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Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg foretages årligt og er en del af aarhus universitets kva-
litetssystem på uddannelsesområdet. undersøgelsen er initieret gennem et samarbejde mellem 
arbejdsgruppen for rekruttering af studerende, au Kommunikation og au studieadministration, 
og undersøgelsen har i 2011 særligt fokus på aarhus universitets fælles rekrutteringsaktiviteter.

Hensigten med undersøgelsen er at skaffe viden om uddannelsesvalget blandt de personer, der 
har søgt om optagelse gennem den Koordinerede tilmelding samt er blevet tilbudt en studieplads 
på aarhus universitet i 2011. 

Formålet er i 2011 yderligere præciseret ved: 
•  At opnå viden om de nye studerendes uddannelsesmæssige baggrund.
• At opnå indsigt i, hvor de nye studerende kommer fra.
•  At få viden om de nye studerendes kendskab til forskellige rekrutteringsaktiviteter/informations-

kilder. 
•  At få viden om forskellige rekrutteringsaktiviteter/informationskilders betydning for de nye stu-

derendes studievalg.
•  At opnå viden om, hvordan de nye studerende søger informationer og benytter vejledningstilbud.
• At opnå dokumentation af effekten af nuværende aktiviteter.
•  At få et grundlag for at udvikle og prioritere rekrutteringsindsatsen på AU.
•  At få øget viden om, hvilken betydning Aarhus Universitets omdømme har for de nye studerendes 

studievalg.

der vil i rapporten ikke blive givet anbefalinger i forhold til det fremtidige rekrutteringsarbejde.Rap-
portens resultater vil indgå i arbejdet i arbejdsgruppen for rekruttering af studerende og bidrage til 
grundlaget for de beslutninger, der træffes i forhold til rekrutteringsarbejdet på AU.

InTRo
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Baggrundsinformationer om de studerende, der har fået tilbudt en studieplads:
•  Aldersmæssigt er 55 % enten 20 eller 21 år, og 8 % er over 24 år.  
• Der tilbydes studieplads til 7 % flere kvinder end mænd.  
•  44 % tilbydes studieplads på BSS, 28 % på AR, 16 % på ST, og 11 % på HE.
• 63 % har stx som adgangsgivende eksamen.
•  20 % er dimitteret samme år fra deres adgangsgivende eksamen, og 83 % er dimitteret inden 

for de to seneste år inden ansøgningen om studieplads.

Om respondenterne:
•  33 % af respondenterne traf deres endelige studievalg efter den 15. marts 2011.
•  Fremtidige karrieremuligheder og fag på adgangsgivende uddannelsessted betyder mere for 

den studerendes valg af uddannelse end påvirkning fra forældre/familie, venner/kæreste, un-
dervisere på adgangsgivende uddannelsessted samt studievejledere generelt.

•  I forhold til AU’s omdømme lagde respondenterne mest vægt på studiemiljøet og AU’s faglige 
omdømme og mindre på undervisningens/undervisernes omdømme.

•  79 % siger, at Aarhus som studieby i høj grad eller i nogen grad har haft betydning for deres valg 
af uddannelse.

•  64 % svarer, at det i mindre eller i ingen grad havde betydning for studievalg, om de kunne få 
bolig i aarhus ved studiestart.

Om udvalgte rekrutteringsaktiviteter 2011:
•  91 % svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har fået de fornødne informationer i forhold til at 

træffe studievalget.
• Kendskab til u-days er generelt meget stort.
•  75 % af de respondenter, der havde deltaget i u-days, vurderede kvaliteten af den information, 

de modtog, til god eller meget god.
•  Ca. 40 % af respondenterne svarede, at de havde kendskab til uddannelsesmesserne. 
•  Studiepraktikkens betydning for studievalget vurderes højt, da 79 % svarer, at praktikken i høj 

grad eller i nogen grad har haft betydning for studievalget.
•  På trods af at Det Rullende Universitet kun har besøgt et fåtal af landets gymnasier ,er kendskabet 

blandt respondenterne på 10 %.
•  42 % svarer, at de har bemærket et eller flere elementer i rekrutteringskampagnen – plakater, 

postkort, hængeskilte og annoncer på internettet.
• 99 % kender hjemmesiden au.dk.
•  79 % af respondenterne kender webstudieguiden, og 74 % kender Bachelorbogen, og begge 

har stor indflydelse på den studerendes uddannelsesvalg.

IAGTTAGElSER
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Om vejledning:
•  75 % af respondenterne svarede, at de i høj grad eller i nogen grad har fået den vejledning, de 

havde brug for i forhold til at træffe studievalget.
•  20 % af respondenterne kender Informations- og vejledningscenteret på AU.
•  36 % af respondenterne svarede, at de havde kendskab til ”Chat med en vejleder”, og 10 %, at 

de havde benyttet sig af tilbuddet.
•  25 % af respondenterne havde benyttet sig af studievejledning andre steder på AU.
•  Informationskvaliteten på Informations- og vejledningscenteret samt på studievejledningerne 

andre steder på au vurderes højt.

Nej tak til studieplads:
•  61 % svarer, at de har planer om at studere på AU næste år, og 23 % vil bruge tiden på et uddan-

nelsesforløb på et andet universitet end au. 
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I 2011 har 6.777 studerende fået tilbudt optag på en af Aarhus Universitets bacheloruddannelser. 
Heraf har 92 % (6.261) sagt ja til tilbuddet, og 8 % (516) har takket nej.

Data til undersøgelsen består dels af baggrundsdata fra det studieadministrative system (Delfi) og 
dels fra en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev udsendt til alle, der fik tilbudt studie-
plads på aarhus universitet. Respondenter med en dansk gymnasial uddannelse, der sagde ja til 
optag, modtog det fulde spørgeskema. Øvrige respondenter, herunder dem, som sagde nej tak til 
optag, samt ikke dansktalende studerende, modtog få særskilte spørgsmål.  

Følgende baggrundsdata er trukket fra Delfi (Aarhus Universitets studieadministrative system):
•	 Alder
•	 Køn
•	 Hovedområde
  Hvilket hovedområde den studerende er blevet tilbudt studieplads på (Arts, Health, Science and 

Technology, Business and Social Sciences).
•	 Prioritet
 Hvilken prioritet har den pågældende uddannelse været for den studerende.
•	 Nationalitet	
  Hvilken nationalitet har den studerende (dansk nationalitet inkluderer respondenter fra Grønland 

grundet hensyn til ligebehandling).
•	 Adgangsgivende	eksamen	samt	år	for	afslutning	af	denne
  Fra hvilken uddannelse har den studerende sin adgangsgivende eksamen, og i hvilket år er 

denne bestået.
•	 Dimissionsår
 dimissionsår for adgangsgivende eksamen.

det elektroniske spørgeskema er udformet i programmet limesurvey, hvor hver respondent har 
fået en ”nøgle”, således at den enkeltes besvarelse af spørgeskemaet har kunnet sættes sammen 
med den pågældendes information fra Delfi. 

Sammenligner man fordelingen af studerende, der har fået tilbudt en studieplads (fordelt på bag-
grundsdata), med respondenterne af spørgeskemaet, fordeler de sig nogenlunde ens på de fleste 
variable. Dette gælder dog ikke kønsfordelingen. Her har markant flere kvinder valgt at besvare 
spørgeskemaet (16 %) mod de 7 % flere kvinder, der er blevet tilbudt en studieplads. Dette betyder 
helt generelt, at undersøgelsen kan være påvirket af, at flere kvinder har valgt at svare end mænd. 

