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1. Om undersøgelsen 

Moos-Bjerre Analyse har for Styrelsen for Videregående Uddannelse gennemført en undersøgelse 

af, hvordan studerende på videregående uddannelser oplever, at de er blevet informeret i 

forbindelse med deres studievalg. De er blevet spurgt til hvor vigtigt det er at få information om en 

række områder, når man skal vælge studie samt om, hvorvidt de vurderer, at de har fået 

tilstrækkelig information om disse områder.  

Der er spurgt til information om: 

 uddannelsens indhold og opbygning 

 adgangskrav 

 studerendes oplevelse af studiemiljøet 

 studerendes oplevelse af undervisningskvaliteten 

 hvorvidt de studerende efter endt uddannelse oplever at kunne bruge deres uddannelse 

 mulighed for job efter endt uddannelse 

 løn efter endt uddannelse 

 mulighed for at starte egen virksomhed efter endt uddannelse 

 uddannelsen opbygning og indhold 

 samt om at informationen gør det muligt at sammenligne forskellige uddannelser 

 

Datagrundlag 

Moos-Bjerre Analyse har gennemført dataindsamlingen som en webbaseret undersøgelse. 

Undersøgelsesresultaterne er baseret på 506 gennemførte interview med studerende på 

videregående uddannelser. 

Resultaterne er vægtet på køn, for at kompensere for en mindre uoverensstemmelse mellem 

undersøgelsens kønsfordeling og den reelle kønsfordeling på videregående uddannelser. 

Interviewene er gennemført i perioden 28. maj – 23. juni 2014. 

Analyse 

De studerende er blevet spurgt til, hvor vigtig de vurderer information om 9 områder i forbindelse 

med deres studievalg. De har besvaret spørgsmålene på en skala fra 1til 5 gående fra ”meget 

vigtig” til ”ikke vigtig”. 

De studerende er også blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de har fået tilstrækkelig 

information om hver af disse emner. De har angivet deres vurdering på en skala fra 1 til 5 gående 

fra ”i høj grad” til ”slet ikke”.  

I denne beskrivelse af undersøgelsens resultater beskrives: 
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 Andelen af studerende, der vurderer, at hver af de givne områder er vigtige eller meget 

vigtige 

 Andelen af studerende, der vurderer, at de i høj grad eller i nogen grad har fået tilstrækkelig 

information om hvert område 

 Andelen af studerende, der vurderer, at de i mindre grad eller slet ikke har fået tilstrækkelig 

information om hvert område. Når summen af denne og foregående andel ikke giver 100 % 

skyldes det, at der også har været mulighed for at svare ”hverken/eller” og ”ved ikke”. 

 Forholdet mellem andelen, der mener et givet område er vigtigt og andelen, der vurderer, at 

de har fået tilstrækkelig information herom. 

 De væsentligste forskelle mellem forskellige grupper af studerende i deres vurderinger af 

ikke at have fået tilstrækkelig information ved studievalg. Med andre ord kryds mellem de 

studerendes besvarelser og baggrundsoplysninger om studieretning og om de tidligere har 

gået på en anden uddannelse. Der kommenteres i denne sammenfatning på kryds med 

studieretning og om man tidligere har gået på en anden videregående uddannelse. 

 Der har generelt ikke været væsentlige og signifikante forskelle mellem mænd og kvinder 

og forskellige aldersgrupper, hvorfor dette ikke kommenteres. Alle kryds fremgår af 

tabelrapporten.   

Moos-Bjerre Analyse står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og 

forespørgsler, hvis Styrelsen for Videregående Uddannelser ønsker særlige analyser inden for 

bestemte områder og ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens 

resultater. 

Som bilag til denne sammenfatning af undersøgelsens resultater er der udarbejdet en tabelrapport, 

der viser svarfordelingerne på samtlige spørgsmål i undersøgelsen.  

2. Undersøgelsens hovedresultater 

Tværgående tendenser 

Undersøgelsens viser, at der er en række områder, hvor studerende på videregående uddannelser 

ikke har oplevet at få tilstrækkelig information i forbindelse med deres studievalg.  

