
Hvordan får vi folk til at svare?
Andreas Pihl Kjærsgård, 

Ph.d. og konsulent ved enheden for videregående uddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)



1. Hvorfor og hvordan en forløbsundersøgelse blandt studerende på de 

videregående uddannelser?

2. Hvordan får vi studerende til at svare i forløbsundersøgelsen?

Disposition
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Hvorfor og hvordan en forløbsundersøgelse blandt 

studerende på de videregående uddannelser?
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Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

• Uafhængig statslig organisation, etableret af 
UVM i 1999 – senere UFM med ombord. 

• Mission: EVA’s mission er at gøre uddannelser og 
dagtilbud bedre.

• Vision. EVA’s vision er, at beslutningstagere, ledere 
og fagprofessionelle bruger EVA’s ydelser til at styrke 
kvaliteten i uddannelses- og dagtilbudssektoren.
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Efter 1. semester (Februar) 
Undervisningen, om de studerende er faldet til 

3

Efter 1. studieår (September)
Eksamensoplevelser oa.
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Studiestart-oktober
Studiestarten

2

Primo-medio august
Forventninger, motivation, studievalgsproces1

Efterfølgende kobling af register- og frafaldsdata
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EVAs forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser

Frafald

Fortsat

Potentielt 
frafald

Efter 2. studieår (September året efter)
Videre studie, arbejdsmarkedskompetencer og jobønsker
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Om forløbsanalysen for årgang 2016
Gennemført blandt studerende optaget gennem KOT i 2016:

• 1. survey blev gennemført i august 2016 (n = 29.663)

 heraf 23.420 rekrutteret til panel…

• 2. survey blev gennemført i oktober 2016 (n = 14.385)

• 3. survey blev gennemført i marts 2017 (n = 12.684)

• 4. survey blev gennemført i september 2017 (n = 7.513)

• 5. survey – september 2018 (n = 6.061)

Kombineres efterfølgende med frafalds- og registerdata.

Kan spørge ind til vigtige faktorer som motivation, faglig og social integration inden frafaldet sker –

og på de relevante tidspunkter i de studerendes studieforløb

Baggrunden for udvælgelsen af temaer er, at tidligere forskning har indikeret, at de forskellige 

faktorer har betydning for studerendes frafaldssandsynlighed.
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Wave 1: Hvorfor har nogle studerende større risiko for at falde fra, 
allerede inden de starter på studiet?

• Engagement og motivation, er man kommet ind på drømmestudiet? 
Ekstern og intern motivation etc.

• Afklaring og information, fx hvornår traf man beslutningen? Hvor 
afklaret var man?

• Realistiske forventninger, fx til studietid, studiets vanskelighed, egne 
evner

• Personlige egenskaber/forhold, fx social tillid, opbakning fra familie og 
venner

• Andre eksterne forhold: Boligsituation, helbred, livsbegivenheder, 
økonomiske problemer etc. B
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Wave 2: Hvordan oplever de studerende den første tid? 

• Faglig engagement (7 items)

• Social integration (6 items )

• Studiemotivation

• Self-efficacy (8 items)

• Studiestart og studiestartsforløb (16 items)

• Andre forhold vedrørende uddannelsen, fx fokus på studieintensitet, 
hvor krævende det er etc. 

• Andre faktorer, der ikke relaterer sig til uddannelsen, fx 
livsbegivenheder, hvordan bor du, social tillid etc. 
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Wave 3: De studerende oplevelser på 2. semester? 

• Faglig integration (7 items)

• Social integration (6 items )

• Self-efficacy (8 items)

• Studiemotivation

• Fagligt niveau

• Undervisere og ansatte på uddannelsen, fokus på dybdelæring,
feedback, tydelighed etc.

• Følelser relateret til studielivet (fra AEQ)

• Andre forhold vedrørende uddannelsen, fx fokus på studieintensitet, 
hvor krævende det er etc. 

• Andre faktorer, der ikke relaterer sig til uddannelsen
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– Vi ser nærmere på følelser, som relaterer 

sig direkte til uddannelsen

– Inspireret af forskning (Achievement

Emotions Questionnaire) 

– Fokuserer på to typer følelser
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Et nyt og anderledes perspektiv på trivsel: 
Studierelaterede følelser

Positive aktiverende 

følelser

Positive deaktiverende

følelser

Negative aktiverende 

følelser 

Negative deaktiverende

følelser
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To skalaer for studierelaterede følelser
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Skalaerne er validerede med Raschanalyser



Hvordan får vi studerende til at svare i forløbsundersøgelsen?
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– Tidspunkt: 

– Invitation lige efter optagelsesbrev i E-boks

– Metode: 

– Invitation via E-boks & e-mail

– Hvem inviterer: 

– UFM – dvs. samme afsender, med samme stempel, som med 

optagelsesbrevet
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Udsendelse: tidspunkt og metode



• Hvordan kan vi motivere til deltagelse?