METodE
dataindsamling
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vi har lavet en del krydstest på, om mænd og kvinder svarer forskelligt på en række udvalgte 
spørgsmål, og det viser sig, som det også vil fremgå af rapporten, at dette er tilfældet på nogle 
spørgsmål (disse opgørelser viser procentfordelinger af, hvorledes hhv. mændene og kvinderne 
har svaret på spørgsmålene).
 
tabel a på næste side giver en kort overordnet karakteristik af de ansøgere, der har fået tilbudt 
en studieplads, opdelt på dem, der hhv. har valgt at besvare, hhv. ikke besvare spørgeskemaet.

Kort om baggrunden for dem, der har fået tilbudt studieplads:
•  Aldersmæssigt er 55 % enten 20 eller 21 år, og 8 % er over 24 år.  
• Der tilbydes studieplads til 7 % flere kvinder end mænd.  
• 94 % har dansk nationalitet.
•  44 % tilbydes studieplads på BSS, 28 % på AR, 16 % på ST, og 11 % på HE.
• 63 % har stx som adgangsgivende eksamen.
•  20 % er dimitteret samme år fra deres adgangsgivende eksamen, og 83 % er dimitteret inden 

for de to seneste år inden ansøgningen om studieplads.  
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Tabel	A.	Karakteristika	for	dem,	der	har	fået	tilbudt	studieplads	i	alt,	og	dem,	der	har	besvaret	
spørgeskemaundersøgelsen.

Baggrundsvariabel Kategori Spørgeskema Total Chi-test
p-værdiikke be-

svaret
Besva-
ret

aldersgruppe < 20 år
20 år
21 år
22 år
23-24 år
> 24 år

13,7 %
27,2 %
27,1 %
14,6 %

9,6 %
7,8 %

18,6 %
29,4 %
25,2 %
11,0 %

7,5 %
8,3 %

16,3 %
28,4 %
26,1 %
12,7 %

8,5 %
8,1 %

 

Total (Procent)  100 % 100 % 100 % 0,000

Køn Kvinder
mænd

48,0 %
52,0 %

58,2 %
41,8 %

53,4 %
46,6 %

 
 

Total (Procent)  100 % 100 % 100 % 0,000

Hovedområde
 
 
 

arts
Health
science and technology
Business and social sciences

28,0 %
9,3 %

13,8 %
48,9 %

28,2 %
13,2 %
18,4 %
40,3 %

28,1 %
11,4 %
16,2 %
44,3 %

 
 
 
 

Total (Procent)  100 % 100 % 100 % 0,000

nationalitet danmark
norden
norden/eu
Øvrige eu
Øvrige verden

93,3 %
1,7 %
1,0 %
2,3 %
1,7 %

93,6 %
1,5 %
0,9 %
2,4 %
1,6 %

93,5 %
1,6 %
0,9 %
2,4 %
1,6 %

 
 
 
 
 

Total (Procent)  100 % 100 % 100 % 0,950

adgangsgivende 
eksamen

studentereksamen
HH
HF
Htx
udenlandsk eksamen
andet

62,2 %
19,3 %
8,6 %
4,9 %
4,6 %
0,3 %

64,2 %
15,3 %

8,6 %
6,2 %
5,2 %
0,4 %

63,3 %
17,2 %
8,6 %
5,6 %
4,9 %
0,3 %

 
 
 
 
 
 

Total (Procent)  100 % 100 % 100 % 0,000

dimissionsår
 
 
 
 
 
 
 
 

2011
2010
2009
2008
2007
2001-2006
1991-2000
< 1991
mangler

16,6 %
39,3 %
24,6 %

8,4 %
4,4 %
4,7 %
1,2 %
0,5 %
0,3 %

23,1 %
40,5 %
21,5 %
5,3 %
2,8 %
4,5 %
1,1 %
0,6 %
0,7 %

20,0 %
39,9 %
22,9 %

6,7 %
3,6 %
4,6 %
1,2 %
0,5 %
0,5 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total (Procent)  100 % 100 % 100 % 0,000

Total (Antal)  3.181 3.596 6.777

 Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.
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Databehandlingen er foretaget i SPSS, og den grafiske fremstilling er foretaget i Excel og Word. 
Der er primært foretaget analyser på et deskriptivt niveau testet for statistisk signifikans med Pe-
arsons Chi-2-test. under tabellerne angives p-værdien for testen, hvor værdier > 0,05 indikerer, at 
sammenhængen mellem de to variable er tilfældig, mens værdier </= 0,05 indikerer en statistisk 
signifikant sammenhæng.

Datamateriale og tabeller
der er udarbejdet en omfattende bilagssamling med tabeller og analyser, der danner baggrund 
for denne rapport. Disse kan downloades på hjemmesiden www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/
uddkvalitet/rekrutteringsundersoegelser  eller kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetsenheden, 
au studieadministration.

Brug af citat- og faktabokse 
Jævnt fordelt gennem rapporten er der anvendt faktabokse og citater, der bygger på kvalitative 
data indhentet via de seks åbne svarkategorier i det elektroniske spørgeskema. 
disse kvalitative besvarelser er efterfølgende blevet overordnet kategoriseret i de for svarkatego-
rien relevante temaer, emner eller ord.  Hverken faktabokse eller citater er taget ud af en anden 
sammenhæng. indholdet i disse og deres placering i rapporten hænger nøje sammen med be-
svarelserne inden for samme spørgsmålskategori i spørgeskemaet.

Undersøgelse	af	”studiestartsbias”
Nogle fag på Science and Technology (ST) havde studiestart allerede den 17. august 2011, hvilket 
var omkring to uger, inden spørgeskemaundersøgelsen blev lukket. derfor kan man ikke udelukke, 
at det kan have resulteret i en ”studiestartsbias”. 

indledningsvis blev det undersøgt, om svarprocenten afveg fra de øvrige hovedområder, ved at 
se på, om der var forskel på svarprocenten før og efter studiestart på st i forhold til de tre øvrige 
hovedområder. Undersøgelsen viste, at der ikke var signifikant forskel på svarprocenten på de fire 
hovedområder. 

derefter blev det undersøgt, hvorvidt studiestarten havde påvirket besvarelsernes indhold. anta-
gelsen var, at eventuelle påvirkninger af svarene især ville fremtræde ved de svar, der omhandler 
betydningen af aarhus universitet. derfor har vi som indikator valgt at se på, om der er forskel på 
besvarelserne af spørgsmålene vedrørende AU’s faglige omdømme, undervisningen/undervisernes 
omdømme på au eller studiemiljøet på au. de indkomne svar fra de studerende på st, der havde 
besvaret spørgeskemaet hhv. før og efter studiestart, blev sammenlignet. Heller ikke her viste der 
sig en sammenhæng mellem svarene. vi har valgt at se dette som en stærk indikator på, at det 
ikke har haft betydning for undersøgelsen, at nogle af svarene fra st er indkommet efter studiestart. 
der er derfor ikke korrigeret for tidlig studiestart på st i den videre analyse.

dATABEARBEJdnInG
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Af de 6.777, der fik tilbudt studieplads, og som modtog spørgeskemaet, har 3.596 personer be-
svaret hele spørgeskemaet.  Det giver en svarprocent på 53 %, hvilket er en betydelig forbedring 
af sidste års svarprocent på 29 % og mere end dette års målsætning om en svarprocent på 40 %. 
Spørgeskemaet er udsendt til alle, der fik tilbudt studieplads, men kun respondenter med en dansk 
gymnasial uddannelse har modtaget det fulde spørgeskema. Øvrige respondenter, herunder dem, 
som sagde nej tak til optag, samt engelsksprogede, modtog få særskilte spørgsmål. spørgeskemaet 
blev sendt ud den 30. juli 2011 og var aktivt til og med den 8. september 2011. 

Svarprocenten er målt løbende, og udviklingen kan ses i figur 1, hvor dato for første og anden rykker 
også er angivet. Effekten af de gentagne henvendelser ses tydeligt i diagrammet. 