Mens der er et forholdsvist højt informationsniveau om de formelle ting som uddannelses 

opbygning og adgangskrav er der væsentligt lavere information om de studerendes vurderinger af 

studiet – på trods af, at også viden herom ved studievalg prioriteres højt.  

Ligeledes oplever færre studerende tilstrækkelig information om de forhold, der er vigtige efter 

afsluttet studie. Der er således et væsentligt misforhold mellem betydning af og information om 

information om mulighed for job samt om de studerendes vurdering af i hvilken grad de har kunne 

bruge uddannelsen. Ligeledes oplever mange utilstrækkelig information om muligheden for at 

starte virksomhed efter endt uddannelse. 

Interessant nok viser undersøgelsen, at de områder, hvor der ikke i dag foreligger sammenlignelig 

information mellem studier også primært er de områder, der har den største informationsmangel. 
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Det ses ved, at forholdsvis mange, ikke har fået tilstrækkelig information og/eller ved at der er et 

væsentligt misforhold mellem informationen og hvor vigtig de studerende vurderer at den er.  

Endelig viser undersøgelsen, at studerende på erhvervsakademiuddannelserne generelt ligger 

lavere i deres vurdering af at have fået tilstrækkelig information end studerende på 

professionsbacheloruddannelserne og universitetsuddannelserne. 

Ligeledes oplever folk, der tidligere har studeret på en anden videregående uddannelse, i lavere 

grad at få tilstrækkelig information sammenlignet med dem, der går på deres første videregående 

uddannelse. 

Områder der skiller sig ud 

   

Information om de studerendes oplevelse af undervisningskvaliteten 

 Dette er det område, der har det største gap mellem i hvilken grad de studerende vurder, at 

de har fået tilstrækkelig information og hvor vigtig de studerende vurderer at denne 

information er.  

 88 % vurderer, at det vigtigt eller meget vigtigt at få information om de studerendes 

oplevelse af undervisningskvaliteten, men kun 36 % angiver, at de har fået tilstrækkelig 

information om dette. 

Information om, hvorvidt de studerende efter endt uddannelse oplever at kunne bruge deres 

uddannelse 

 Dette område har det næststørste gap mellem i hvilken grad de studerende vurderer, at de 

har fået tilstrækkelig information og hvor vigtig de studerende vurderer at denne information 

er. 

 87% mener, at det er vigtigt med information om, hvorvidt de studerende efter endt 

uddannelse oplever at kunne bruge deres uddannelse. 58% mener, at de har fået 

tilstrækkelig information herom. 

Information om mulighed for job efter endt uddannelse 

 Dette område har det tredje største gap mellem i hvilken grad de studerende vurderer, at 

de har fået tilstrækkelig information og hvor vigtig de studerende vurderer, at denne 

information er. 

 87 % synes, at det er vigtigt eller meget vigtigt at de får information om muligheden for job 

efter studiet. 63 % vurderer, at de har fået tilstrækkelig information herom. 20 % angiver at 

de slet ikke eller kun i mindre grad fik tilstrækkelig information om mulighed for job efter 

endt uddannelse.  

Information om uddannelsens indhold og opbygning 

 Dette område har sammen med den største andel (98 %), der mener, at det er vigtigt at 

få information om området ved studievalg. Forholdsvis mange (85 %) % mener at de i 

tilstrækkelig grad har modtaget information herom. Alligevel er der et negativt gap, 

netop fordi området vurderes så vigtigt. 
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Tilstrækkelig information om adgangskrav 

 Dette område er klart det område, hvor de studerende er mest tilfredse med 

informationsniveauet. Hele 94 % mener, at de har fået dette i tilstrækkelig information 

om adgangskrav i forbindelse med deres studievalg. Samtidig mener 92 % at 

information om området er vigtigt. 

 Dette område har som det eneste et positivt gap mellem ønsket og reelt 

informationsniveau, hvilket betyder, at det ikke vil give de studerende ekstra værdi, hvis 

der informeres mere, end der gør i dag.  

