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Kort sammenfatning 
 
Dette er blot foreløbige resultater. Datagrundlaget fra rapporten er en survey, der blev distribueret til Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultets studerende d. 1-6 april 2020. Denne survey genererede også en stor 
mængde fritekst-data, som vi stadig er ved at analysere. Undersøgelsen er en del af et større projekt, der 
også indebærer yderligere dataindsamling i juni 2020. Den endelige rapport vil blive udarbejdet herefter.  
 
De studerende oplevede få teknologi-relaterede udfordringer. 3-7% havde problemer med installation og 
brug af den nødvendige software, hardware og Absalon. 13% angav det som en udfordring at skulle lære 
mange forskellige teknologier at kende.    
 
Udbredte udfordringer med uklarhed og manglende kommunikation. 25-37% angav udfordringer med at 
få hjælp, feedback og vide hvad de bliver bedt om. 31% angav det var en stor udfordring at samarbejde 
online med medstuderende og 42% angav at det var en udfordring at undvære uformelle samtaler med 
undervisere og medstuderende. Udfordringer specifikt i forhold til usikkerhed omkring eksamensforhold 
optrådte ofte i fritekstdata. Omfanget af disse udfordringer svinger meget mellem de forskellige 
uddannelser.  
 
Motivation er den største udfordring. På tværs af alle respondenter angav 69% at det er en udfordring at 
finde motivation til at studere. Denne udfordring er den største på tværs af alle uddannelser, og mere 
udbredt blandt bachelor- end kandidatstuderende. I fritekst felterne angav flere studerende desuden 
udfordringer med negative følelser som isolation og kedsomhed.  
 
Mange oplever udfordringer med at arbejde hjemme. 40% har udfordringer med at finde et sted at 
studere, 13% havde problemer med at få adgang til internet af god kvalitet, og 20% have problemer med at 
finde tid til at studere. I fritekst blev grunde som hjemmepasning af børn og ekstra arbejdsbyrde i 
sundhedsvæsenet også angivet.  
 
De studerende er generelt positive omkring den fjernundervisning de har deltaget i. Det gælder for alle 
de formater vi har spurgt ind til. Generelt ser vi et billede af at de studerende er mest positive omkring 
optagede forelæsninger og undervisningsvideoer, mens mere interaktive elementer af undervisningen ses 
lidt mindre positivt. Samtidig savner mange den studenter-aktiverende undervisning og praktiske øvelser. 
 
De studerende har samtidig en stor præference for campus-undervisning. Dette ses både når vi beder 
dem sammenligne online aktiviteter med en tilsvarende campus-aktivitet (fx gruppearbejde online vs. 
ansigt-til-ansigt), og i deres svar på fem udsagn om deres læringsmiljø, hvor denne undersøgelse fandt et 
betydeligt fald i positive opfattelser i forhold til lokale 2018-data fra den nationale studenterundersøgelse 
(Læringsbarometer), ud over opfattelsen af undervisernes villighed til at hjælpe, som var næsten uændret.  
 
Langt størstedelen af de udfordringer som studerende har angivet kan imødekommes af undervisere og 
studieledere med pædagogiske og administrative tiltag. Dette gælder også de udbredte udfordringer 
relateret til motivation og manglen på uformelle samtaler. Med follow-up undersøgelsen i juni 2020 vil vi 
forhåbentlig og formentlig se resultaterne af at det arbejde allerede er godt i gang. Andre udfordringer 
ligger i princippet uden for hvad man kan afhjælpe ved pædagogiske tiltag, men det er vigtigt at kende til 
dem, da de tegner et billede af hvordan campus-lukningerne har påvirket de studerendes hverdag, læring 
og trivsel i en grad, der gør at vi ikke kan forvente samme indsats og udbytte som vi er vant til.  
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Om undersøgelsen og respondenterne  
Denne foreløbige rapport er baseret på data 
fra en anonym spørgeskemaundersøgelse 
sendt ud til over 7.600 studerende på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet, den 1-6 april 2020. 
I alt 1.298 studerende fra 21 uddannelser 
svarede på spørgeskemaet. Formålet er at 
indfange tidlige data om de studerendes 
oplevelser og udfordringer som følge af 
COVID19-nedlukningen af campus-
undervisningen. I juni foretager vi anden 
runde af dataindsamling.  
 