SVARPRoCEnT 
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Figur 1. Antallet af daglige svar og udvikling i akkumuleret svarprocent.

Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet.
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De	delvist	besvarede	spørgeskemaer	

For de studerende, der kun delvist har besvaret spørgeskemaet, er det undersøgt, om der er tale 
om systematisk frafald. undersøgelsen viste, at frafaldet er jævnt fordelt hen over spørgeskemaets 
længde, og det peger derfor ikke på et systematisk frafald ved bestemte spørgsmål.

Kendskab	og	svarprocent
For at sikre, at kendskabet til rekrutteringsundersøgelsen ”Dit Studievalg 2011” blev udbredt til flest 
mulige af dem, som fik tilbudt studieplads, blev en række forskellige formidlingstiltag gennemført. 
tanken bag dette var at gøre opmærksom på undersøgelsen gennem så mange og så forskellige 
relevante kanaler som muligt for dermed at øge svarprocenten. 

det kom til udtryk ved nedenstående tiltag:

•  Der blev arbejdet med spørgeskemaets udformning, spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. 
Dette blev gjort dels for at øge præcisionen, dels for at skabe et godt ”flow” i spørgeskemaet, 
med henblik på at respondenterne skulle bruge tiden så effektivt som muligt i besvarelsen. 

•  Der blev foretaget en pilottest af spørgeskemaet i juni 2011, for at sikre at spørgeskemaet kunne 
besvares efter hensigten, og for at der ikke var systematiske fejl. 

•  Der blev arbejdet med præcisering af tekst og formuleringer i de to planlagte rykkermails (med 
ekstra fokus på emnefeltet i e-mail) – som officielt blev beskrevet som opfordringsmails.

•  I optagelsesbrevet blev der gjort opmærksom på spørgeskemaet, og det blev der også gjort 
ved den lokale information på velkomstdagen. ligeledes er der orienteret om undersøgelsen til 
vejledningsansvarlige og prodekaner for uddannelse på hovedområderne.

•  Undersøgelsen blev åbnet den 30. juli 2011 simultant med optagelsesbrevets udsendelse. Siden-
hen er der blevet rykket for deltagelse to gange. 

•  Der blev informeret om undersøgelsen på relevante sider på AU’s web og kommunikationsfolk 
og kontaktpersoner på hovedområderne fik tilsendt bannerreklame for undersøgelsen, som 
kunne lægges på de lokale websider for nye studerende. Desuden er der blevet informeret om 
undersøgelsen på mange af de elektroniske informationsskærme, som findes på hele AU.
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RESPoNDENTERNE 
Analysen omhandler de 3.266 personer, der har sagt ja til tilbuddet om optagelse på AU, som har 
svaret på spørgeskemaet herom, og som har en dansk adgangsgivende gymnasial uddannelse. 

For at tegne et billede af respondenternes adfærd blev de bedt om at svare på en række spørgs-
mål, der har betydning for deres studievalg, bl.a. tidspunkt for beslutning om studievalget, hvorvidt 
de har fået deres 1. prioritet opfyldt, en række ydre faktorers påvirkning samt betydning af aarhus 
universitets omdømme samt aarhus som studieby. 

Resultaterne af analysen af disse spørgsmål følger i dette afsnit om respondenterne.

TIDSPUNKT FoR BESlUTNING om AT SøGE 
uddannelse i åR
Beslutningen om, hvilket studium der søges ind på, er en beslutning, der bygges op over tid, og det 
kan være svært for de studerende præcist at angive, hvornår de traf deres endelige beslutning 
om at søge ind på netop den uddannelse, de fik tilbudt studieplads på. Der tegner sig alligevel et 
billede af beslutningstidspunktet og forskelligheden mellem hovedområderne, når de studerende 
bliver spurgt om, hvornår de traf det endelige studievalg. lidt over halvdelen af respondenterne 
svarer, at de traf deres studievalg efter den 1. januar 2011, altså forholdsvis kort tid, inden de søgte 
ind på uddannelsen, og hele 33 % besluttede sig først endeligt efter den 15. marts 2011. Hvis man 
sammenligner med sidste års rekrutteringsundersøgelse, blev respondenterne bedt om at svare 
på samme spørgsmål. Her svarede 25 %, at de havde truffet det endelige studievalg efter den 15. 
marts. Dette kunne tyde på, at de studerende træffer deres endelige valg senere. 

Det ses, at der er signifikant forskel mellem hovedområderne. Respondenter fra HE skiller sig ud ved 
langt tidligere end andre respondenter at træffe deres endelige studievalg. Kun ca. 35 % traf deres 
studievalg efter den 1. januar 2011. dette kan bl.a. skyldes de høje adgangskvotienter, der kræves 
for at komme ind på uddannelserne, hvilket kræver fokus tidligere fra den kommende studerende. 
desuden er læge- og tandlægeuddannelserne begge professionsorienterede, og karrierevejene 
er synlige for de kommende studerende. modsat He er respondenterne på aR dem, der er senest 
til at træffe deres studievalg. Her viser det sig, at over 60 % traf deres endelige studievalg efter den 
1. januar 2011. 

BESKRIVElSE AF dEM, dER hAR 
SAGT JA TAK TIl STUdIEPlAdS PÅ AU
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der er blevet testet på hovedområdeniveau, om der skulle være forskel mellem mænd og kvinder 
på, hvornår de træffer deres studievalg. Det har vist sig ikke at være tilfældet. ligeledes viste det 
sig, at hverken alder eller dimissionsår har indflydelse på tidspunktet for studievalget.

1. PRIoRITET
langt de fleste, der søger optagelse på AU, får tilbudt deres 1. prioritet. Det gælder desværre ikke for 
alle, og der er signifikant forskel på, om respondenterne har fået opfyldt deres 1. prioritet, afhængig 
af hvilket hovedområde de er blevet optaget på. 
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Figur	2.	Hvornår	traf	du	din	endelige	beslutning	om	at	søge	netop	denne	uddannelse?	

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.
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Figur	3.	Har	du	fået	opfyldt	dit	uddannelsesønske	som	1.	prioritet?

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

Figur 3 viser, at respondenter fra He i højere grad end andre grupper får opfyldt deres 1. prioritet, 
hvilket igen kan hænge sammen med de høje adgangskvotienter, der er på uddannelserne. 
Blandt de studerende fra AR, der har sagt ja til en studieplads, har 19 % svaret, at de ikke har fået 
tilbudt deres 1. prioritet. 

ligeledes er der en signifikant forskel på, om man har fået opfyldt sin 1. prioritet, afhængig af om 
man er mand eller kvinde. mænd får, som det kan ses i figur 4, i højere grad opfyldt deres 1. prio-
ritet. Forskellen er lille, om end signifikant. Dette betyder med andre ord også, at flere kvinder end 
mænd har valgt at sige ja tak til en studieplads, der ikke er en 1. prioritet. 
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Figur	4.	Har	du	fået	opfyldt	dit	uddannelsesønske	som	1.	prioritet?	
Kønsfordeling	blandt	jasigere	og	nejsigere.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,043.

