
 

 

UDDANNELSESZOOM 2018 
 

 
 



 

 

 Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

INDHOLD 

STUDENTERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE ..................................................................................... 4 

1.1 DET FAGLIGE OG SOCIALE MILJØ ................................................................................................................................................. 4 
1.1.1 Der er et godt fagligt miljø på uddannelsen (Samlet) ............................................................ 4 
1.1.2 Der er et godt socialt miljø på uddannelsen (Samlet) ............................................................ 4 
1.1.1 Der er et godt fagligt miljø på uddannelsen (Bachelor) ......................................................... 5 
1.1.1 Der er et godt fagligt miljø på uddannelsen (Kandidat) ......................................................... 5 
1.1.2 Der er et godt socialt miljø på uddannelsen (Bachelor) ......................................................... 5 
1.1.2 Der er et godt socialt miljø på uddannelsen (Kandidat) ......................................................... 6 
1.1.3 Det faglige miljø øger min motivation for at studere ............................................................. 6 

1.2 UNDERVISERE ................................................................................................................................................................................ 6 
1.2.1 Mine undervisere er engagerede i undervisningen ............................................................... 6 
1.2.2 Mine undervisere er fagligt dygtige ........................................................................................ 7 
1.2.3 Mine undervisere er gode til at formidle undervisningen ..................................................... 7 
1.2.4 Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback ......................................................... 7 
1.2.5 Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med .......................................................... 8 
1.2.6 Figur 1 - Sammenligning af parametre for undervisernes kvalitet ....................................... 8 

1.3 DE MEDSTUDERENDES ENGAGEMENT ....................................................................................................................................... 8 
1.3.1 Mine medstuderende er engagerede i undervisningen ......................................................... 9 

1.4 TRIVSEL .......................................................................................................................................................................................... 9 
1.4.1 Jeg føler mig generelt godt tilpas på min uddannelse (Samlet) ........................................... 9 
1.4.1 Jeg føler mig generelt godt tilpas på min uddannelse (Bachelor) ........................................ 9 
1.4.1 Jeg føler mig generelt godt tilpas på min uddannelse (Kandidat) ........................................ 9 
1.4.2 Har du oplevet at føle dig ensom på studiet? ....................................................................... 10 
1.4.3 Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie i dagligdagen? .... 10 
1.4.4 Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie op til eksamen? .. 10 
1.4.5 Figur 2 - Sammenligning af stress-symptomer i dagligdagen og i forbindelse med 

eksamen ............................................................................................................................................ 11 

1.5 LÆRINGSMILJØ- OG LÆRINGSGANGE ...................................................................................................................................... 11 
1.5.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?.................................................................... 12 
Sammenligning mellem BA -og KA-studerende ift. forventninger til læring .............................. 13 



 

 

 Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære (BA/KA sammenligning) ......................................... 13 
Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det vi forventes at lære (BA/KA 

sammenligning) ............................................................................................................................... 13 
1.5.2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?.................................................................... 14 
1.5.3 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?.................................................................... 15 
1.5.4 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?.................................................................... 16 

1.6 FORSKNINGS- OG PRAKSISBASERING ....................................................................................................................................... 18 
1.6.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Samlet) .................................................... 18 
1.6.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Bachelor) ................................................. 20 
1.6.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Kandidat) ................................................. 21 

1.7 STUDIEAKTIVITETER .................................................................................................................................................................... 22 
1.7.1 Figur 3 - Hvilke studieaktiviteter oplever du mest af på din uddannelse ............................ 23 
1.7.2 Figur 4 - Hvilke studieaktiviteter oplever du mest af på din uddannelse på en skala fra 1-5, 

hvor 1 angiver den studieaktivitet du oplever mest og 5 den studieaktivitet du oplever mindst

 ........................................................................................................................................................... 23 
1.7.3 Hvor mange timer vurderer du, at du bruger på følgende aktiviteter i løbet af en typisk 

uge med undervisning (undervisning, selvstudium, frivilligt arbejde og praktik) ...................... 24 
1.7.3 Hvor mange timer vurderer du, at du bruger på følgende aktiviteter i løbet af en typisk 

uge med undervisning (Lønnet arbejde) ........................................................................................ 25 

1.8 KVALITET AF UNDERVISNINGEN ................................................................................................................................................ 25 
1.8.1 Kvaliteten af undervisningen er samlet set høj .................................................................... 25 

1.9 FAGLIGT UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN ................................................................................................................................. 25 
1.9.1 Mit udbytte af undervisningen er højt ................................................................................... 25 

2. KONKLUSIONER ............................................................................................................................................................................. 26 
 
 



 

 

 

Side 4 af 27 
 
J.nr.  
Ref.  

Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

STUDENTERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 

I 2018 gennemførte Uddannelses- og Forskningsministeriet en landsdækkende undersøgelse af 

de studerendes vurdering af studiemiljøet og uddannelsernes kvalitet til brug for 

vejledningsguiden www.uddannelseszoom.dk og et læringsbarometer, som får betydning for 

universiteternes finansieringsgrundlag. 

 

Neden for opsummeres resultaterne af uddannelseszoom og læringsbarometeret for 

Arkitektskolen Aarhus. I 2018 er der, som noget nyt, tilføjet spørgsmål omhandlende 

læringsmiljø- og læringsgange, forsknings- og praksisbasering og trivsel i 

spørgeskemaundersøgelsen. Hvor det har været muligt, er der gennemført en sammenligning 

med en intern studiemiljøundersøgelsen, som arkitektskolen gennemførte i 2018. Det drejer sig 

primært, om de studerendes vurdering af skolens sociale miljø og en vurdering af 

kommunikation fra vejlederne. Desuden sammenholdes resultaterne af Uddannelseszoom i 2016. 

 

I alt har 206 ud af 675 studerende besvaret undersøgelsen i 2018, hvilket svarer til en svarprocent 

på 31 %. I 2016 var det 245 studerende, som besvarede undersøgelsen. 

1.1 DET FAGLIGE OG SOCIALE MILJØ  

I følgende afsnit beskrives de studerendes vurdering af det faglige og sociale miljø på 

uddannelsen samt hvilken betydning disse har for deres motivation til at studere. Besvarelserne 

vises først samlet for bachelor- og kandidatstuderende for at muliggøre sammenligning med 

tidligere fra Uddannelseszoom 2016 og arkitektskolens interne studiemiljøundersøgelse fra 2018. 

Efterfølgende er besvarelserne opdelt på bachelor og kandidatniveau. 

1.1.1 Der er et godt fagligt miljø på uddannelsen (Samlet) 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 79 % 80 % 

Hverken eller 15 % 14 % 

Meget uenig eller uenig 6 % 6 % 

Overordnet set tilkendegiver de studerende, at der er et godt fagligt miljø på uddannelsen. 

Tendensen er stabil fra 2017 til 2019.  