Ud over at understøtte undervisere, 
studieledere og det daglige arbejde på 
Centre for Online og Blended Learning, vil 
den store mængde data vi samler også 
indgå i fakultetets evaluering af 
nedlukningen og det fremtidige arbejde 
med undervisningskvalitet, samt et 
forskningsprojekt om online læring.  
 
De tidlige resultater der præsenteres i 
denne rapport, er baseret på den det 
samlede dataset med alle respondenter. 
Udover de data vi præsenterer her, har vi 
indsamlet en meget stor mængde fritekst 
data (over 135.000 ord), som endnu ikke er 
blevet analyseret. Studieledere og andre, der måtte ønske det, kan kontakte os på lassej@sund.ku.dk og få 
lignende datatræk, der kun vedrører specifikke uddannelser. Tabellen herover for viser antallet af 
respondenter for hver uddannelse.  
 
Der var stor variation i hvor meget af respondenternes undervisning, der var omlagt til fjernundervisning, 
og hvor meget der var aflyst. Fordelingen kan ses herunder.  
 

 

Uddannelse Respondenter 

Farmaci (BA) 150 

Farmaci (KA) 52 

Folkesundhedsvidenskab (BA) 26 

Folkesundhedsvidenskab (KA) 21 

Global Sundhed (KA) 8 

Humanbiologi (KA) 15 

Husdyrvidenskab (BA) 0 

Husdyrvidenskab (KA) 21 

Immunologi og Inflamation (KA) 12 

Lægemiddelvidenskab (KA) 16 

Master of Disaster Management 0 

Master of Public Health 8 

Medicin (BA) 374 

Medicin (KA) 217 

Medicinalkemi (KA) 8 

Odontologi (BA) 57 

Odontologi (KA) 35 

Sundhed og Informatik (BA) 22 

Sundhed og Informatik (KA) 13 

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse (KA) 15 

Tandplejer (BA) 37 

Veterinærmedicin (BA) 113 

Veterinærmedicin (KA) 76 

Et andet studie / intet svar 2 

I alt 1.298 

mailto:lassej@sund.ku.dk
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De studerendes største udfordringer 
 
I løbet af de sidste 2-3 ugers fjernundervisning, hvad har været dine største udfordringer? 
(angiv så mange som du finder relevant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar til data 
Indledende analyse af fritekst-svar viser at ofte angivne ”Andre udfordringer” er: 

 Manglende praktiske øvelser og studenter-aktiverende undervisning 

 Manglende adgang til bøger, printer, bibliotek 

 At kombinere studier med hjemmepasning af børn og COVID-relaterede jobs 

 Usikkerhed omkring udmeldinger, i særdeleshed i forhold til eksamen 

 Negative følelser som isolation og kedsomhed   
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Læringsmiljøet  
Resultater fra denne survey holdt op imod 2018 baseline data for Sundhedsuddannelserne på KU fra 
Forsknings- of Uddannelsesministeriets nationale studenterundersøgelse (Læringsbarometer).  
 
Hvis du kun skal betragte den fjernundervisning du har deltaget i de sidste 2-3 uger, i hvor høj grad er du 
enig eller uenig i de følgende udsagn: 
 
Jeg er klar over hvad jeg forventes at lære 

 
 
Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det 

 
 
Underviserne virker entusiastiske for det, de underviser i 

 
 
Underviserne burger tid på at hjælpe os med at forstå det, der er vanskeligt 

 
 
Underviserne er gode til at inddrage de studerende i undervisningen 
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Undervisningsvideoer / optagede forelæsninger 
 
Har du, som en del af de sidste 2-3 ugers fjernundervisning, set en optaget forelæsning? 
Optagede forelæsninger er præsentationer, som ikke foregår live mens du ser dem. 

 
 
 
 
Hvad er din holdning til den læringsoplevelse? 

 
 
 
 
 
Hvordan ville du sammenligne den oplevelse med en traditionel forelæsning på campus? 
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Live stream forelæsninger 
 
Har du, som en del af de sidste 2-3 ugers fjernundervisning, set en live stream forelæsning?  
Live stream forelæsninger er præsentationer, som foregår live mens du ser dem. 

 
 
 
 
Hvad er din holdning til den læringsoplevelse? 

 
 
 
 
Stillede du spørgsmål i løbet af forelæsningen? 