Respondenter, der ikke fik opfyldt deres 1. prioritet, er endvidere blevet spurgt om, hvordan deres 
1. prioritet ligner den uddannelse, de er kommet ind på.
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den	tilbudte	plads	så	din	1.	prioritet?	

n=481. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

Figur 5 viser, at det hyppigste svar fra respondenter fra aR, st og Bss er, at de har sagt ja til en 
anden uddannelse, der er placeret i samme by. Figuren viser også, at respondenter fra aR og st 
sjældent har sagt ja til den samme uddannelse i en anden by (6-7 %), mens det i højere grad er 
tilfældet for BSS (20 %) og i meget højere grad er tilfældet for HE (48 %). De studerende, der er op-
taget på He, har valgt at lægge mere vægt på uddannelsen end på den by, hvor uddannelsen er 
blevet udbudt. De er med andre ord mere villige til at flytte by for at starte på deres 1. prioritet end 
studerende fra de øvrige hovedområder. 
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Figur	6.	Har	du	allerede	nu	planer	om	at	genansøge	din	1.	prioritet	næste	år,	
selvom	du	starter	på	en	anden	uddannelse	nu?	

n=481. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,004. 

Det ses af figur 6, at samlet set vil 12 % af de respondenter, der ikke har fået opfyldt deres 1. prio-
ritet, genansøge deres 1. prioritet næste år. Der er en signifikant forskel mellem hovedområderne 
angående de studerendes valg om genansøgning. På AR er det 16 %, der svarer, at de vil genan-
søge, mens det samme tal er 8 % for BSS. Samtidig er der en større andel af de studerende, der 
ikke ved, om de vil genansøge på ST (42 %). Det tilsvarende tal er noget lavere (20-27 %) på de 
andre hovedområder. 

EKSTERNE FAKToRERS BETyDNING FoR vAlGET 
Respondenterne er blevet spurgt om en række eksterne faktorers betydning for deres uddannelses-
valg. det drejer sig om påvirkning fra venner, familie, fag på tidligere uddannelsessted, fremtidige 
karrieremuligheder osv. Figur 7 nedenfor giver en oversigt over, hvor stor en andel af de optagne der 
har svaret, at de eksterne faktorer har nogen betydning eller stor betydning for valget af uddannelse.

 

 

 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

100,0% 

Arts Health Science and 
Technology 

Business and 
Social Sciences 

Total 

Forældre/familie 

Venner/kæreste 

Lærer på 
adgangsgivende 
uddannelsessted 

Fag på 
adgangsgivende 
uddannelsessted 

Studievejledere 
generelt 

Fremtidige 
karrieremuligheder

 

Figur	7.	Eksterne	faktorers	betydning	(nogen/høj	grad)	for	valg	af	uddannelse.		

n=481. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,004. 
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På alle fire hovedområder er det fremtidige karrieremuligheder og fag på adgangsgivende uddan-
nelsessted, der betyder mest for den studerendes valg af uddannelse. og som det fremgår af figur 
7, betyder de fremtidige karrieremuligheder mest på HE (88 %) og på BSS (88 %) og mindst på AR 
(59 %), hvilket kan hænge sammen med, at såvel HE som BSS rummer flere meget professionsret-
tede uddannelser med tydelige karriereveje. Fagene på det adgangsgivende uddannelsessteds 
betydning er højst på ST (72 %) og mindst på AR (59 %).

Forældre/familie, venner/kæreste samt lærere på adgangsgivende uddannelsessted har også 
forholdsvis stor indflydelse på den studerendes studievalg. Specielt respondenter fra HE (57 %) 
vurderer forældres/families betydning højt for valget af uddannelse.

Hvis man ser på, hvorvidt de to køn påvirkes lige meget af forældre/familie, så viser der sig en lille, 
men signifikant forskel på kvinder og mænd (figur 8).
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Figur	8.	I	hvilken	grad	har	forældre/familie	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	
Forskel	mellem	kønnene.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

Kvinder svarer i højere grad end mænd, at familie og forældre har betydning for deres studievalg. 
Andelen af kvinder, der svarer høj grad eller nogen grad af betydning, er næsten 47 %, mens det 
samme tal for mænd er 41 %.
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Figur	9.	I	hvilken	grad	har	forældre/familie	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	
Forskel mellem aldersgrupper.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

ovenstående figur viser ligeledes, at der er en signifikant forskel mellem aldersgrupperne. Der ses 
en tydelig tendens til at tilskrive forældre og familie mindre betydning, jo ældre respondenterne 
bliver. specielt er forskellen tydelig for gruppen over 24 år, mens der ikke ses den store forskel 
mellem dem, der er yngre end 20 år, og gruppen på 21 og 22 år. altså begynder betydningen af 
forældre og familie først at aftage efter det 22. år. 

”høj faglighed, godt studiemiljø, 
moderne universitet.”

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen, dit studievalg 2011.
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AARHUS UNIvERSITETS omDømmE
undersøgelsen belyser betydningen af universitetets faglige omdømme, undervisernes faglige 
omdømme og studiemiljøets betydning for studievalget.
de studerende er blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad de tre forskellige faktorer har haft be-
tydning for deres studievalg. Figur 10 nedenfor viser andelen af respondenter, der har svaret høj 
grad/nogen grad af betydning for studievalget.

Det ses, at fordelingen er næsten identisk for de fire hovedområder. mindst vægt lægges der på 
undervisningens/undervisernes omdømme, og mest vægt lægges der på studiemiljøet og AU’s 
faglige omdømme. Respondenter fra He og Bss lægger en smule mere vægt på studiemiljøet og 
AU’s faglige omdømme, når de skal vælge uddannelse, end respondenterne fra AR og ST. 

der er undersøgt for, om der var kønsforskelle i forhold til den betydning, hhv. de kvindelige og de 
mandlige respondenter tillagde de tre faktorer. Her viste der sig ingen signifikant forskel i betyd-
ningen af AU’s faglige omdømme og undervisningens/undervisernes faglige omdømme blandt 
kønnene. det var kun i forhold til studiemiljøet, at der viste sig kønsforskel, og her tilskrev kvinderne 
fra ST samt kvinderne fra BSS studiemiljøet signifikant mere betydning for deres valg af uddannelse, 
end deres mandlige medstuderende gjorde.
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Figur	10.	Betydning	(nogen/høj	grad)	af	AU’s	omdømme.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet.

Fakta

Respondenterne skulle med tre ord give deres egen karakteristik af 
aarhus universitet. 1.883 besvarede dette med 9.000 ord, og en toptre 
over de mest anvendte ord ser således ud:
1. Faglighed (1139)
2. Studiemiljø (1046)
3. moderne (367)
Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.
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AARHUS Som STUDIEBy
Respondenterne blev spurgt om en række spørgsmål, der knytter sig til aarhus som studieby. de 
blev bedt om at forholde sig til den betydning, som byen aarhus havde haft for uddannelsesvalget, 
samt i hvilket omfang respondenterne enten var flyttet eller havde planer om at flytte til Aarhus på 
grund af uddannelsen. Respondenterne blev desuden bedt om at svare på, om muligheden for at 
få en bolig til studiestart havde påvirket deres valg af uddannelse.

Figur 11 nedenfor viser, hvorledes respondenterne fra de forskellige 
hovedområder vægter betydningen af aarhus som studieby. generelt 
tillægger respondenterne Aarhus stor betydning (79 % kategoriserer 
totalt set betydningen som i høj grad eller i nogen grad). Størst forskel 
ses blandt respondenterne fra hhv. HE (89 %) og AR (77 %). Der er 
i spørgeskemaet ikke blevet skelnet mellem, om den bachelorud-
dannelse, den studerende er blevet tilbudt plads på, har campus i 
aarhus eller ej. det vil sige, at der er en mindre gruppe for hvilken, 
aarhus som studieby ikke er relevant. dette kan have resulteret i, at 
kategorien i ingen grad er en smule forhøjet. 

”det er en rigtig hyggelig, ung by 
med et topmoderne universitet og 

perfekte rammer for mit valg af 
uddannelse.”

