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Baggrund  

I februar og marts 2019 gennemførte KU en spørgeskemaundersøgelse 
blandt de studerende om deres oplevelse af studiemiljøet. I undersøgelsen 
blev de studerende blandt andet spurgt til det fysiske, sociale og psykiske 
studiemiljø. 31,2 procent, svarende til 10.857 studerende, har svaret på 
undersøgelsen. I maj blev rapporter med resultaterne offentliggjort på 
KUnet og sendt til fakulteterne.  

Baseret på resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen laver fakulteterne 
undervisningsmiljøhandleplaner. Handleplanerne udgør den primære del af 
arbejdet med udvikling af studiemiljøet og adresserer de lokale udfordringer 
i studiemiljøet.   

I dette notatet fremhæves udvalgte resultater fra studiemiljøundersøgelsen, 
som relaterer sig til arbejdet med centrale indsatser med det formål, at 
bestyrelsen drøfter og kvalificerer KU's centrale studiemiljøindsatser. Det er 
et uddrag af resultaterne, som fokuserer på områder med forbedrings-
potentialer. Det samlede overblik over resultaterne ligger på ku.dk.  

 

Overordnede resultater fra undersøgelsen 

10.857 studerende har svaret på studiemiljøundersøgelsen i 2019, hvilket 
giver en svarprocent på 31,2.  

70 procent af de studerende har svaret, at de enten er meget tilfredse eller 
tilfredse med deres studiemiljø alt i alt. Det er en fremgang sammenlignet 
med studiemiljøundersøgelsen i 2016, hvor 64 procent af de studerende 

https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/statistik-og-ledelsesinformation/undervisningsmiljoevurdering/


 

SIDE 2 AF 3 svarede dette. Samtidig angiver 67 procent af de studerende at de har det 
godt på deres uddannelse. Overordnet set har de fleste studerende det 
dermed godt på deres uddannelse.  

 

Fysiske rammer  

De studerendes tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø ligger 
gennemsnitligt set på 3,4 (på en skala fra 1-5). Figur 1 og 2 (i bilag 2) viser 
de studerendes besvarelser på spørgsmål vedrørende det fysiske studiemiljø.  

Resultaterne i figur 1 og 2 peger på at der særligt er fire områder, der 
trækker de studerendes overordnede tilfredshed med det fysiske/æstetiske 
studiemiljø ned: 1) tilfredshed med indeklimaet i undervisningslokalerne, 2) 
tilfredsheden med indretning i undervisningslokalerne, 3) muligheden for at 
finde læsepladser, der passer til de studerendes måde at studere på, og 4) 
muligheden for at møde undervisere på campus uden for undervisningen.  

En analyse fra Rambøll viser at der er en positiv sammenhæng mellem de 
studerendes vurdering af de fysiske rammer og tilfredsheden med 
studiemiljøet alt i alt. Her kan tilfredshed med de fysiske rammer forklare 
30,6 procent af variationen på tilfredshed med studiemiljø alt i alt. Vi ved 
altså at de fysiske rammer har stor betydning for studiemiljøet.  

Resultaterne peger som nævnt på at det er en udfordring for de studerende at 
finde læsepladser der passer til deres måde at studere på. Figur 3 fremhæver 
hvilke typer studiearbejde de studerende ofte ikke kan finde læsepladser til1.  

Der er dog en vis variation på tværs af fakulteter, hvor særligt SAMF er 
udfordret på læsepladser – jf. figur 4.   

Figur 5 viser at studerende med funktionsnedsættelse generelt er tilfredse 
med tilgængeligheden på campus. Tilfredsheden går igen på tværs af 
fakulteterne. 

 

Kommunikation  

De studerendes tilfredshed med kommunikationen er gået lidt frem fra 3,2 i 
2016 til 3,4 i 2019. På trods af dette er de studerendes tilfredshed med 
kommunikationen stadig en smule lavere end den gennemsnitlige 
tilfredshed på tværs af alle temaer i Studiemiljøundersøgelsen(SMU) 2019. 
Figur 6 viser resultater der omhandler kommunikation.  

Det fremgår af figuren at der inden for dette tema særligt er to spørgsmål, 
som trækker den gennemsnitlige score ned: 1) hvor nemt de studerende har 
ved at finde informationer på KUnet, som de har brug for. Næsten hver 
                                                 
1 I rapporterne på KUnet nedbrydes resultaterne på fakultets- og uddannelsesniveau. 



 

SIDE 3 AF 3 tredje studerende enige i, at de har svært ved at finde de informationer de 
skal bruge på KUnet. Dette på trods af et stort arbejde med at opgradere 
KUnet. Og 2) hvor nemt studerende med en funktionsnedsættelse har ved at 
finde information på KU’s hjemmesider om mulighederne for at få hjælp. 

Figur 7 og 8 viser de to spørgsmål om kommunikation, med den laveste 
score.  

Undersøgelsen belyser fra og med 2019 krænkende adfærd, hvor 
resultaterne viser at der her er potentiale for forbedring af 
kommunikationen. Færre end hver femte studerende der ved 1) Hvem de 
kan melde hændelsen til, 2) Hvor de kan få hjælp, og 3) hvor de kan finde 
information om KU’s håndtering af krænkende adfærd – jf. figur 9.  

 

Stress  

48 procent af KU’s studerende svarede i SMU 2019, at de oplever fysiske 
stress-symptomer i hverdagen, mens det i 2016 var 41 procent. Omkring 70 
pct. af studerende oplever fysiske stress-symptomer op til eksamen, hvilket 
er stort set uændret sammenlignet med 2016.  

De studerende angiver i undersøgelsen en række årsager til, at de oplever 
fysiske stress-symptomer, bl.a. stort pres i forbindelse med 
eksamenssituationer, usikkerhed omkring faglige forventninger, stort pres 
på toppræstationer fra dem selv, samt stort pres for at få de rette erfaringer 
og kvalifikationer på CV’et – jf. figur 10. 

Som følge af resultaterne af SMU 2016 havde KU's Uddannelsesstrategiske 
Råd i 2017 en drøftelse af indsatser mod studerendes stress. De fleste af 
fakulteterne har i den seneste UMV-handleplan2 fra 2016 haft fokus på 
stressreducerende indsatser. På trods af et stort arbejde med at reducere 
stress blandt de studerende viser SMU’en, at der stadig er en udfordring 
med stress blandt studerende på KU.  

 

                                                 
2 Hvad er forskellen mellem studiemiljøundersøgelsen og undervisningsmiljøvurderingen? 
Studiemiljøundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på KU. 
Undersøgelsen inddrager de studerende i arbejdet med at afdække og løse eventuelle 
studiemiljøudfordringer. Studiemiljøundersøgelsen indgår i KU’s 
undervisningsmiljøvurdering. En UMV er uddannelsesinstitutionens officielle status på 
studie- og undervisningsmiljøet. UMV’en viser, hvordan det står til på uddannelserne og 
beskriver via handleplaner for studiemiljøet, hvordan der skal rettes op på udfordringer eller 
problemer. 