 

1.1.2 Der er et godt socialt miljø på uddannelsen (Samlet) 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 91 % 89 % 

Hverken eller 7 % 6 % 

Meget uenig eller uenig 2 % 4 % 
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Generelt tilkendegiver de studerende stor tilfredshed med det sociale miljø på uddannelsen. Ud 

af i alt 206 studerende er 89 % enten meget enige eller enige i at der er et godt socialt miljø. Kun 

4 % er meget uenige eller uenige i udsagnet.  

 

Resultaternes sammenhold med intern studiemiljøundersøgelse fra 2018  

Resultaterne om det sociale miljø fra uddannelseszoom i 2018 kan sammenlignes med 

tilsvarende spørgsmål fra en intern undersøgelse, som arkitektskolen gennemførte i foråret 2018. 

Studiemiljøundersøgelsen fra 2018 viste, at ud af i alt 352 studerende var 75 % tilfredse eller 

meget tilfredse med studiemiljøet som helhed på skolen, mens 11 % var utilfredse eller meget 

utilfredse. Det samlede studiemiljø som helhed kan afspejle både det faglige og sociale miljø.  

81 % ud af i alt 340 studerende tilkendegiver, at de er meget enige eller enige i udsagnet; jeg 

føler mig som en del af et socialt fællesskab på skolen generelt, mens 8 % er uenige eller meget 

uenige. 84 % ud af i alt 343 studerende tilkendegiver, at de er enige eller meget enige i, at de 

føler sig som en del af et fagligt fælleskab på skolen.  

 

Undersøgelserne viser, at de studerende generelt set er meget tilfredse med både det faglige og 

sociale miljø på skolen. 

 

1.1.1 Der er et godt fagligt miljø på uddannelsen (Bachelor) 

 2018 

Meget enig eller enig 80 % 

Hverken eller 15 % 

Meget uenig eller uenig 6 % 

 

1.1.1 Der er et godt fagligt miljø på uddannelsen (Kandidat) 

 2018 

Meget enig eller enig 80 % 

Hverken eller 13 % 

Meget uenig eller uenig 6 % 

Der er ingen forskel mellem, hvor godt bachelor- og kandidatstuderende vurderer det faglige 

miljø på uddannelsen. 80 % af både bachelorstuderende og kandidatstuderende er meget enige 

eller enige i at der er et godt fagligt miljø på skolen. 

 

1.1.2 Der er et godt socialt miljø på uddannelsen (Bachelor) 

 2018 

Meget enig eller enig 90 % 

Hverken eller 6 % 

Meget uenig eller uenig 4 % 
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1.1.2 Der er et godt socialt miljø på uddannelsen (Kandidat) 

 2018 

Meget enig eller enig 87 % 

Hverken eller 7 % 

Meget uenig eller uenig 5 % 

Der er ingen forskel mellem, hvor godt bachelor- og kandidatstuderende vurderer det sociale 

miljø på uddannelsen. 90 % af bachelorstuderende er meget enige eller enige i at der er et godt 

socialt miljø på skolen, mens 87 % af kandidatstuderende er meget enige eller enige i samme 

udsagn. 

 

1.1.3 Det faglige miljø øger min motivation for at studere 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 80 % 78 % 

Hverken eller 13 % 13 % 

Meget uenig eller uenig 7 % 8 % 

 

1.1.4 Det sociale miljø øger min motivation for at studere 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 77 % 79 % 

Hverken eller 16 % 12 % 

Meget uenig eller uenig 7 % 8 % 

Overordnet set øger det faglige og sociale miljø i høj grad de studerendes motivation til at 

studere. Ud af i alt 206 studerende er 78 % enten meget enige eller enige i at det faglige og 

sociale miljø øger deres motivation for at studere. Henholdsvis 8 % og 7 % er meget uenige eller 

uenige i, at det faglige eller sociale miljø øger motivationen til at studere. 

Selvom 10 % flere studerende er meget enige eller enige i, at der er et godt socialt miljø i forhold 

til fagligt miljø, er der ingen forskel mellem, hvor meget det faglige og sociale miljø øger de 

studerende motivation til at studere. 

1.2 UNDERVISERE 

I følgende afsnit er de studerende blevet bedt om at vurdere deres undervisere på en række 

parametre, herunder: engagement, faglig dygtighed, evne til at formidle undervisningen og give 

brugbar feedback samt hvor nemme underviserne er at komme i kontakt med. 

1.2.1 Mine undervisere er engagerede i undervisningen 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 88 % 83 % 
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Hverken eller 10 % 9 % 

Meget uenig eller uenig 2 % 7 % 

Ud af i alt 206 studerende er 83 % meget enige eller enige i at underviserne er engagerede i 

undervisningen, mens 7 % er meget uenige eller uenige. 

 

1.2.2 Mine undervisere er fagligt dygtige 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 88 % 89 % 

Hverken eller 9 % 7 % 

Meget uenig eller uenig 3 % 3 % 

Ud af i alt 206 studerende er 89 % meget enige eller enige i at underviserne er fagligt dygtige, 

mens kun 3 % er meget uenige eller uenige.  
 
1.2.3 Mine undervisere er gode til at formidle undervisningen 
 2016 2018 

Meget enig eller enig 63 % 64 % 

Hverken eller 29 % 21 % 

Meget uenig eller uenig 8 % 15 % 

Ud af i alt 206 studerende er 64 % meget enige eller enige i at underviserne er gode til at 

formidle undervisningen, mens 15 % er meget uenige eller uenige.  

 

Resultaternes sammenhold med Uddannelseszoom 2016 

Overordnet set er der ikke sket en forbedring i de studerenes opfattelse af, om underviserne er 

gode til at formidle undervisningen fra 2016 til 2018. 

1.2.4 Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 75 % 75 % 

Hverken eller 19 % 15 % 

Meget uenig eller uenig 6 % 10 % 

Ud af i alt 206 studerende er 75 % meget enige eller enige i at underviserne er gode til at give 

brugbar feedback, mens 10 % er meget uenige eller uenige. 

 

Resultaternes sammenhold med intern studiemiljøundersøgelse fra 2018 

I arkitektskolens interne studiemiljø undersøgelser fra 2018 tilkendegiver 81 % ud af i alt 343 

studerende, at de er meget enig eller enig i at vejlederne giver brugbar feedback på deres 

daglige arbejde. 7 % var enten meget uenige eller uenige.  
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1.2.5 Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 75 % 68 % 

Hverken eller 18 % 19 % 

Meget uenig eller uenig 7 % 11 % 

Ud af i alt 206 studerende er 68 % meget enige eller enige i at underviserne er nemme at komme 

i kontakt med, mens 11 % er meget uenige eller uenige.  

 

Resultaternes sammenold med Uddannelseszoom 2017 

Fra 2016 til 2018 er der sket et fald i de studerendes tilkendegivelse af, om underviserne er 

nemme at komme i kontakt med.  

1.2.6 Figur 1 - Sammenligning af parametre for undervisernes kvalitet 

 
Overordnet set scorer underviserne forholdsvist højt på alle parametre i resultaterne fra 2018.  