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.
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Figur	11.	I	hvilken	grad	har	Aarhus	som	studieby	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	
Forskel mellem hovedområder.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

Hvis man ser på, hvilken landsdel respondenterne kommer fra (defineret ud fra, hvor respondenterne 
har taget deres adgangsgivende eksamen), er der signifikant forskel på, hvor meget indflydelse 
Aarhus som studieby har, når uddannelsesvalget skal træffes. 

Som det fremgår af figur 12 nedenfor, vægter respondenter fra hhv. Sjælland og Hovedstaden 
ikke aarhus som studieby så højt som respondenterne fra de øvrige områder, når de skal vælge 
uddannelse. mest markant er dog respondenter fra Hovedstaden, hvor 26 % siger, at Aarhus som 
studieby ingen grad af betydning har haft for studievalget.
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n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.

der blev desuden undersøgt for, om der skulle være forskel på den betydning, som kvinder og 
mænd lægger på Aarhus som studieby (figur 13), og her viser der sig en lille, men signifikant forskel 
på kønnene, hvor kvinderne tillagde aarhus som studieby en smule mere vægt end mændene. 
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Figur	13.	I	hvilken	grad	har	Aarhus	som	studieby	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	Forskel	
mellem	kønnene.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,028. 

Figur	12.	I	hvilken	grad	har	Aarhus	som	studieby	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	
Forskel mellem landsdele.



dit studievalg 201120

De studerende blev bedt om at forholde sig til, om de havde planer om eller allerede var flyttet til 
aarhus for at påbegynde deres uddannelse på au. som det blev nævnt tidligere, er de studerende 
ikke blevet spurgt om, hvorvidt de var blevet tilbudt studieplads på en uddannelse, der er placeret 
geografisk i Aarhus, og dette har formentlig resulteret i en for stor ”nejgruppe”. 
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Figur	14.	Har	du	planer	om,	eller	er	du	flyttet	til	Aarhus	for	at	starte	på	din	nye	uddannelse	på	
Aarhus	Universitet?	Forskel	mellem	hovedområder.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,002. 

Af figur 14 fremgår det, at samlet set svarer tre fjerdedele af respondenterne, at de enten er flyttet 
eller forventer at flytte til Aarhus for at påbegynde deres studium på AU. (Tallene for AR og BSS kan 
være påvirket af besvarelser fra respondenter fra hhv. Campus Emdrup og AU Herning.)

det er desuden blevet undersøgt, hvorvidt der er forskel mellem kønnene på de enkelte hoved-
områder. det viste sig ikke at være tilfældet.

der tales meget om boligsituationen i aarhus og betydningen af muligheden for at kunne få en 
studiebolig, når studievalget træffes. De respondenter, der havde svaret, at de havde planer om 
eller var flyttet til Aarhus, blev derfor spurgt om, hvor meget betydning muligheden for at få en bolig 
ved studiestart har haft på uddannelsesvalget. 64 % svarede, at det kun i mindre grad eller i ingen 
grad havde haft betydning for valg af uddannelse. når dette 
holdes op mod de 75 %, som svarer, at de har planer om eller 
er flyttet i forbindelse med deres studiestart, kan det forekomme 
overraskende, at så stor en procentdel vurderer, at det ikke har den 
store betydning, om man kan få en bolig. selvom de studerende 
ikke vægter muligheden for at få en bolig til studiestart højt, er 
det en konkret problemstilling, den studerende skal forholde sig 
til inden studiestart. 

der er undersøgt for, om der skulle være forskel på, hvorledes 
mænd og kvinder vurderede betydningen af, hvorvidt de kunne 
få en bolig ved studiestart. Igen viste der sig ingen signifikant 
kønsforskel. det er desuden undersøgt, hvad det betyder i forhold 
til, hvor de studerende kommer fra (i forhold til sted for adgangs-
givende eksamen). 

 

”Byen Århus har haft stor indfly delse 
på mit valg af uddannelse, pga. 
dens størrelse og atmosfæren. 

Eneste ulempe har været, at det er 
så svært at finde bolig til studiestart 

(det gælder både lejligheder og 
ventetiden på kollegierne).”

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.
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Det ses af figur 15, at respondenter fra Hovedstaden og Sjælland tilskriver muligheden for at have en 
bolig ved studiestart større betydning i forhold til deres studievalg. Figuren viser også, at jo længere 
væk fra aarhus respondenten kommer, jo større betydning vægter respondenten muligheden for 
bolig ved studiestart i forhold til sit valg af uddannelse.
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n=2451. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,000.

Figur	15.	I	hvilken	grad	har	muligheden	for	at	få	en	bolig	i	Aarhus	ved	studiestart	haft	betydning	
for	dit	valg	af	uddannelse?	Forskel	mellem	landsdele.	

Iagttagelser i forhold til respondenterne
•  33 % af respondenterne traf deres endelige studievalg efter den 15. marts 2011.
•  Fremtidige karrieremuligheder og fag på adgangsgivende uddannelsessted betyder mere for 

den studerendes valg af uddannelse end påvirkning fra forældre/familie, venner/kæreste, un-
dervisere på adgangsgivende uddannelsessted samt studievejledere generelt.

•  Respondenterne lægger mest vægt på studiemiljøet og AU’s faglige omdømme og mindre på 
undervisningens/undervisernes omdømme, og kvinderne fra st og Bss tillægger studiemiljøet 
signifikant mere betydning for deres valg af uddannelse, end deres mandlige medstuderende gør.

•  79 % af respondenterne siger, at Aarhus som studieby i høj grad eller i nogen grad har haft be-
tydning for deres valg af uddannelse.

•  64 % svarer, at det kun i mindre grad eller i ingen grad havde haft betydning for valg af uddan-
nelse, om de kunne få en bolig i aarhus ved studiestart.
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som tidligere nævnt er rekrutteringsaktiviteterne på aarhus universitet 2011 i fokus i rekrutterings-
analysen dit studievalg 2011, og i de kommende afsnit følger en analyse af en række udvalgte 
rekrutteringstiltag, som har været anvendt i forbindelse med studievalg 2011.
inden selve analysen af de udvalgte rekrutteringsaktiviteter præsenteres, følger her en kort in-
troduktionsbeskrivelse af de overordnede bærende principper og tankerne bag de forskellige 
rekrutteringsaktiviteter. 

Tankerne bag rekrutteringsaktiviteterne
det bærende princip for alle universitetets rekrutteringsaktiviteter er, at de forløber hele året rundt, 
og at de er sammensat, så universitetet i videst muligt omfang når de relevante målgrupper på de 
for målgruppen relevante tidspunkter.

set i sammenhæng over et år tilbyder au studieafklarende aktiviteter til:
•  Unge, som har brug for en introduktion til universitetsstudier (fx uddannelsesmesser, foredrag, 

Det Rullende Universitet, webstudieguide, studievejledning, Bachelorbogen).
•  Unge, som vil vide mere om en bestemt uddannelse (fx u-days/åbent hus, webstudieguide, 

studievejledning, Bachelorbogen).
•  Unge, som har brug for afklaring i forhold  til deres valg (studiepraktik, u-days/åbent hus, web-

studieguide, studievejledning).
der arbejdes sideløbende målrettet med at skabe og udnytte indre sammenhæng i aktiviteterne 
– dels en genkendelse i det grafiske udtryk, dels ved at et arrangement leder videre til det næste. 

aktiviteterne bygger som hovedregel på, at:
•  Studievejledningen på AU er lettilgængelig og kan kontaktes via telefon, ved at møde personligt 

op, via mail og via chat.
•  AU har et solidt samarbejde med gymnasieverdenen med seriøse tilbud til både elever og lærere 

på tidspunkter, som er tilrettelagt i samarbejde med gymnasieskolerne.
•  Uanset i hvilken sammenhæng man møder AU, bydes der på seriøs og vedkommende vejledning.
•  AU arbejder bevidst med at have tilbud til den uddannelsessøgende, uanset hvor vedkommende 

befinder sig i processen med at træffe sit uddannelsesvalg.