Lav information om mulighed for at starte egen virksomhed  

 Mulighed for at starte egen virksomhed efter endt uddannelse er det af de 9 områder, 

de studerende vurderer, at de bliver mindst informeret om. Kun 24 % vurderer, at de 

har fået tilstrækkelig information herom.  

 Det er dog også et af de områder, hvor færrest studerende (29 %) vurderer information 

herom vigtigt. Alligevel er der et negativt gap.  

3. Gap-analyse:  

Til at vurdere og prioritere væsentlige indsatsområder er der foretaget en gap-analyse af forholdet 

mellem i hvilken grad de studerende mener, at de fik tilstrækkelig information om et givet område 

ved deres studievalg og hvor vigtigt de vurderer, det er at få information om dette område. 

Både vurderet vigtighed og vurderet oplysningsniveau er opgjort som et gennemsnit af de 

studerendes besvarelser så det udgør en værdi mellem 1 og 5. Herefter er det oplevede niveau for 

hver oplysningskategori fratrukket den vurderede vigtighed for hver oplysningskategori.  

Overstiger ønskerne til information den reelle informationsmængde, angives dette med et negativt 

tal. Jo længere et tal er fra 0, jo større er uoverensstemmelsen. Resultatet kan ligge mellem -4 og 

+4. I realiteten vil de fleste resultater dog meget sjældent få så høje værdier, da fx værdien ”-4” vil 

kræve, at alle har svaret, at det pågældende område er meget vigtigt og at de slet ikke har fået 

information herom. 

Nedenstående figur viser resultaterne af gap-analysen. 
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Det ses, at emnet med den største negative uoverensstemmelse mellem vigtighed og 

oplysningsniveau er information om de studerendes oplevelse af undervisningskvaliteten. De 

studerende vurderer således dette emne som vigtigt, men oplever ikke i tilstrækkeligt omfang at 

modtage information herom. 

Der er ligeledes et væsentligt gap mellem vigtighed og reelt informationsniveau i forhold til, 

hvorvidt folk der har gået på den pågældende uddannelse vurderer, at de har kunne bruge 

uddannelsen efter endt uddannelse, samt i forhold til muligheden for job efter endt uddannelse. 

Lidt bedre ligger information om de studerendes oplevelse af studiemiljøet, og uddannelsens 

indhold og opbygning.  

Tre punkter med en mindre negativ uoverensstemmelse er information om løn efter endt 

uddannelse, information til at kunne sammenligne forskellige uddannelser, og information om 

muligheder for at starte egen virksomhed efter uddannelsens ende.  

Et enkelt punkt, information om adgangskrav, har en positiv ”uoverensstemmelse”. Det viser sig 

her at de studerende vurderer denne information som vigtig, men at endnu flere mener at det 

modtager tilstrækkelig information. 

For disse sidste fire områder vurderes gabet at være så tilstrækkeligt lille, at det ikke – på 

baggrund af de studerendes vurderinger – er nødvendigt at skærpe informationsniveauet 

væsentligt her. 

I de følgende beskrives de studerendes besvarelser enkeltvis for hvert område i prioritet 

rækkefølge. 
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4. De studerendes oplevelse af undervisningskvaliteten 

De studerendes samlede vurdering 

88 % vurderer det vigtigt eller meget vigtigt at få information om de studerendes oplevelse af 

undervisningskvaliteten, men kun 36 % angiver, at de har fået tilstrækkelig information om dette. 

Hele 40 %, angiver ligefrem, at de slet ikke eller i mindre grad har fået dette.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Erhvervsakademiuddannelserne har den største andel, der mener, at de ikke har modtaget 

tilstrækkelig information om de studerendes oplevelse af undervisningskvaliteten. Andelen der har 

svaret ”slet ikke” eller ”i mindre grad” er for hver uddannelsestype: 

 49 % på erhvervsakademiuddannelserne 

 38 % på professionsbacheloruddannelserne 

 41 % på universitetsuddannelse 

Der er en mindre forskel mellem de, der tidligere har studeret på en videregående uddannelse, og 

de der ikke har dette. Blandt de tidligere optagne angiver 47 %, at de slet ikke eller i mindre grad 

har modtaget information om dette punkt, mens tallet for de helt nye studerende er 39 %. Omvendt 

er 27 % af de tidligere optagne tilfredse med mængden af information, mens 38 % af de helt nye 

studerende er tilfredse. 