De studerende tilkendegiver generelt, at undervisernes formidling, feedback og kontakt halter en 

smule efter deres faglige dygtighed og engagement. Især de studerendes vurdering af 

undervisernes evne til at formidle undervisningen scorer lavere end de andre parametre. 

 
1.3 DE MEDSTUDERENDES ENGAGEMENT 

I følgende afsnit er de studerende blevet bedt om at vurdere deres medstuderendes engagement 

i undervisningen.  
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1.3.1 Mine medstuderende er engagerede i undervisningen 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 86 % 87 % 

Hverken eller 13 % 11 % 

Meget uenig eller uenig 1 % 2 % 

De studerende synes generelt deres medstuderendes engagement er højt. Ud af i alt 206 

studerende er 87 % meget enige eller enige i at de medstuderende er engagerede i 

undervisningen, mens kun 2 % er meget uenig eller uenig. 

 

1.4 TRIVSEL 

I følgende afsnit er de studerende blevet bedt om at tilkendegive ensomhed, stress og deres 

generelle trivsel på skolen. Det er første gang spørgsmålene indgår i undersøgelsen fra 

Uddannelseszoom.  

1.4.1 Jeg føler mig generelt godt tilpas på min uddannelse (Samlet) 

 2018 

Meget enig eller enig 74 % 

Hverken eller 15 % 

Meget uenig eller enig 11 % 

De studerende føler sig generelt godt tilpas på studiet. Ud af 206 studerende tilkendegiver 74 % 

sig enten meget enige eller enige i, at de føler sig godt tilpas på studiet, men 11 % tilkendegiver 

at de er meget uenige eller uenige. 

 

Resultaternes sammenhold med intern studiemiljøundersøgelse fra 2018 

83 % ud af i alt 335 studerende tilkendegav, at de var meget enige eller enige i, at de generelt 

trives på uddannelsen, men kun 7 % var uenig eller meget uenig.   

 

1.4.1 Jeg føler mig generelt godt tilpas på min uddannelse (Bachelor) 

 2018 

Meget enig eller enig 77 % 

Hverken eller 13 % 

Meget uenig eller uenig 9 % 

1.4.1 Jeg føler mig generelt godt tilpas på min uddannelse (Kandidat) 

 2018 

Meget enig eller enig 71 % 
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Hverken eller 17 % 

Meget uenig eller uenig 12 % 

Der er en lille forskel på hvor godt tilpas studerende på bachelor og kandidat niveau føler sig på 

uddannelsen. 77 % af bachelorstuderende er enten meget enige eller enige i, at de føler sig godt 

tilpas på uddannelsen, men 71 % af kandidatstuderende er meget enige eller enige i udsagnet.  

 

1.4.2 Har du oplevet at føle dig ensom på studiet? 

 2018 

Aldrig 24 % 

Sjældent  35 % 

Nogle gange 29 % 

Ofte  9 % 

Altid 2 % 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 59 % at de aldrig eller sjældent føler sig ensom på 

studiet, mens 29 % af de studerende nogle gange føler sig ensom. Sammenlagt 11 % føler sig 

ofte eller altid ensom på studiet.  

1.4.3 Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie i dagligdagen? 

 2018 

Aldrig 11 % 

Sjældent  15 % 

Nogle gange 33 % 

Ofte  33 % 

Altid 8 % 

En tredjedel (33 %) af de studerende tilkendegiver, at de ofte oplever stærke stress-symptomer i 

forbindelse med studiet i dagligdagen. Yderligere en tredjedel (33 %) tilkendegiver, at de nogle 

gange oplever stærke stress-symptomer i forbindelse med studiet i dagligdagen.  

1.4.4 Har du oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie op til eksamen? 

 2018 

Aldrig 6 % 

Sjældent  10 % 

Nogle gange 11 % 

Ofte  28 % 

Altid 33 % 
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61 % ud af i alt 206 studerende tilkendegiver, at de ofte eller altid oplever stærke stress-

symptomer i forbindelse med studiet op til eksamen.  

1.4.5 Figur 2 - Sammenligning af stress-symptomer i dagligdagen og i forbindelse med 

eksamen 

 
I figur 2 ses det, at flertallet af studerende tilkendegiver, at de ofte eller altid oplever stærke 

stress-symptomer i forbindelse med studiet op til eksamen, hvilket i nogen grad er forventeligt. 

Men 66 % af de studerende tilkendegiver også, at de ofte eller nogle gange oplever stærke stress 

symptomer i forbindelse studiet i dagligdagen.  

 

Resultaternes sammenhold med intern studiemiljøundersøgelse fra 2018 

68 % ud af i alt 229 studerende tilkendegav i skolens egen studiemiljøundersøgelse i 2018, at de 

havde oplevet stærke-stress symptomer i forbindelse med uddannelsen (f.eks. hjertebanken, 

mavesmerter, rastløshed, nedtrykthed). 24 % tilkendegav, at de ikke havde oplevet stærke stress-

symptomer. De primære årsager hertil var præstationspres (81 %), usikkerhed omkring faglige 

forventninger (69 %) og stort pres i forbindelse med bedømmelser (61 %). 

 

Resultaterne fra både Kvalitetsmålingen/ Uddannelseszoom og arkitektskolens interne 

studiemiljøundersøgelse validerer, at de studerende oplever stærke stresssymptomer i 

forbindelse med studiet, både til hverdag og op mod eksamen. 

1.5 LÆRINGSMILJØ- OG LÆRINGSGANGE 

I følgende afsnit er de studerende blevet bedt om at tilkendegive deres samlede oplevelse af 

uddannelsen i forhold til læringsmiljø- og læringsgange. 
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1.5.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig eller 

enig 

Hverken eller Meget uenig eller 

uenig 

Jeg er klar over, 

hvad jeg forventes at 

lære 

52 % 21 % 26 % 

Vi har i nogen grad 

indflydelse på, hvad 

underviserne lægger 

vægt på 

50 % 25 % 25 % 

Der er sammenhæng 

mellem det, vi 

undervises i, og det 

vi forventes at lære 

60 % 25 % 15 % 

Jeg synes, at det 

meste af det, vi 

lærer, er relevant for 

mig 

78 % 15 % 7 % 

Uddannelsen har 

givet mig en 

fornemmelse af, 

hvordan fagpersoner 

arbejder på området 

(f.eks. forskere, 

eksperter, 

fagprofessionelle, 

praktikere og lign.) 