Besøgsordninger
mange fagområder tilbyder forskellige besøgsordninger, hvor hold eller klasser kan besøge uni-
versitetet og få rundvisninger, laboratoriehjælp eller lignende. gymnasieelever kan også få hjælp 
til større skriftlige opgaver. AU sender også forskere ud på fx gymnasieskoler for at holde foredrag, 

REKRUTTERInGSAKTIVITETER PÅ 
AARhUS UnIVERSITET 2011



dit studievalg 2011 23

AU’s museer tilbyder forskellige aktiviteter i deres skoletjenester, og de fleste fagområder holder 
inspirationsdage for gymnasielærere en gang om året, ligesom det Rullende universitet besøger 
op mod 25 gymnasier årligt. 

Kerneaktiviteter
ud over de forskellige besøgsordninger har au et større antal rekrutteringsaktiviteter, som anses for 
kerneaktiviteter og er fælles for alle fagområder. Herunder uddannelsesmesser, u-days og åbent hus 
på Campus Emdrup og AU Herning, studiepraktik og naturligvis studievejledning, som også findes 
året rundt. Webstudieguiden (www.au.dk/studieguide) og Bachelorbogen er også en væsentlig 
aktivitet i arbejdet med rekruttering. alle aktiviteterne bakkes op af en årlig rekrutteringskampagne, 
som via forskellige medier gør de unge opmærksomme på muligheder for at studere ved aarhus 
Universitet og ikke mindst mulighederne for at få hjælp til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.

Har	respondenterne	fået	den	fornødne	information	for	at	træffe	studievalget?
I tabellen nedenfor ses en oversigt over respondenternes vurdering af, hvorvidt de samlet set fik 
den information, de havde brug for, i forbindelse med at de skulle træffe deres studievalg. 

Her svarer 38 % af respondenterne, at de i høj grad har fået den information, de har brug for, og 
91 % svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har fået de fornødne informationer for at træffe 
studievalget.

Hovedområde Arts Health Science 
and Tech-
nology

Business 
and 

Social 
Sciences

Total

i høj grad 37,7 % 41,0 % 42,2 % 35,5 % 38,1 %

i nogen grad 52,7 % 52,1 % 49,7 % 55,1 % 53,0 %

i mindre grad 7,5 % 4,4 % 5,0 % 7,4 % 6,6 %

slet ikke 1,1 % 0,2 % 1,1 % 1,2 % 1,0 %

ved ikke 1,0 % 2,2 % 1,9 % 0,8 % 1,3 %

total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total (Antal) 941 405 616 1.304 3.266

Tabel	B.	Har	du	generelt	fået	den	information,	som	du	havde	brug	for	i	forhold	til	at	foretage	
dit	studievalg?

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,007.

På de næste sider følger en gennemgang af udvalgte rekrutteringsaktiviteter, der har været an-
vendt op til studiestart 2011. 

det drejer sig mere konkret om u-days, uddannelsesmessen ”uddannelse uden grænser” i januar 
2011 i aarhus, uddannelsesmessen ”uddannelse uden grænser” i januar og februar 2011 i aalborg, 
Herning, odense eller København, studiepraktik, Det Rullende Universitet, webstudieguiden, www.
au.dk, Bachelorbogen og den årlige rekrutteringskampagne (plakater, postkort, hængeskilte og 
annoncer på internettet, annonce i dagbladet Politiken) samt uddannelsesguiden ug.dk.
i den bilagsmappe, der er beskrevet i afsnittet databearbejdning, kan der desuden ses tabeller 
over respondenternes svar på spørgsmål vedrørende besøg af studerende eller forskere fra aarhus 
universitet på deres uddannelsessted ud over det Rullende universitet, åbent Hus Campus emdrup, 
april 2011, og åbent Hus Campus Herning, april 2011.
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Figur	16.	Hvad	er	dit	kendskab	til	u-days	(åbent	hus)?	Forskel	mellem	kønnene.		

 n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

U-DAyS
u-days er et veletableret samarbejde mellem alle videregående uddannelsesinstitutioner i aarhus, 
og helt konkret er u-days åbent hus på 135 uddannelser i Aarhus. over tre dage i marts åbner de 
videregående uddannelsesinstitutioner dørene med det formål at give kommende studerende 
lejlighed til at opleve uddannelserne indefra med prøveforelæsninger, rundvisninger, møde med 
undervisere, studerende, studievejledere, kandidater i første job m.m. u-days går et lag dybere 
end uddannelsesmesserne. i 2011 besøgte 8.779 u-days, og heraf besøgte knap 3.800 aarhus 
universitet. arrangementet er åbent og uden tilmelding og retter sig primært mod de 18-24-årige.

Generelt er kendskabet til u-days højt. Samlet set svarer 75 % af respondenterne, at de kender u-days, 
og 37 % svarer, at de har benyttet sig af tilbuddet. Kendskabet er højt på alle fire hovedområder, 
og der er ikke signifikant forskel hovedområderne imellem.
 
der er undersøgt for, om der skulle være køns- og aldersforskelle i forhold til kendskab og deltagelse 
i u-days, og her fandt vi signifikant forskel mellem kønnene.

Bemærkelsesværdigt er det, at kendskabet til u-days er 12 % højere blandt gruppen af kvinder 
end blandt mændene. også deltagelsen er højere for kvinderne. Her er det over halvdelen af 
kvinderne, der kender u-days, som også deltager i arrangementet, mens det samme tal er lidt 
under halvdelen for mændene. 

der er med andre ord et potentiale for at øge både kendskab og deltagelse blandt de mandlige 
ansøgere. 
det blev desuden undersøgt, om der skulle være forskel på kendskabet til u-days, hvis man ser på 
aldersfordelingen blandt respondenterne.
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Figur	17.	Hvad	er	dit	kendskab	til	u-days	(åbent	hus)?	Forskel	mellem	aldersgrupper.		

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,001. 
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Figur 17 viser et generelt stort kendskab til u-days for alle aldersgrupper. det ses dog, at aldersgrup-
pen over 24 år skiller sig ud. Trods et relativt stort kendskab i aldersgruppen er der signifikant færre, 
der kender u-days, for gruppen over 24 år end i grupperne, der er under 24 år.

vi valgte derefter at undersøge, hvorvidt der skulle være forskel på kendskab til og deltagelse i 
u-days i forhold til, hvilken adgangsgivende eksamen den studerende har.
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Figur	18.	Hvad	er	dit	kendskab	til	u-days	(åbent	hus)?	Forskel	mellem	adgangsgivende	eksamener.		

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

Det ses af figur 18, at kendskabet til u-days er signifikant størst blandt respondenter, der har taget 
en stx (studentereksamen). I denne gruppe kender 77 % u-days. Kendskabet blandt studerende 
med anden gymnasial baggrund er også højt, og det varierer ikke meget. 

Det bør dog yderligere bemærkes, at for alle grupper med undtagelse af HF’erne er det ca. halv-
delen eller over halvdelen af dem, der kender til u-days, som også benytter sig af tilbuddet. Hos 
studerende med HF-baggrund er deltagelsen markant lavere: Her har 70 % kendskab til u-days, 
men kun 30 % har benyttet sig af tilbuddet. 