 
 
 
 
Hvordan ville du sammenligne den oplevelse med en traditionel forelæsning på campus? 
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Online gruppearbejde 
 
Har du, som en del af de sidste 2-3 ugers fjernundervisning, deltaget i online gruppearbejde, fx via Skype, 
Facetime, WhatsApp eller anden video/audio/tekst chat? 

 
 
 
Hvor mange, inklusive dig selv, deltog i gruppearbejdet? 

 
 
 
Hvad er din holdning til den læringsoplevelse? 

 
 
 
Hvordan ville du sammenligne den oplevelse med traditionelt gruppearbejde hvor man er ansigt-til-ansigt? 
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Tekst-baserede online diskussioner 
 
Har du, som en del af de sidste 2-3 ugers fjernundervisning, deltaget i tekst-baserede online diskussioner, fx 
i et Absalon kursusrum? 

 
 
 
Hvad er din holdning til den læringsoplevelse? 

 
 
 
Hvordan ville du sammenligne den oplevelse med diskussioner i klasselokalet? 

 
 

Generel sammenligning af campus og fjernundervisning 
 
Hvordan vil du bedømme din fjernundervisning fra de sidste 2-3 uger i forhold til den campus-baserede 
undervisning du er vant til? 
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Hvad savnede de studerende mest mens campus var lukket? 
 
En analyse af respondenternes svar på spørgsmålet ”hvad savner du fra undervisning på campus?” 
afslørede flere dominante temaer, som hver dækker over elementer af deres normale undervisning som de 
savner under campus nedlukningen. I denne artikel fokuserer vi på fire af dem, nemlig: social kontakt, 
aktiverende undervisning, struktur og variation.  
 
Social kontakt 
Måske er det ikke så overraskende, at Interaktion med medstuderende dominerer de studerendes afsavn. 
Det gælder både det sociale aspekt i form af at omgås venner, men også det faglige aspekt i forhold til 
samarbejde om læsning, løsning af opgaver, og det, at have faglige diskussioner med medstuderende. ”Det 
er motiverende at se og være sammen med andre der studerer og fordyber sig i fagligt stof”, og hele den 
vibe der er i studielivet på campus, skaber motivation for den enkelte til at studere. Når livet på og omkring 
campus forsvinder, oplever flere at de mangler motivation til at studere. Flere betragter Corona-nedlukning 
som selvstudium og har svært ved at motivere sig selv til den form for undervisning. 
 
I forlængelse af manglende studieliv nævnes interaktion med undervisere, som et væsentligt afsavn. Både i 
forhold til at stille de små, uformelle spørgsmål ”at kunne tale med hold kammarater og lærer, især i 
pauserne om småting man måske ville have uddybet…”, men også at opnå sparring i forhold til opgaver. 
Det er fint at man kan skrive en mail med spørgsmål, men der går typisk et par dage førend der kommer 
svar.  
 
Tilsvarende nævnes feedback også i manglende interaktion med eller fra underviser. De studerende savner 
svar på om de fagligt er med, og om de har forstået stoffet korrekt.  
 
”Den ekstremt mangelfulde feedback fra underviserne har gjort, at jeg ofte har gjort hverken fra eller til i 
løbet af dagen, fordi man ikke har anet hvordan landet lå.” 
 
Aktiverende undervisning 
Manglende SAU og holdundervisning fylder meget blandt de studerende. Dels er det her de sociale og 
faglige diskussioner og snakke mellem studerende og/eller undervisere finder sted, men det er også det 
læringsrum, hvor mange studerende giver udtryk for de får en større læring; ”jeg savner SAU-timer, der 
giver større læring end forelæsninger.” 
 
Særligt opleves holdundervisning som den mere aktive del af studium, og derfor oplever mange studerende 
at fjernundervisning ikke fordrer aktiv deltagelse. ”Når man bare sidder derhjemme med sin PC, kan man 
meget hurtigt blive passiv og deltager ikke lige så aktivt i undervisningen.” eller ”Jeg savner aktiviteter 
såsom Kahoot (Student Response System), hvor man kan diskutere med ens medstuderende, så ens hjerne 
begynder at arbejde.”  
 