52 % 21 % 25 % 

Undervisningen 

hjælper mig til at 

kunne forholde mig 

kritisk til ny viden 

eller forskning, jeg 

bliver præsenteret 

for 

64 % 25 % 10 % 

Uddannelsen 

hjælper mig til at 

sætte det, jeg har 

lært, ind i en større 

sammenhæng 

75 % 17 % 7 % 

Uddannelsen 

De studerende tilkendegiver, at de i høj grad synes undervisningen er relevant og hjælper med at 

sætte det lærte ind i et større perspektiv og forholde sig kritisk til ny viden. Ud af i alt 206 
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studerende vurderer henholdsvis 78 % og 75 %, at de er meget enige eller enige i, at ”jeg synes, 

at det meste af det vi lærer er relevant for mig”, og at ”uddannelsen hjælper mig til at sætte det 

jeg har lært ind i en større sammenhæng”. 64 % er meget enige eller enige i udsagnet; 

”undervisningen hjælper mig til at kunne forholde mig til kritisk ny viden eller forskning, jeg 

bliver præsenteret for”, mens 10 % er meget uenige eller uenige. 

 

De studerende er i mindre grad af den opfattelse, at uddannelsen giver dem en fornemmelse af, 

hvordan fagpersoner i praksis arbejder. Halvdelen (52 %) af de studerende i undersøgelsen 

tilkendegiver, at de er enten meget enige eller enige i, at uddannelsen har givet den studerende 

en bedre fornemmelse af, hvordan fagpersoner i praksis arbejder på området. En fjerdedel (25 %) 

er meget uenige eller uenige i dette udsagn.  

 

Forventninger til læring 

Ud af i alt 206 studerende vurderer en fjerdedel (26 %), at de er enten meget uenige eller uenige i 

udsagnet; ”jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære”. Ca. halvdelen (52 %) er meget enige eller 

enige i udsagnet. Tilsyneladende oplever de studerende en uvished i forhold, hvad de forventes 

at skulle lære.  

60 % af de studerende tilkendegiver, at de er meget enige eller enige i, at der er sammenhæng 

mellem det, de undervises i, og det de forventes at lære. 15 % er enten meget uenig eller uenig i 

dette udsagn. 

 

Sammenligning mellem BA -og KA-studerende ift. forventninger til læring 

Jeg er klar over, hvad jeg forventes at lære (BA/KA sammenligning) 

 Meget enig eller 

enig 

Hverken eller Meget uenig eller 

uenig 

BA 34 % 39 % 27 % 

KA 37 % 30 % 33 % 

Der er sammenhæng mellem det, vi undervises i, og det vi forventes at lære (BA/KA 

sammenligning) 

 Meget enig eller enig Hverken eller Meget uenig eller 

uenig 

BA 58 % 28 % 9 % 

KA 55 % 25 % 13 % 

 

Der er ingen nævnefærdige forskelle i bachelor –og kandidatstuderendes tilkendegivelse af 

ovenstående udsagn.  

Der synes således både på bachelor og kandidatniveau at være uvished om, især hvad de 

studerende forventes at lære. Der synes ligeledes at være uklarhed blandt de studerende om 

sammenhængen mellem undervisningen, og det de studerendes forventes at lære.  
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1.5.2 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig 

eller enig 

Hverken 

eller 

Meget uenig 

eller uenig 

Jeg synes, at det meste af det, jeg har lært er 

interessant 

92 % 5 % 3 % 

Jeg har været glad for at deltage i 

undervisningen indtil nu 

81 % 13 % 6 % 

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine 

medstuderende når jeg har brug for det 

91 % 5 % 3 % 

Underviserne virker entusiastiske for det, de 

underviser i 

84 % 12 % 4 % 

Jeg forstår tingene bedre, når jeg har talt med 

mine medstuderende om dem 

88 % 11,5 % 0,5 % 

Underviserne bruger tid på at hjælpe os med 

at forstå det, der er vanskeligt 

68 % 21 % 10 % 

Underviserne hjælper os med at forstå, 

hvordan man tænker og drager konklusioner 

på uddannelsen 

64 % 25 % 11 % 

Jeg har det generelt godt med at arbejde 

sammen med andre studerende 

87 % 9 % 4 % 

Der er gode muligheder for at drøfte vigtige 

faglige emner med underviserne 

67 % 20 % 12 % 

Jeg samarbejder ofte med andre studerende 

om at løse opgaver på studiet 

76 % 12 % 11 % 

Underviserne er gode til at inddrage de 

studerende i undervisningen 

61 % 25 % 12 % 

Underviserne lægger vægt på, at vi kan 

anvende det lærte i en ny kontekst eller på 

praktiske problemstillinger 

69 % 21 % 9 % 

 

 

Undervisning 

De studerende er generelt set glade for at deltage i undervisningen og synes den er interessant.  

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver hele 92 % at er enten meget enige eller enige i udsagnet, 

”jeg synes det meste af det, jeg har lært er interessant”.  81 % tilkendegiver, at de er meget enige 

eller enige i, at de indtil nu har været glade for at deltage i undervisningen.  

 

Medstuderende 
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91 % ud af 206 studerende mener, at de er meget enige eller enige i, at de kan få hjælp og støtte 

fra medstuderende, når de har brug for det. Og 88 % er enten meget enige eller enige i, at de 

forstår tingene bedre, når de har talt med medstuderende om dem.  

  

Undervisere 

De studerende tilkendegiver generelt, at underviserne udviser stor entusiasme. Ud af i alt 206 

studerende tilkendegiver 84 % at der er meget enige eller enige i, at underviserne virker 

entusiastiske for det, de underviser i. 67 % af de studerende vurderer, at de er meget enige eller 

enige i, at der er gode muligheder for at drøfte vigtige faglige emner med underviserne.  

 

De studerende udtrykker generelt set tilfredshed med undervisernes hjælp i forhold til at forstå 

det, der er vanskeligt (68 %) samt underviserne hjælp at forstå, hvordan man tænker og drager 

konklusioner på uddannelsen (64 %). Henholdsvis 10 % og 11 % er meget uenige elle uenige i 

disse udsagn.  

 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 69 % at de enten er meget enige eller enige i udsagnet; at 

”underviserne lægger vægt på, at vi kan anvende det lærte i en ny kontekst eller på praktiske 

problemstillinger”, mens 9 % er meget uenige eller uenige. 61 % af de studerende vurderer, at de 

er meget enige eller enige i, at underviserne er gode til at inddrage de studerende i 

undervisningen, og 12 % er meget uenig eller uenig.  