U-days foregår i Aarhus (østjylland), men der rekrutteres fra hele landet. Ikke overraskende viser 
figur 19, at kendskabet til u-days er stort (90 %) i østjylland, hvor også over halvdelen af dem, der 
kender til u-days, har deltaget i arrangementet. Kendskabet og deltagelsen er lavest i København, 
i nordjylland og på sjælland. 
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Figur	19.	Hvad	er	dit	kendskab	til	u-days	(åbent	hus)?	Forskel	mellem	landsdele.

 n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 
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de studerende, der havde deltaget i u-days, blev spurgt om, i hvilken grad u-days havde haft 
betydning for deres studievalg.
Betydningen af u-days er stor, og to tredjedele af alle respondenterne har svaret, at u-days i høj 
eller i nogen grad har haft betydning for deres studievalg. Der blev ikke fundet signifikant forskel 
på u-days’ betydning hovedområderne imellem.

Det viste sig, at der var kønsforskelle på, hvorledes mænd og kvinder vægter u-days’ betydning 
for studievalget. Kønsfordelingen fremgår af figur 20, hvor det ses, at 69 % af kvinderne svarer, at 
u-days har haft høj grad eller nogen grad af betydning for deres studievalg, hvor det gælder for 
62 % af mændene.
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Figur	20.	Betydning	af	u-days	for	studievalget	blandt	mænd	og	kvinder.

n=1196. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,005. 

også i forbindelse med aldersfordelingen ses signifikante forskelle i tildeling af u-days’ betydning 
for respondenternes studievalg. trods den høje grad af betydning for alle aldersgrupper fremgår 
det af figur 21, at u-days’ betydning for studievalget er markant lavere for gruppen over 24 år. Her 
svarer 25 %, at u-days ingen grad af betydning har haft, hvorimod samme tal ligger på 8-12 % for 
andre aldersgrupper. de ældre respondenter har muligvis været mere afklarede og har derfor 
ikke tilskrevet informationsarrangementet helt så stor betydning for valget. 
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Figur	21.	Betydning	af	u-days	for	studievalget	blandt	forskellige	aldersgrupper.

n=1196. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 



dit studievalg 2011 27

Kvaliteten af den information, de studerende har modtaget på u-days, vurderes meget højt. 75 % af 
respondenterne vurderer den til god eller meget god, og kun en meget lille gruppe på tilsammen 
2 % vurderer informationen som dårlig og meget dårlig. Det skal bemærkes, at der ingen signifi-
kante forskelle er på, hvorledes de studerende vurderer kvaliteten af den information, de modtog 
på u-days, hverken på hovedområdeniveau, blandt kønnene, i aldersfordelingen eller i forhold til 
den adgangsgivende eksamen, den studerende søgte ind på baggrund af. 
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Figur	22.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	dit	besøg	
på	u-days	(åbent	hus)?	

n=1196. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet.

Iagttagelser	i	forhold	til	u-days
• Generelt meget stort kendskab til u-days. 
•  Kendskabet til u-days blandt respondenter fra østjylland er på 90 %.
•  Kendskabet til u-days er 12 % højere blandt de kvindelige respondenter end blandt de mandlige, 

og blandt de respondenter, der har deltaget i u-days, er graden af betydning for studievalg også 
højere hos kvinderne end hos mændene. 

•  Trods et stort kendskab i alle aldersgrupper er der signifikant færre, der kender u-days i gruppen 
over 24 år end i de øvrige aldersgrupper. også u-days’ betydning for studievalget er lavere for 
gruppen over 24 år. 

•  Der er stort kendskab til u-days hos alle grupper opdelt på adgangsgivende eksamen, men stu-
derende med stx (studentereksamen) har størst kendskab til u-days. Trods et også stort kendskab 
hos respondenter med HF-baggrund (70 %) deltager kun 28 % i u-days.

•  75 % af respondenterne vurderede kvaliteten af den information, de modtog på u-days, til god 
eller meget god.
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Figur	23.	Hvad	er	dit	kendskab	til	uddannelsesmessen	”Uddannelse	uden	grænser”,	
januar	2011	i	Aarhus?

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. 

”uddannelse uden gRænseR”, JanuaR/FeBRuaR 2011
Uddannelsesmessen ”Uddannelse uden grænser” finder sted i fem danske storbyer hvert år i 
januar/februar måned. Knap 60.000 unge deltager i messerne. AU’s formål med at deltage i ud-
dannelsesmessen er at give kommende studerende en bred introduktion til mulighederne for at 
tage en universitetsuddannelse. messen er for mange elever det første, introducerende møde med 
universitetet og skal informere om muligheden for at besøge bachelor.au.dk, komme til u-days, 
kontakte en studievejleder m.v.

messen består af en ”oplægsdel” og en ”messedel”. oplægsdelen er arrangeret af Studievalg, og 
det er obligatorisk for alle 3.g.-elever at deltage i mindst to studieorienterende oplæg i forbindelse 
med messen. til gengæld er det frivilligt, om eleverne besøger messedelen, som præsenterer de 
fleste videregående uddannelser i Danmark samt en del erhvervsuddannelser, ungdomsuddan-
nelser, højskoler, faglige organisationer, virksomheder m.fl. oplægsdelen af messen bliver mar-
kedsført under forskellige navne, alt efter hvilket studievalgscenter som arrangerer. ”uddannelse 
uden grænser” er det samlede navn for hele messen, men messen kan lige så godt være kendt 
som ”karrierevalg”, ”uddannelses- og karrieredag” eller ”studie- og joboplæg”. erfaringer hentet fra 
messerne viser, at eleverne kan have svært ved at identificere sig med navnet ”Uddannelse uden 
grænser” og dermed også kendskabet til denne aktivitet. et forbehold, som sandsynligvis gør sig 
gældende i kendskabsgraden til ”uddannelse uden grænser”, trods det, at deltagelse er obligatorisk, 
og at messen hvert år besøges af mere end 60.000 gymnasieelever.

”Uddannelse	uden	grænser”,	januar	2011	i	Aarhus
uddannelsesmessen ”uddannelse uden grænser” foregik i aarhus i januar 2011, og messebesøget 
er obligatorisk for anden og/eller tredje årgang på ungdomsuddannelserne.

Respondenterne blev bedt om at svare på, hvorvidt de kendte til messen. Her svarede 60 % af 
respondenterne, at de ikke kendte den, på trods af at der er tale om en obligatorisk del af ung-
domsuddannelserne, jf. ovenstående forbehold i forhold til kendskabet. Knap en tredjedel af dem, 
der svarede, at de kendte til messen, havde deltaget i den (svarende til 12 % af respondenterne). 
Der var ikke signifikant forskel på kendskab hovedområderne imellem.
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Figur	24.	I	hvilken	grad	har	messen	”Uddannelse	uden	grænser”	i	Aarhus	haft	betydning	for	
dit	valg	af	uddannelse?	

n=381. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

Respondenterne, der havde deltaget i messen, blev bedt om at vurdere informationskvaliteten på 
messen. og her vurderede over 62 %, at den givne information var god eller meget god.
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Figur	25.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	dit	besøg	
på	messen	”Uddannelse	uden	grænser”	i	Aarhus?

n=381. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

Iagttagelser	i	forhold	til	”Uddannelse	uden	grænser”,	januar	2011,	Aarhus
•  40 % af respondenterne svarer, at de kender til messen i Aarhus, og 12 % har deltaget.
•  41 % af de respondenter, der havde deltaget i messen, tilskrev messen nogen grad eller høj grad 

af betydning for studievalget.
• Kvaliteten vurderes af over 60 % som god eller meget god.

Respondenter, der havde deltaget i messen, blev yderligere bedt om at vurdere dennes betydning 
for studievalget. 381 respondenter har således vurderet betydningen af messen. som det fremgår 
af figur 24, svarer 41 % af respondenterne, der deltog i uddannelsesmessen, at den har haft høj 
grad eller nogen grad af betydning, og ca. 23 % tilskriver messen ingen betydning.



dit studievalg 201130

 

 

 

20,4% 

21,7% 

57,9% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Kender ikke messen 

Kender messen, men har ikke 
deltaget i den 

Kender messen og har deltaget i den 

Figur	26.	Hvad	er	dit	kendskab	til	uddannelsesmessen	”Uddannelse	uden	grænser”,
	januar	og	februar	2011	i	Aalborg,	Herning,	Odense	eller	København?

