg får rettidig information om skemaændringer (fx aflysning af timer, lokaleændringer etc.)

60[0]6017. Jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale, litteratur og skemaer i god tid, før jeg skal bruge det

6624. I mit studie har der indtil nu, været en god sammenhæng imellem uddannelsens forskellige studieaktiviteter

61[-2]6220. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen og forslag til ændringer

6623. Læringsmålene for de enkelte undervisningsforløb er klart kommunikerede

66
22. Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig som studerende (fx deltagelse i timer, fagligt niveau, forberedelse
etc.)

61
16. Der er klare informationer om fordelingen af studietid (undervisning, forberedelse og andre studieaktiviteter) henover
uddannelsen

64Information og tilrettelæggelse af uddannelsen

7312. I forhold til min læring prioriterer jeg den tid på studiet, som jeg synes er optimal

715. Jeg opnår et højt fagligt udbytte igennem uddannelsen

63[+1]632. Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø

737. Uddannelsen gør mig nysgerrig på studierelaterede emner/aktiviteter udover læringsmålene

776. Min interesse i studiets fagområder er øget siden jeg startede på studiet

73[+3]784. Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse

74[+2]773. Jeg vil anbefale uddannelsen til andre

67[+3]711. Jeg ser frem til at komme i gang med dagens studieaktiviteter

75Studieengagement

7311. Det er udbytterigt for mig at arbejde i mine studie-/læsegrupper

6710. Selvstudium er udbytterigt for mig (forberedelse, læsning, hjemmeopgave mv.)

719. Det er fagligt udbytterigt for mig at arbejde i projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg

698. Den planlagte undervisning er udbytterig for mig

70Udbytte

53%Svarprocent

201620142016

Landsgennemsnit
på skoleniveau

VIA University College

[31]



Tabeller [2]

[-5]49104. På mit campus har vi nemt ved at blive hørt på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn?

[-8]5997. På mit campus har vi et velfungerende Campus DSR - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn?

[-4]4696. På mit campus har vi et tværfagligt studiemiljø - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn?

[-8]52
89. På mit campus afholder vi sociale eller kulturelle arrangementer på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i 
følgende udsagn?

[-4]4388. På mit campus har vi et fagligt samarbejde på tværs af uddannelser - I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn?

Specifikke spørgsmål for VIA University College

5736. De faglige arrangementer planlagt af studerende er udbytterige for mig

Kvadrant 4

6435. Hvis arbejdet i studie-/læsegruppen ikke fungerer, kan vi få hjælp hos uddannelsen eller undervisere

7311. Det er udbytterigt for mig at arbejde i mine studie-/læsegrupper

7634. Når jeg arbejder i studie-/læsegrupper er jeg altid forberedt

6710. Selvstudium er udbytterigt for mig (forberedelse, læsning, hjemmeopgave mv.)

Kvadrant 3

719. Det er fagligt udbytterigt for mig at arbejde i projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg

7333. Jeg er altid forberedt til projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg

6232. Mine undervisere er gode til at planlægge projekt- og gruppearbejder, studiedage og studiebesøg

Kvadrant 2

698. Den planlagte undervisning er udbytterig for mig

6331. Jeg er altid forberedt til den undervisning som underviseren har planlagt

63
30. Det er mit indtryk at studerende har mulighed for at deltage i relevante projekter i samarbejde med praksis/professionen
eller forskningsmiljøer

7228. Det er mit indtryk at undervisningen løbende inddrager erfaringer fra praksis/professionen og/eller ny viden fra forskningen

Kvadrant 1

73[-1]6915. Jeg føler mig motiveret i uddannelsen

61[-1]6214. Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er uddannelsen?

67[0]6913. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Vurdering af uddannelsen

66
39. Undervisningsfaciliteterne fungerer optimalt i forhold til undervisningen (holdundervisning, forelæsning, laboratorier og
øvelokaler)

66[+1]6738. Der er god support/hjælp/vejledning til uddannelsesstedets udstyr

65[+4]72
37. Uddannelsen tilbyder i tilstrækkelig grad adgang til udstyr, der er relevant for uddannelsen (fx div. maskiner, øve faciliteter, 
laboratorieudstyr, it-faciliteter, databaser, tidskrifter og lignende.)

Faciliteter

201620142016

Landsgennemsnit
på skoleniveau

VIA University College
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Uddannelseszoom

Svarprocent – Uddannelseszoom: 50% (9192/18340)



Uddannelseszoom

Studieaktiviteter og arbejdsform

Hvilke faglige studieaktiviteter oplever du, der er mest af på din uddannelse?

35

1291

950

83

1119

221

210

1006

4277

180

1793

2348

44

1133

589

459

1038

1566

371

1941

2271

94

1327

634

566

743

1057

728

1563

1499

94

1478

979

637

749

739

1366

1095

642

123

953

1573

716

832

435

0 900 1800 2700 3600

Klasseundervisning

Forelæsninger

Øvelsestimer

Praktik

Projektarbejde

E-læring

Gruppearbejde

Selvstudie

Faglig vejledning fra din un-
derviser

5. Prioritet
4. Prioritet
3. Prioritet
2. Prioritet
1. Prioritet
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Studiemiljø

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om din oplevelse af det sociale og faglige studiemiljø på din uddannelse?