 

 

1.5.3 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

 Meget 

enig eller 

enig 

Hverken 

eller 

Meget 

uenig eller 

uenig 

Jeg synes, jeg får nok feedback på det, jeg laver på 

uddannelsen (f.eks. individuel eller fælles feedback 

fra undervisere, medstuderende, eller vejledere) 

67 % 17 % 16 % 

Det er tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der 

skal bedømmes (dvs. opgaver, projekter, eksamener 

og prøver) 

36 % 34 % 30 % 

Jeg kan se en sammenhæng  

 det, vi skal lære og det, vi forventes at arbejde med 

ud over undervisningen (f.eks. opgaver, forberedelse 

eller læsegrupper) 

56 % 27 % 12 % 

Den feedback, jeg får, hjælper mig til at arbejde 

videre med det, jeg skal lære 

82 % 10 % 8 % 

På min uddannelse får jeg løbende feedback på det, 

jeg laver 

88 % 8 % 4 % 

Det, jeg ikke helt har forstået, bliver gjort mere 

tydeligt af den feedback, jeg får 

70 % 22 % 7 % 
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 Meget 

enig eller 

enig 

Hverken 

eller 

Meget 

uenig eller 

uenig 

Jeg tror, at jeg kommer til at bruge det, jeg lærer, når 

jeg har færdiggjort min uddannelse  

83 % 11 % 4 % 

 
Forventninger til bedømmelser 

Kun 36 % ud af i alt 206 studerende tilkendegiver, at de er meget enige eller enige, at det er 

tydeligt, hvad der forventes af det arbejde, der skal bedømmes, herunder opgaver, projekter, 

eksamen og prøver. 30 % tilkendegiver at de er enten meget uenige eller uenige i dette udsagn.  

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver lidt over halvdelen (56 %) at de er meget enige eller 

enige i udsagnet: ”jeg kan se en sammenhæng mellem det, vi skal lære og det, vi forventes at 

arbejde med ud over undervisningen her i blandt opgaver, forberedelse eller læsegrupper”.   

Der kan spores en klar uvished blandt de studerende om, hvilke forventninger der er til det 

arbejde, som skal bedømmes, både når det omhandler opgaver, projekter, prøver og eksamen. 

Desuden ses også en tydelig uvished, når det kommer til sammenhængen mellem det, der læres 

i forbindelse med undervisningen og det de studerende forventes at arbejde videre med uden for 

undervisningen.  

 

De studerende tilkendegiver, at de i høj grad oplever, at de ikke er klar over, hvad de forventes at 

lære (jf. 1.5.1) eller hvilke forventninger der er til det arbejde, som skal bedømmes. Desuden 

viser resultaterne i en intern studiemiljøundersøgelse fra 2018, at usikkerhed omkring faglige 

forventninger (69 %) er den næststørste faktor som medfører stærke stress-symptomer blandt de 

studerende.  

  

Feedback 

Generelt tilkendegiver de studerende at de er meget enige eller enige i, at de får løbende 

feedback på uddannelsen (88 %) og at denne feedback tydeliggør dét de studerende ikke har 

forstået (70 %) og hjælper dem til at arbejde videre med det de har lært (82 %).  

 

Studerendes formodning om undervisningens relevans efter endt uddannelse 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 83 % at de er meget enige eller enige i udsagnet; jeg tror, 

at jeg kommer til at bruge det, jeg lærer, når jeg har færdiggjort min uddannelse, men kun 4 % er 

meget uenige eller uenige.   

1.5.4 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

 Meget enig 

eller enig 

Hverken 

eller 

Meget uenig 

eller uenig 

Jeg har tit svært ved at huske det, jeg skal 

lære 

15 % 24 % 57 % 

Jeg yder en stor indsats på min uddannelse 96 % 3 % 1 % 

Mange af de ting, jeg lærer, kan jeg ikke få til 

at passe ind i en større sammenhæng 

12 % 16 % 70 % 
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 Meget enig 

eller enig 

Hverken 

eller 

Meget uenig 

eller uenig 

Generelt arbejder jeg systematisk og 

velorganiseret med mit studie 

71 % 20 % 9 % 

Jeg bliver tit grebet af det, der præsenteres på 

uddannelsen, og tænker videre over det uden 

for undervisningen 

87 % 11 % 2 % 

Jeg sætter mig grundigt ind i emnerne, så jeg 

kan forholde mig kritisk til det, vi arbejder 

med 

på uddannelsen 

76 % 20 % 4 % 

Jeg har tit svært ved at forstå det, jeg skal 

lære, fordi det er for kompliceret. 

15 % 30 % 55 % 

Jeg planlægger min studiehverdag for at 

kunne udnytte tiden bedst muligt 

64 % 20 % 14 % 

Jeg oplever ofte, at ting ikke giver mening, 

selvom jeg prøver at lære det igen og igen. 

8 % 24 % 65 % 

Jeg prioriterer min indsats, så jeg når det 

meste af det, jeg skal i løbet af uddannelsen 

78 % 13 % 5 % 

Jeg gør mit bedste for at koble ny viden med 

det, jeg allerede ved om emnet 

87 % 10 % 2 % 

Jeg gør mit bedste for at forbinde og skabe 

overblik over det, jeg lærer på forskellige dele 

af uddannelsen 

80 % 15 % 3 % 

Generelt tilkendegiver de studerende, at de yder en stor indsats på studiet, at de sætter sig 

grundigt ind i tingene for at kunne forholde sig kritisk til det lærte og sætte det ind i en større 

sammenhæng på tværs af emner. Desuden vurderer de studerendes også, at de generelt 

arbejder struktureret og velorganiseret med studiet.  

 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 96 % at de er meget enige eller enige i, at de yder en stor 

indsats på uddannelsen. 87 % af de studerende tilkendegiver, at de er enten meget enige eller 

enige i udsagnet; ”jeg bliver tit grebet af det, der præsenteres på uddannelsen, og tænker videre 

over det”, mens kun 2 % er meget uenige eller uenige i udsagnet. 

 

Henholdsvis 87 % og 80 % af de studerende tilkendegiver sig enten meget enige eller enige i, at 

de gør deres bedste for at koble ny viden med det, den studerende allerede ved om emnet samt 

at den studerende gør sit bedste for at forbinde og skabe overblik over det han/hun lærer på 

forskellige dele af uddannelsen. Kun henholdsvis 2 % og 3 % er enten meget uenige eller uenige 

i udsagnene. 76 % tilkendegiver, at de meget enige eller enige i udsagnet; ”jeg sætter mig 

grundigt ind i emnerne, så jeg kan forholde mig kritisk til det, vi arbejder med”, mens kun 4 % er 

meget uenige eller uenige.  
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Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 71 %, at de er enten meget enige eller enige i, at de 

generelt set arbejder systematisk og velorganiseret med studiet, mens 9 % vurderer, at de er 

meget uenige eller uenige. 64 % af de studerende mener, at de er meget enige eller enige i 

udsagnet; ”jeg planlægger min studiehverdag for at kunne udnytte tiden bedst muligt”, mens 14 

% er enten meget uenige eller uenige i dette udsagn. 

 

1.6 FORSKNINGS- OG PRAKSISBASERING 

I følgende afsnit er de studerene blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad forskning, 

uddannelsesprojekter og praksis inddrages i uddannelsen. Besvarelserne ses først samlet for 

både bachelor- og kandidatstuderende. Efterfølgende er besvarelserne for bachelor og 

kandidatstuderende er opdelt separat for at se, om der er relevante forskelle.  