5. Kan uddannelsen bruges efter endt uddannelse? 

De studerendes samlede vurdering 

87% mener, at det er vigtigt med information om, hvorvidt de studerende efter endt uddannelse 

oplever at kunne bruge deres uddannelse. 58% mener, at de har fået tilstrækkelig information 

herom. 26% mener, at de har slet ikke eller i mindre grad har fået tilstrækkelig information om 

dette.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Andelen der har svaret, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” har fået tilstrækkelig information: 

 36 % af studerende på erhvervsakademiuddannelser 

 26% af studerende på professionsbacheloruddannelser 

 25 % af studerende på universitetsuddannelse. 

På dette punkt viser der sig også en forskel mellem de, der tidligere har læst på en anden 

videregående uddannelse og de der ikke har dette. 37 % af de tidligere optagne angiver, at de slet 

ikke eller i mindre grad har modtaget tilstrækkelig information om de studerendes oplevelse af, 

hvorvidt uddannelsen, kan bruges efter endt uddannelse. 24% af de helt nye studerende angiver 

dette.  
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Ligeledes er 39 % af de tidligere optagne tilfredse med mængden af information, hvor tallet for de 

øvrige er 56 %. 

6. Muligheder for job efter endt uddannelse 

De studerendes samlede vurdering 

87 % synes, at det er vigtigt eller meget vigtigt at de får information om muligheden for job efter 

studiet.  63 % vurderer, at de har fået tilstrækkelig information herom. 20 % angiver at de slet ikke 

eller kun i mindre grad fik tilstrækkelig information om mulighed for job efter endt uddannelse.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Andelen der har svaret, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” har fået tilstrækkelig information: 

 25 % af studerende på erhvervsakademiuddannelser 

 20% af studerende på professionsbacheloruddannelser 

 20 % af studerende på universitetsuddannelse. 

På dette område viser der sig i øvrigt en bemærkelsesværdig forskel mellem de, der tidligere har 

gået på en videregående uddannelse, og de der ikke har. Blandt de tidligere optagne mener 28 % 

at de slet ikke eller i mindre grad har modtaget tilstrækkelig information om muligheder for job efter 

endt uddannelse, mens 19 % af de nye studerende mener dette. Ser man på andelen, der mener 

at have fået tilstrækkelig information, er andelen 46% for de tidligere optagne, og hele 66 % for de 

øvrige. 

7. De studerendes oplevelse af studiemiljø 

De studerendes samlede vurdering 

73 % angiver, at de finder det vigtigt eller meget vigtigt med information om de studerendes 

oplevelse af studiemiljøet, mens 52 % vurderer, at de i tilstrækkelig grad er blevet informeret om 

dette. 30 % mener, at de slet ikke eller i mindre grad er blevet informeret herom.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Andelen der har svaret, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” har fået tilstrækkelig information: 

 34 % af studerende på erhvervsakademiuddannelser 

 28% af studerende på professionsbacheloruddannelser 

 31 % af studerende på universitetsuddannelse. 
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8. Uddannelsens indhold og opbygning 

De studerendes samlede vurdering 

98 % anser det for at være vigtigt eller meget vigtigt at få information om uddannelsens indhold og 

opbygning. 85 % mener at de i tilstrækkelig grad har modtaget information herom. Kun 7% mener, 

at de slet ikke eller i mindre grad har modtaget tilstrækkelig information om dette.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Andelen der har svaret, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” har fået tilstrækkelig information: 

 12 % af studerende på erhvervsakademiuddannelser 

 8 % af studerende på professionsbacheloruddannelser 

 6 % af studerende på universitetsuddannelse. 