Det er en god ide at give mulighed for at studerende selv kan teste om de er up-to-date. Introduktion af 
selvtest med automatiseret feedback kan hjælpe på dette. Derudover er aktive og inddragende 
undervisningsformater altid en god ide til at styrke læring, da det imødekommer at vi lærer bedst når vi 
aktivt arbejder med ny viden. Fysisk såvel som online, kan det ske i mindre grupper med tydelige rammer 
og en god facilitator. Hvis forelæsninger og anden erhvervelse af viden sker asynkront bl.a. ved brug af 
diverse videoformater, frigives tid til dialog mellem underviser og studerende i det synkrone møde under 
online holdundervisning. 
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Struktur 
På en gang overraskende, og så alligevel ikke, er manglende struktur et gennemgående tema i 
udtagelserne. Det kan opdeles i to underkategorier; struktur på hverdagen og struktur i 
undervisning/studium. De studerende mangler en fast struktur i forhold til hjem og skole. Skællet mellem 
hvor de studerer og læser, og hvor deres ”frirum” er, er midlertidigt forsvundet. Når hverdag og arbejds-
/studieliv mudrer sammen, er konsekvensen for nogen at de oplever en manglende motivation til at læse 
og studere.  
 
”Det er meget motiverende at komme i skole hver dag og opleve forelæsernes motivation for deres stof. 
Det gør meget, at der er struktur og regelmæssighed i ens hverdag, når man skal møde op og være aktiv, og 
så fortsætte studieaktiviteten derhjemme. Det er to vidt forskellige miljøer, og det har været svært - og til 
tid tider uoverskueligt - at skulle varetage alt på egen hånd hjemmefra.” 
 
I forlængelse er fokus også på struktur i undervisning. De studerende savner overblik over deres 
undervisning. De mangler tydelige planer og skema for hvad der skal ske, hvornår og hvordan. ”Jeg har 
virkelig manglet overblik - fx bare en mail med mere samlet information om, hvilken undervisning der helt 
bliver droppet, hvad der bliver gennemført og hvordan mv.” 
 
Det kræver en ekstra indsats, særligt fra undervisere, at motivere de studerende under fjernundervisning. 
For at undgå at studerende falder fra kan man med fordel strukturere online undervisningen med ugentlige 
aktiviteter med deadlines. 
 
Variation i undervisningsformater 
Tavleundervisning, ren praktisk at se og røre, og det at få demonstreret noget, savnes også blandt de 
studerende. Men det der nok især dominerer dette aspekt, er den kliniske undervisning, 
laboratorieundervisning og praktiske øvelser generelt. ”Samarbejdet med medstuderende og undervisere 
samt den kliniske undervisning, som er alfa omega for uddannelsen til tandlæge.” Den kliniske undervisning 
fylder ikke overraskende meget for de studerende som på forårssemesteret 2020 hovedsageligt har klinisk 
undervisning. Dette format er især vanskelig at omlægge til fjernundervisning. 
 
Undervisning generelt nævnes som et afsavn. Ser man bort fra klinisk undervisning, oplever flere 
studerende stadig mangel på undervisning selv tre uger inde i Corona nedlukning. ”Rent faktisk at få 
undervisning. Vi har fået overordentlig lidt undervisning lagt om til fjernundervisning, og meget lidt 
information.”   



RSO Student Survey: Foreløbige resultater 

11 
 

Baggrund og kontakt 
 
Denne foreløbige rapport er udarbejdet af i et samarbejde mellem Centre for Online and Blended Learning 
og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 
(SUND-KU).  
 
Projektgruppen består af 

 Lasse X Jensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND-KU 

 Flemming Konradsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND-KU 

 Anne-Marie Mosbech, Centre for Online and Blended Learning, SUND-KU 
 
Maria Thorell, Centre for Online and Learning, SUND-KU, har hjulpet med analyse af fritekstdata.  
  
Projektet er en del af et større dataindsamlingsprojekt, der har til formål at samle lignende data på tværs af 
danske og udenlandske universiteter. Denne data skal understøtte forskning, der undersøger de 
studerendes oplevelser og udfordringer i forbindelse med campus-lukninger i foråret 2020, og i sidste ende 
styrke universiteternes kapacitet til at fortsætte undervisningen i tilfælde af fremtidige nedlukninger.   
 
Vi skylder en stor tak til de studerende, som deltog i undersøgelsen og delte deres oplevelser med os.  
  
Spørgsmål, eller ønsker om specifikke data-træk, kan rettes til Lasse X Jensen på lassej@sund.ku.dk 
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