1.6.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Samlet) 

 Meget enig eller 

enig 

Hverken eller Meget uenig eller 

uenig 

På uddannelsen 

præsenteres vi ofte 

for ny viden eller 

forskning 

54 % 24 %   18 % 

Uddannelsen giver 

mig en god 

forståelse for teori 

og metode 

61 % 22 % 17 % 

Jeg kender til nogle 

af de forsknings- 

eller 

udviklingsprojekter, 

der foregår på min 

uddannelsesinstituti

on 

35 % 26 % 37 % 

Der er mulighed for 

at blive inddraget i 

forsknings- eller 

udviklingsprojekter 

på min uddannelse 

16 % 30 % 30 % 

Vi møder ofte 

forskere i 

undervisningen 

34 % 22 % 38 % 
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 Meget enig eller 

enig 

Hverken eller Meget uenig eller 

uenig 

Nogle af de ting, vi 

laver, minder om 

forskning 

37 % 25 % 26 % 

I undervisningen 

inddrages viden fra 

praksis i et relevant 

omfang (f.eks. fra 

gæsteforelæsere, 

cases, projektforløb 

eller eksempler fra 

praksis) 

76 % 16 % 8 % 

Undervisningen er 

tilrettelagt, så jeg 

har mulighed for at 

øve mine 

kompetencer og 

færdigheder 

77 % 14 % 8 % 

Mit praktikophold, 

klinikophold el.lign. 

har givet mig en 

bedre forståelse af 

sammenhæng 

mellem 

teori og praksis 

(Stilles kun til 

studerende, der har 

været i praktik) 

91 %* 4 %* 3 %* 

* respondenter = 97 (kun studerende der har været i praktikforløb kan besvare spørgsmålet). 

 

Teori og praksis 

61 % ud af 2016 studerende mener, at de er enten meget enige eller enige i, at ”uddannelsen 

giver mig en god forståelse for teori og metode”, mens 17 % er meget uenige eller uenige i dette 

udsagn.  

 

77 % af de studerende tilkendegiver, at de er meget enige eller enige i, at undervisningen er 

tilrettelagt således, at der er mulighed for at øve kompetencer og færdigheder.  

 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 76 % er de er meget enige eller enige i, at viden fra 

praksis inddrages i undervisningen i et relevant omfang, mens 8 % er meget uenige eller uenige i 

udsagnet. Trefjerdedele af de studerende er enige i, at praksis inddrages i undervisningen i et 

relevant omfang, mens de studerende vurderer samtidig, at uddannelsen ikke i så høj grad har 

givet dem en fornemmelse af, hvordan fagpersoner arbejder på området (Se 1.5.1). Mens 91 % 
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ud af i alt 97 studerende tilkendegiver, at deres praktikophold har givet en bedre forståelse af 

sammenhængen mellem teori og praksis.  

 

Forskning 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 54 % at der er enten meget enige eller enige i, at de ofte 

præsenteres for ny viden eller forskning på uddannelsen, mens 18 % er meget uenige eller 

uenige.  

37 % af de studerende vurderer, at de er enten meget enige eller enige i udsagnet: ”nogle af de 

ting, vi laver, minder om forskning”, mens 26 % er meget uenige eller uenige i dette udsagn.  

 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 37 % at de enten meget uenig eller uenig i udsagnet; ”jeg 

kender til nogle af de forsknings- eller udviklingsprojekter, der foregår på min 

uddannelsesinstitution”, mens 35 % er meget enige eller enige i dette udsagn. 30 % af de 

studerende vurderer, at de er meget uenige eller uenige i, at der er mulighed for at blive 

inddraget i forsknings- eller udviklingsprojekter på uddannelsen, mens 16 % er enten meget 

enige eller enige i udsagnet. 38 % tilkendegiver, at de er meget uenige eller uenige i, at de 

studerende ofte møder forskere i undervisningen, og 34 % vurderer, at de er meget enige eller 

enige i dette.  

 

1.6.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Bachelor) 

 Meget enig 

eller enig 

Hverken 

eller 

Meget uenig 

eller uenig 

På uddannelsen præsenteres vi ofte for ny 

viden eller forskning 

53 % 24 %   19 % 

Uddannelsen giver mig en god forståelse for 

teori og metode 

60 % 20 % 19 % 

Jeg kender til nogle af de forsknings- eller 

udviklingsprojekter, der foregår på min 

uddannelsesinstitution 

24 % 30 % 44 % 

Der er mulighed for at blive inddraget i 

forsknings- eller udviklingsprojekter på min 

uddannelse 

18 % 28 % 25 % 

Vi møder ofte forskere i undervisningen 33 % 22 % 39 % 

Nogle af de ting, vi laver, minder om forskning 37 % 23 % 27 % 

I undervisningen inddrages viden fra praksis i 

et relevant omfang (f.eks. fra gæsteforelæsere, 

cases, projektforløb eller eksempler fra praksis) 

74 % 18 % 8 % 

Undervisningen er tilrettelagt, så jeg har 

mulighed for at øve mine kompetencer og 

færdigheder 

78 %  12 % 8 % 
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 Meget enig 

eller enig 

Hverken 

eller 

Meget uenig 

eller uenig 

Mit praktikophold, klinikophold el.lign. har givet 

mig en bedre forståelse af sammenhæng 

mellem 

teori og praksis (Stilles kun til studerende, der 

har været i praktik) 

Ingen 

angivelse 

Ingen 

angivelse 

Ingen 

angivelse 

1.6.1 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Kandidat) 

 Meget enig 

eller enig 

Hverken 

eller 

Meget uenig 

eller uenig 

På uddannelsen præsenteres vi ofte for ny 

viden eller forskning 

56 % 25 % 17 % 

Uddannelsen giver mig en god forståelse for 

teori og metode 

61 % 24 % 15 % 

Jeg kender til nogle af de forsknings- eller 

udviklingsprojekter, der foregår på min 

uddannelsesinstitution 

47 % 22 % 30 % 

Der er mulighed for at blive inddraget i 

forsknings- eller udviklingsprojekter på min 

uddannelse 

14 % 31 % 34 % 

Vi møder ofte forskere i undervisningen 36 % 23 %  37 % 

Nogle af de ting, vi laver, minder om forskning 37 % 28 % 24 % 

I undervisningen inddrages viden fra praksis i et 

relevant omfang (f.eks. fra gæsteforelæsere, 

cases, projektforløb eller eksempler fra praksis) 

78 % 13 % 8 % 

Undervisningen er tilrettelagt, så jeg har 

mulighed for at øve mine kompetencer og 

færdigheder 

77 % 15 % 7 % 

Mit praktikophold, klinikophold el.lign. har givet 

mig en bedre forståelse af sammenhæng 

mellem 

teori og praksis (Stilles kun til studerende, der 

har været i praktik) 

91 % 4 % 3 % 

Helt overordnet set er der ikke særlig stor forskel på, hvordan studerende på 

bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen vurdering af i hvor høj grad forskning, 

uddannelsesprojekter og praksis inddrages i undervisningen.  