9. Løn efter endt uddannelse 

De studerendes samlede vurdering 

56 % mener, at det er vigtigt at modtage information om løn efter endt uddannelse. 48% mener, at 

de i tilstrækkelig grad har modtaget dette, mens 32 % mener, at de slet ikke eller i mindre grad har 

modtaget dette.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Andelen der har svaret, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” har fået tilstrækkelig information: 

 32 % af studerende på erhvervsakademiuddannelser 

 28 % af studerende på professionsbacheloruddannelser 

 34 % af studerende på universitetsuddannelse. 

Dette er det eneste område, hvor det er de studerende på universitetsuddannelserne, der er mest 

utilfredse med mængden af information. De øvrige uddannelsesretninger ligger dog også højt og 

andelene på alle tre retninger ligger lægger forholdsvis tæt. 

Derudover ses det at personer, der tidligere har været optaget på en videregående uddannelse, er 

mindre tilfredse med informationen end dem der ikke har dette. Blandt de tidligere optagne angiver 

45 %, at de i mindre grad eller slet ikke har modtaget tilstrækkelig information om dette punkt, 

mens andelen for dem, der går på deres første videregående uddannelse kun er 30%. Forskellen 

er endnu mere udtalt, hvis man ser på de andelene der er tilfredse – kun 32 % af de tidligere 

optagne er tilfredse, mens 51% af de øvrige er dette. 
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10. At kunne sammenligne forskellige uddannelser 

De studerendes samlede vurdering 

56 % angiver, at det er vigtigt eller meget vigtigt at få information til at kunne sammenligne 

forskellige uddannelser. 42% angiver, at de er blevet informeret tilstrækkeligt om dette. 27 % 

angiver, at de i mindre grad eller slet ikke er blevet informeret om dette.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Andelen der har svaret, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” har fået tilstrækkelig information: 

 40 % af studerende på erhvervsakademiuddannelser 

 31 % af studerende på professionsbacheloruddannelser 

 23 % af studerende på universitetsuddannelse. 

Det ses i øvrigt her at personer, der tidligere har gået på en videregående uddannelse, er 

betydeligt mindre tilfredse med mængden af information. 31% af dem, der tidligere har været 

optaget, angiver, at de slet ikke eller i mindre grad har modtaget tilstrækkelig information om dette 

område, mens kun 26 % af de øvrige angiver dette. Ligeledes er 31 % af dem, der tidligere har 

gået på en videregående uddannelse tilfredse med mængden af information, mens tallet er højere, 

44%, for dem, der ikke har dette. 

11. Muligheder for at starte egen virksomhed 

De studerendes samlede vurdering 

29 % anser det for at være vigtigt eller meget vigtigt med information om muligheder for at starte 

egen virksomhed efter endt uddannelse, mens 24 % angiver, at de har modtaget tilstrækkelig 

information herom. 48% mener dog at de ikke har modtaget tilstrækkelig information.  

Forskelle mellem forskellige grupper af studerende 

Andelen der har svaret, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” har fået tilstrækkelig information: 

 43 % af studerende på erhvervsakademiuddannelser 

 50 % af studerende på professionsbacheloruddannelser 

 48 % af studerende på universitetsuddannelse. 

Dette er det eneste område, hvor studerende på professionsbacheloruddannelserne har givet den 

dårligste vurdering. Studerende på professionsbacheloruddannelserne og 

universitetsuddannelserne ligger dog meget tæt. 
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12. Adgangskrav 

De studerendes samlede vurdering 

92 % mener at det er vigtigt eller meget vigtigt med information om adgangskrav. Lidt flere, 94%, 

mener at de har fået dette i tilstrækkelig grad. Kun 2 % angiver at de i mindre grad eller slet ikke 

har modtaget information om adgangskrav.  

Dette område er klart det område, hvor de studerende er mest tilfredse med informationsniveauet.  

Der er på dette punkt næsten ingen forskelle mellem de forskellige uddannelsesretninger. 