• Undersøgelsens ansigt udadtil (Gør dig umage!)

• Brev, e-mail eller telefonisk introduktion (Kort og letlæselig)

• At ‘sælge’ undersøgelsen (”Der er tale om en forskningsundersøgelse!”)

• Formålet er vigtigt (”Dit svar har stor værdi!”)

• Indholdet er relevant (”Uanset din holdning eller viden!”)

• Incitamenter (”Vi trækker lod om en foodprocessor”)

• Autoritet (”Med venlig hilsen, Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut”)

• Behandlingsgrundlag mv.
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Invitationensmail
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Vi har brug for din hjælp til at  
bekæmpe frafald på videregående uddannelser 

9. august 2017 

 

Kære «FORNAVN» «EFTERNAVN» 

 

Tillykke med din optagelse på en videregående uddannelse. Vi håber, at du bliver glad for din uddannelse og den nye 

tilværelse som studerende. 

 

Frafald er en stor udfordring på mange uddannelser 

Som studerende starter man et nyt liv med mange nye muligheder, men også nye udfordringer. For nogle kan det være 

svært at vænne sig til livet som studerende, og for en del ender det desværre med, at de falder fra deres uddannelse. 

Det er ærgerligt – både for den enkelte studerende, for uddannelsesinstitutionerne og for samfundet.  

 

Det vil vi gøre noget ved det 

Vi ved desværre alt for lidt om, hvorfor studerende falder fra. Derfor har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) taget initi-

ativ til en undersøgelse, hvor vi, i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse, vil følge dig og din årgang 

igennem jeres første år på uddannelsen ved at invitere jer til at udfylde et lille spørgeskema tre gange årligt. 

 

…og vi har brug for din hjælp 

I det første spørgeskema sætter vi fokus på tiden inden studiestart. Hvilke forventninger har du, hvad motiverer dig, og 

hvilke mål har du med uddannelsen? Gør os klogere ved at besvare spørgeskemaet – så kvitterer vi med brugbar viden 

om indsatser, som kan gøre det nemmere for fremtidens studerende at starte på en videregående uddannelse.  

 

 

Sådan deltager du 

Du deltager i undersøgelsen via følgende link: «LINK» 

 

Hvis linket ikke virker, kan du gå ind på www.survey.epinion.dk/eva og bruge koden «KODE» 

 

Vind 1.000 kroner 

Som tak for hjælpen trækker vi lod om 5 gavekort á 1.000 kr. til studiebøger blandt alle deltagere. 

 

 

Det tager kun ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet, og du deltager anonymt i undersøgelsen. Fristen for at være 

med i undersøgelsen er torsdag den 24. august. Hvis vi ikke hører fra dig, vil vi tillade os at kontakte dig igen via mail 

eller telefon for at minde dig om undersøgelsen. 

 

Har du spørgsmål eller tekniske problemer? 

Så er du velkommen til at kontakte os på survey@eva.dk. Vi svarer dig hurtigst muligt. 

 

Om undersøgelsen i øvrigt 

Undersøgelsen gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som er en statslig institution, der arbejder med kva-

litetsudvikling af uddannelsessektoren. Undersøgelsen omhandler frafald, men dækker også andre beslægtede temaer. 

Dataindsamlingen gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet, som har videregivet CPR-numre og kontaktoplysninger. Undersøgelsen overholder alle krav stillet af 

Datatilsynet. De anonymiserede data vil alene blive benyttet til forskningsmæssige og statistiske formål og være tilgæn-

gelige for både Danmarks Evalueringsinstitut og Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 

På forhånd tak for din hjælp – og med venlig hilsen 

 

Jakob Rathlev  

Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut 

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT      Østbanegade 55, 3., 2100 København Ø     www.eva.dk 
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Udsendelse og ugedage – what works?



– Hvordan kan vi monitorering af dataindsamlingen?

– Monitorering af dataindsamlingen

– Nogle svarer med det samme

– Nogle svarer senere

– Nogle svarer aldrig

– ‘Hotline’

– Målrettede påmindelser

18

Løbende monitorering



Kombinationsindsamlingsdesign
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Overblik over dokumenter
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Kun et billede af virkeligheden…
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Kun et billede af virkeligheden…
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Kun et billede af virkeligheden…
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CATI-strategi
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CATI-strategi – Første runde
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CATI-strategi – Første runde
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CATI-strategi – Første runde
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CATI-strategi – Anden runde
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CATI-strategi – Anden runde
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Resultat
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Tak for jeres tid 