 

Dog adskiller bachelor -og kandidatstuderende sig betydeligt, når det angår udsagnet; ”Jeg 

kender til nogle af de forsknings- eller udviklingsprojekter, der foregår på min 
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uddannelsesinstitution”. 47 % af de kandidatstuderende er enten enige eller meget enige i 

udsagnet og 30 % er uenige eller meget uenige. 24 % af de bachelorstuderende erklærer sig 

enige eller meget enige i samme udsagn, men hele 44 % er uenige eller meget uenige. Der er en 

forskel på 23 procentpoint mellem de bachelor- og kandidatstuderende som er enige eller meget 

enige i udsagnet. Desuden er et flertal af de bachelorstuderende erkender sig uenige eller meget 

uenige i at de kender nogle forsknings –eller uddannelsesprojekter på skolen. 

 

Teori og praksis 

60 % af de bachelorstuderende og 61 % af de kandidatstuderende, tilkendegiver at de er enten 

meget enige eller enige i, at uddannelsen giver mig en god forståelse for teori og metode, mens 

henholdsvis 19 og 15 % er meget uenige eller uenige i dette udsagn.  

78 % af de bachelorstuderende og 77 % af de kandidatstuderende tilkendegiver, at de er meget 

enige eller enige i, at undervisningen er tilrettelagt således, at der er mulighed for at øve 

kompetencer og færdigheder.  

 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 78 % af de kandidatstuderende og 74 % af de 

bachelorstuderende, at de er meget enige eller enige i at viden fra praksis inddrages i 

undervisningen i et relevant omfang f.eks. gæsteforelæsere, mens henholdsvis 7 % og 8 % er 

meget uenige eller uenige i udsagnet. 91 % ud af i alt 96 kandidatstuderende tilkendegiver at 

deres praktikophold har givet en bedre forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis.  

 

Forskning 

Ud af i alt 206 studerende tilkendegiver 53 % af de bachelorstuderende og 56 % af de 

kandidatstuderende, at de er enten meget enige eller enige i, at de ofte præsenteres for ny viden 

eller forskning på uddannelsen, mens henholdsvis 19 % og 18 % er meget uenige eller uenige.  

Både 37 % af de bachelor –og kandidatstuderende tilkendegiver at de er enten meget enige eller 

enige i udsagnet: nogle af de ting, vi laver, minder om forskning, mens 27 % af de 

bachelorstuderende og 24 % af de kandidatstuderende er meget uenige eller uenige i dette 

udsagn.  

Henholdsvis 33 % af de bachelorstuderende og 36 % procent at de kandidatstuderende erklærer 

sig enten enige eller meget enige i, at de ofte møder forskere i undervisningen, mens 39 % af de 

bachelorstuderende og 37 % af de kandidatstuderende er uenige eller meget uenige i udsagnet. 

Et flertal af både bachelor –og kandidatstuderende er mere uenige end uenige i at de ofte møder 

forskere i undervisningen.  

18 % af de bachelorstuderende og 14 % af de kandidatstuderende tilkendegiver at de er enige 

eller meget enige i, at der er mulighed for at blive inddraget i forsknings –eller 

udviklingsprojekter på uddannelsesinstitutionen, mens 25 % af de bachelorstuderende og 34 % 

af de kandidatstuderende er uenige eller meget uenige. Til gengæld tilkendegiver langt flere 

kandidatstuderende end bachelorstuderende, at de kender nogle af de forsknings –eller 

uddannelsesprojekter der foregår på uddannelsesinstitutionen jf. ovenstående.  

 

1.7 STUDIEAKTIVITETER 

De studerende er blevet bedt om at fortælle, hvilke studieaktiviteter de oplever mest af på 

uddannelsen blandt; projektarbejde (både individuelt og i grupper), forelæsninger, øvelsestimer 
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(herunder værksteds- og laboratoriearbejde), klasseundervisning (holdundervisning), praktik, 

vejledning fra underviser, selvstudie (forberedelse, læsning, hjemmeopgaver) og E-læring. Det er 

muligt at vælge maksimum 5 studieaktiviteter pr. studerende. 

1.7.1 Figur 3 - Hvilke studieaktiviteter oplever du mest af på din uddannelse 

 
Projektarbejde, vejledning fra vejleder og selvstudie er de tre studieaktiviteter som flest 

studerende tilkendegiver, at de oplever mest af på uddannelsen ud af 8 mulige studieaktiviteter.  

E-læring er undladt, da den ikke er relevant grundet få observationer.  

 

1.7.2 Figur 4 - Hvilke studieaktiviteter oplever du mest af på din uddannelse på en skala fra 

1-5, hvor 1 angiver den studieaktivitet du oplever mest og 5 den studieaktivitet du oplever 

mindst 

 
De studerende tilkendegiver, at de oplever mest projektarbejde og selvstudie på uddannelsen.  
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Resultaternes sammenhold med Uddannelseszoom 2016 

I 2016 tilkendegav de studerende at de oplevede mest projektarbejde, dernæst faglig vejledning 

fra underviser, og selvstudie. Dvs. nogenlunde samme tendens.  

Det kan imidlertid være vanskeligt for de arkitektstuderende at differentiere mellem 

projektarbejde og gruppearbejde pga. undervisningsformen på skolen.  

1.7.3 Hvor mange timer vurderer du, at du bruger på følgende aktiviteter i løbet af en typisk 

uge med undervisning (undervisning, selvstudium, frivilligt arbejde og praktik) 

 Antal timer i gennemsnit pr. 
uge 

Undervisning (forelæsninger, klasseundervisning, øvelser, 

vejledning fra underviser, projektforløb mv.) 

13  

Selvstudium (arbejde i læsegruppe eller studiegruppe, 

forberedelse, læsning, hjemmeopgaver mv.) 

22 

Frivilligt arbejde * 3  

Praktik ** 40  

**43 respondenter, **28 respondenter 

 

På en typisk uge tilkendegiver de studerende, at de gennemsnitligt bruger 13 timer på 

undervisning, hvilket indebærer forelæsninger, klasseundervisning, øvelser, vejledning fra 

underviser og projektforløb mv. Derudover bruger de studerende 22 timer på selvstudium, 

herunder arbejde i læsegruppe eller studiegruppe, forberedelse og hjemmeopgaver mv. Det kan 

være svært at udlede noget brugbart fra resultaterne, da svarkategorierne er meget brede og der 

et overlap mellem svar-kategorierne. Kigger man nærmere på kategori-beskrivelserne, så kan der 

være et overlap mellem ”projektforløb” under kategorien Undervisning og ”læse/studiegruppe” 

under kategorien Selvstudium, da de studerende ofte arbejder på projekter i grupper. Det er et 

problem for målingsvaliditeten.  

 

Studerende i praktik angiver, at de bruger 40 timer i gennemsnit om ugen. Derudover bruger de 

studerende gennemsnitligt 3 timer på frivilligt arbejde om ugen. 