7270
7474

109. Der er et godt social miljø 110. Der er et godt fagligt miljø 113. Det sociale miljø øger min mo-
tivation for at studere

114. Det faglige miljø øger min mo-
tivation for at studere

VIA University College
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Undervisning og undervisere

Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om din oplevelse af det faglige miljø på din uddannelse? (Du bedes 
besvare ud fra din generelle oplevelse)

66
72

8281
[+2]

80

118. Mine undervisere er engagere-
de i undervisningen

119. Mine undervisere er fagligt dyg-
tige

122. Mine undervisere er gode til at
formidle i undervisningen

123. Mine undervisere er gode til at
give brugbar feedback

Landsgennemsnit på skoleniveau
VIA University College

7172
67

72

124. Mine undervisere er nemme at
komme i kontakt med

125. Mine medstuderende er enga-
gerede i undervisningen

126. Mit udbytte af undervisningen
er højt

127. Kvaliteten af min uddannelse er
samlet set høj

VIA University College

[36]



Tidsforbrug

Hvor mange timer vurderer du, at du bruger på følgende aktiviteter i løbet af en typisk uge med undervisning? Angiv dit 
bedste bud på timeforbrug, der sammenlagt ikke må overstige 168 timer, svarende til en hel uge (7 dage af 24 timer)

45

17

17

22

Undervisning (forelæsninger,
klasseundervisning, øvelser,
vejledning fra underviser,
praktik, projektorienterede

forløb mv.)

Selvstudium (arbejde i læse-
gruppe eller studiegruppe,

forberedelse, læsning,
hjemmeopgaver mv.)

Studiejob (lønnet arbejde
ved siden af uddannelsen)

Frivilligt arbejde Andre aktiviteter (herunder
fritidsaktiviteter, søvn, mv.)

VIA University College
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Uddannelses Zoom

45Andre aktiviteter (herunder fritidsaktiviteter, søvn, mv.)

1Frivilligt arbejde

7Studiejob (lønnet arbejde ved siden af uddannelsen)

17Selvstudium (arbejde i læsegruppe eller studiegruppe, forberedelse, læsning, hjemmeopgaver mv.)

22Undervisning (forelæsninger, klasseundervisning, øvelser, vejledning fra underviser, praktik, projektorienterede forløb mv.)

Tidsforbrug (I timer)

71127. Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj

72126. Mit udbytte af undervisningen er højt

67125. Mine medstuderende er engagerede i undervisningen

72124. Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med

66123. Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback

72122. Mine undervisere er gode til at formidle i undervisningen

82119. Mine undervisere er fagligt dygtige

80[+2]81118. Mine undervisere er engagerede i undervisningen

Undervisning og undervisere

72114. Det faglige miljø øger min motivation for at studere

70113. Det sociale miljø øger min motivation for at studere

74110. Der er et godt fagligt miljø

74109. Der er et godt social miljø

Studiemiljø

201620142016

Landsgennemsnit
på skoleniveau

VIA University College
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Appendiks – om vurderinger og beregnet betydning

Vurderinger I spørgeskemaet har studerende besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 
er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til 
en skala fra 0 til 100. Hvis en studerende har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret 
omregnet til scoren 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles.

0

20

40

60

80

1008 96 103 4 751 2

0

20

40

60

80

1008 96 103 4 751 2

Lav Høj

Indeks

Betydning: Hvor skal vi 
starte?

Undersøgelsen måler ikke blot studieengagementet og udbyttet, men også hvor vigtige 
de enkelte områder er for de studerende.

Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne 
og det overordnede studieengagement og udbytte. Hvis der er tydelig sammenhæng 
mellem et område og studieengagementet, kan man udlede, at området er af stor 
betydning for den studerende.

Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for 
at forbedre de studerendes engagement: Hvis der er stor sammenhæng mellem et 
område og studieengagementet, vil en højere vurdering af området også medføre øget 
studieengagement. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere 
vurdering af området ikke have særlig stor betydning for den studerendes 
studieengagement.

Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for de studerende, og som har 
størst betydning for deres studieengagement.

Hvor skal vi 
starte?

INFORMATION OG TILRETTELÆGGELSE AF 
UDDANNELSEN…

FORBEREDELSE…

PRAKSIS OG FORSKNING…

SOCIALT MILJØ…

RELATION TIL UNDERVISERE…
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Appendiks – overordnede og specifikke prioriteringskort

To typer af 
prioriteringskort

I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en 
række specifikke prioriteringskort.

Overordnet 
prioriteringskort

Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af områderne: Information og 
tilrettelæggelse af uddannelsen, Forberedelse, Praksis og forskning, Socialt miljø, 
Relation til undervisere.

Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, 
muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre det overordnede studieengagement 
og udbytte.

NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, 
hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde.

Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, 
som bidrager mest til skabelsen af området.

Specifikke 
prioriteringskort

De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på
spørgsmålsniveau.

De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et 
givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller 
svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området.

Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 
2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for 
muligheder.

Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke 
prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive 
forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet 
for indsatsområder (markeret med en rød firkant).

Overordnet prioriteringskort

TILPAS VEDLIGEHOLD

OBSERVER PRIORITER

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2

Specifikke prioriteringskort

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2
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