 

Resultaternes sammenhold med intern studiemiljøundersøgelse fra 2018 

 Antal timer i gennemsnit pr. uge 

Forelæsning  2 

Vejledning  1,5 

Arbejde på tegnesal 39 

Arbejde i værkstederne  2 

Arbejde hjemme  6 

Den interne studiemiljøundersøgelse fra 2018 giver et mere akkurat billede af, hvor mange timer 

de studerende bruger på forskellige studieaktiviteter på en uge. De studerende tilkendegiver, at 



 

 

 

Side 25 af 27 
 
J.nr.  
Ref.  

Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

de bruger næsten 40 timer i gennemsnit på arbejde på tegnesal i løbet af en uge. De studerende 

angiver, at de i gennemsnit bruger 2 timer om ugen på henholdsvis forelæsning og arbejde i 

værkstederne, og 1,5 time på vejledning om ugen.  

 

1.7.3 Hvor mange timer vurderer du, at du bruger på følgende aktiviteter i løbet af en typisk 

uge med undervisning (Lønnet arbejde) 

 2018 (intern undersøgelse) 2018 (uddannelseszoom) 

Mindre end 5 timer ugentligt 22 % 39 % 

6-10 timer ugentligt  21 % 45 % 

11-15 timer ugentligt 6 % 12 % 

16-20 timer ugentligt 2 % 2 % 

Mere end 20 timer ugentligt  1 % 1% 

I ovenstående tabel sammenlignes tallene fra Uddannelseszoom 2018 med resultaterne af 

skolens interne studiemiljøundersøgelse i 2018. I begge undersøgelser tilkendegiver størstedelen 

af de studerende, at de gennemsnitligt bruger 10 timer eller mindre på lønnet arbejde om ugen.  

1.8 KVALITET AF UNDERVISNINGEN 

I følgende afsnit er de studerende blevet bedt om at vurdere den samlede kvalitet af 

undervisningen. 

1.8.1 Kvaliteten af undervisningen er samlet set høj 

   

Meget enig eller enig     

Hverken eller     

Meget uenig eller uenig     

De studerende synes generelt, at kvaliteten af undervisningen er høj. Ud af i alt 206 studerende 

er 80 % meget enige eller enige i, at kvaliteten af undervisningen er samlet set højt, mens 9 % er 

meget uenige eller uenige. 

1.9 FAGLIGT UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 

I følgende afsnit beskrives de studerendes vurdering af det faglige udbytte af undervisningen. 

1.9.1 Mit udbytte af undervisningen er højt 

 2016 2018 

Meget enig eller enig 86 % 80 % 

Hverken eller 13 % 14 % 
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Meget uenig eller uenig 1 % 5 % 

Overordnet set tilkendegiver de studerende, at deres faglige udbytte af undervisningen er højt. I 

tabellen ses det, at 80 % meget enig eller enig i at udbyttet af undervisningen er højt, mens kun  

4 % er meget uenig eller uenig. 

 
2. KONKLUSIONER 

Fagligt og socialt miljø 

Resultaterne af uddannelseszoom i 2018 viser som i 2016, at arkitektskolens studerende fortsat er 

tilfredse med såvel det faglige som sociale miljø på skolen. 80 % af de studerende er meget 

enige eller enige i, at der er et godt fagligt miljø på skolen, mens 89 % af de studerende vurderer, 

at der er et godt socialt miljø på skolen. 74 % af arkitektstuderende føler sig generelt godt 

tilpasse på uddannelsen.  

 

Undervisere 

Også i 2018 bliver arkitektskolens undervisere vurderet af de studerende som engagerede og 

fagligt dygtige i undervisningen. 83 % af de studerende oplever, at underviserne er engagerede i 

undervisningen og 89 % af de studerende vurderer, at underviserne er fagligt dygtige. 75 % af de 

studerende oplever, at underviserne er gode til at give brugbar feedback. 

 

Læringsmiljøet og læringstilgange 

Som supplement til uddannelseszoom i 2016 er der i 2018 tilføjet ekstra spørgsmål til de 

studerende om læringsmiljøet og læringstilgange. En stor del af de arkitektstuderende 78 % har 

angivet, at de synes, at det meste af de, de lærer, er relevant og 75 % vurderer, at uddannelsen 

hjælper dem til at sætte det, de har lært ind i en større sammenhæng.  

 

Medstuderende 

Arkitektskolens studerende er generelt set meget tilfredse med de medstuderendes engagement 

og hjælpsomhed. Det ses bl.a. ved, at 91 % af de studerende vurderer, at de kan få hjælp og 

støtte fra de medstuderende, når der er brug for det.  De studerende er også positive, når det 

vedrører deres egen indsats på uddannelsen. 96 % vurderer, at de yder en stor indsats på 

uddannelsen. 87 % bliver tit grebet af det, der præsenteres på uddannelsen og tænker videre 

over det uden for undervisningen. 87 % gør sit bedste for at koble ny viden med det, de allerede 

ved om emnet.  

 

Neden for præsenteres nogle af de tilbagemeldinger fra de studerende, som giver anledning til 

overvejelser om en styrket indsats for at forbedre studie- og læringsmiljøet.  

 

Underviserne 

64 % af de studerende vurderer, at underviserne er gode til at formidle undervisningen. Der har 

været et fald i de studerendes oplevelse af, om underviserne er nemme at komme i kontakt med. 

I 2016 vurderede 75 % af de studerende, at underviserne var nemme at komme i kontakt med. 

Det gælder for 68 % af de studerende i 2018.  
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Trivsel 

41 % af de studerende tilkendegiver, at de ofte eller altid oplever stærke stress-symptomer i 

forbindelse med studiet i dagligdagen, mens 61 % ofte eller altid oplever (måske ikke så 

overraskende) stærke stress-symptomer op til en eksamen.  

 

Læringsmiljø og læringstilgange 

Blot omkring halvdelen af de studerende tilkendegiver, at de er klar over, hvad de forventes at 

lære samt at de i nogen grad har indflydelse på, hvad underviserne lægger vægt på. Lidt over 

halvdelen af de studerende vurderer, at uddannelsen har givet dem en fornemmelse af, hvordan 

fagpersoner arbejder på området.  

Det er kun 36 % af de studerende, som vurderer, at det er tydeligt, hvad der forventes af det 

arbejde, der skal bedømmes (dvs. opgaver, projekter, eksamener og prøver). 

 

Forsknings- og praksisbasering 

Blot 16 % af de studerende tilkendegiver, at der er god mulighed for at blive inddraget i 

forsknings- og udviklingsprojekter. Der er stort set ingen forskel på, om der er tale om bachelor- 

eller kandidatstuderende. 35 % af de studerende vurderer, at de kender til nogle af de forsknings- 

eller udviklingsprojekter, der foregår på skolen. Hvis man opdeler på henholdsvis bachelor- og 

kandidatstuderende, kan man se, at det i særlig grad er bachelorstuderende, som ikke kender til 

forsknings- og udviklingsprojekter. 34 % af de studerende vurderer, at de ofte møder forskere i 

undervisningen.  
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