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet.

42 % kender messerne, og ca. halvdelen af disse har deltaget. Såvel kendskab som deltagelse i 
disse messer er tilsammen højere end kendskabet til uddannelsesmessen i aarhus, som er beskrevet 
i afsnittet ovenfor, jf. ovenstående forbehold for kendskab.

Af de 3.266 respondenter havde 665 respondenter deltaget i messerne. De blev bedt om at vurdere 
graden af indflydelse på deres respektive studievalg. 
Resultatet viser, at optagne på BSS tilskriver messerne signifikant større betydning for deres studie-
valg end optagne på andre hovedområder, hvilket kan hænge sammen med Campus Herning. 
dette understøttes af, at halvdelen af de respondenter, der kommer fra Herning, og som kender 
og har deltaget i arrangementet, er blevet tilbudt en studieplads på Bss.
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Figur	27.	I	hvilken	grad	har	uddannelsesmessen	”Uddannelse	uden	grænser”	i	Aalborg,	Herning,	
Odense	eller	København	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?

n=1196. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,005. 

Respondenterne blev bedt om at vurdere kvaliteten af den information, de modtog på messen, og 
her svarer 58 % af respondenterne, at informationen var god eller meget god, hvilket er en anelse 
lavere vurderet end messen i aarhus.

Uddannelsesmessen	”Uddannelse	uden	grænser”,	januar	og	februar	2011	i	Aalborg,	Herning,	
Odense	eller	København
Respondenterne blev bedt om at svare på kendskab, betydning og kvalitet af uddannelsesmes-
serne Aalborg, Herning, odense og København (samlet).
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Figur	28.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	dit	besøg	på	messen	
”Uddannelse	uden	grænser”	i	Aalborg,	Herning,	Odense	eller	København?	

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet.

Iagttagelser	i	forhold	til	”Uddannelse	uden	grænser”,	januar	og	februar	2011,	i	Aalborg,	Herning,	
Odense	eller	København
• 42 % kender messen, og ca. halvdelen af disse har deltaget.
•  optagne på BSS tilskriver messerne signifikant større betydning for deres studievalg end optagne 

på andre hovedområder.
• Kvaliteten vurderes af 58 % som god eller meget god.

Tabel	C.	Kendskab	til	studiepraktik	på	Aarhus	Universitet

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.  

STUDIEPRAKTIK På AARHUS UNIvERSITET
studiepraktik på aarhus universitet er et tilbud til potentielle studerende, der har afsluttet en 
gymnasial uddannelse eller er i gang med sidste år af en gymnasial uddannelse. Formålet med 
studiepraktik er at give den potentielle studerende mulighed for at få uddannelsen helt ind under 
huden. studiepraktik byder på tre hele dage med indblik i både studier og studieliv gennem særligt 
tilrettelagte programmer, som introducerer undervisningsformer i samvær med universitetsstude-
rende, undervisere og studievejledere. studiepraktik giver et dybere indblik i studiet og studielivet 
end u-days. 2.300 deltog i studiepraktik på au i 2010. ikke alle ansøgere bliver optaget på deres 
ønskede praktikplads. Andre fik tilbudt en praktikplads, som de ikke ønskede at benytte.
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Figur	29.	Betydning	af	studiepraktik	på	Aarhus	Universitet	for	studievalget.	

n=628. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,048.

de respondenter, der svarede, at de havde deltaget i studiepraktikken, blev spurgt om praktikkens 
betydning for studievalget. generelt tilskrives studiepraktikken stor betydning, og totalt set svarer 
79 %, at den i høj grad eller i nogen grad har haft betydning for studievalget. Der er dog signifikant 
forskel på vurderingen af betydningen af studiepraktikken, afhængig af hvilket hovedområde 
respondenterne kommer fra. Respondenter fra ST tilskriver studiepraktikken signifikant større be-
tydning end respondenter fra de øvrige hovedområder. 
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Figur	30.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	studiepraktik	
på	Aarhus	Universitet?	

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet.

Der er signifikant forskel på kendskabet til studiepraktik hos respondenterne på de forskellige 
hovedområder. Kendskabet på He og st er størst. Her svarer omkring tre fjerdedele af responden-
terne, at de kender studiepraktikken, og på aR og Bss svarer ca. to tredjedele, at de har kendskab 
til studiepraktikken. der er stor forskel på, hvor mange der har deltaget i studiepraktikken på de 
forskellige hovedområder. 26 % af respondenterne fra ST har deltaget i studiepraktik, hvor det kun 
gælder for 15 % af respondenterne fra AR. 
det er værd at bemærke, at der kan være en forskel på kendskabet, afhængig af, hvor de stu-
derende geografisk kommer fra. Studiepraktik som navn er først blevet landsdækkende fra 2011. 
indtil i år har studiepraktik heddet brobygning i nordjylland og sydjylland. dette forhold kan have 
virkning på kendskabsgraden. 

Fakta

Fordelingen af optagne 
praktikanter i 2010 på de 
forskellige hovedområder:
AR: 619
He: 271
st: 398
BSS: 826
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Generelt vurderes informationskvaliteten at være god, og 88 % af respondenterne har vurderet 
den til god eller meget god. Der er ikke signifikant forskel på, hvordan respondenter fra forskellige 
hovedområder vurderer informationskvaliteten under studiepraktikken. 

Iagttagelser i forhold til studiepraktik
•  Kendskab og anvendelse af studiepraktik er forskelligt hovedområderne imellem. Kendskabet 

er størst blandt respondenterne fra ST og HE. Der er flest respondenter fra ST, der har benyttet sig 
af studiepraktikken.

• BSS optager flest pratikanter i studiepraktikken.
•  Graden af studiepraktikkens betydning for studievalget vurderes højt, da 79 % svarer, at praktik-

ken i høj grad eller i nogen grad har haft betydning for studievalget.
• Informationskvaliteten vurderes ligeledes at være høj.

det Rullende univeRsitet
det Rullende universitet er ikke en primær rekrutteringsaktivitet. det Rullende universitet er et tilbud, 
hvor forskere og studerende fra hele aarhus universitet tilbyder at komme ud til gymnasier og over-
tage al undervisning for en dag. Formålet med det Rullende universitet er at give gymnasieelever 
en smagsprøve på den faglighed, de vil møde på universitetet, og give dem et indblik i, hvordan 
det er at studere på universitetet. 

I modsætning til AU’s øvrige tilbud til gymnasieelever, henvender Det Rullende Universitet sig til hele 
gymnasier – dvs. at alle gymnasiets elever bliver undervist af universitetsstuderende og forskere i 
en hel dag. gennem undervisningen får gymnasieeleverne indblik i den faglighed, man møder 
på et universitet, og herigennem forhåbentligt øge elevernes lyst til at læse på et universitet. det 
Rullende universitet har fokus på den faglige undervisning, og det er vigtigt at bemærke, at det 
er gymnasiet, som har sammensat skemaet for dagen. eleverne har altså ikke selv valgt, hvilke 
emner de gerne vil høre om.

studievejledning har indtil 2010 ikke været en fast bestanddel af det Rullende universitet, men 
er fra sommeren 2011 blevet en mere systematisk del af Det Rullende Universitet (Den Rullende 
vejledning). Det er ikke obligatorisk, at Den Rullende vejledning følger Det Rullende Universitet, 
men det er en tilvalgsmulighed for den enkelte gymnasieskole. 

10 % af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen svarede, at de kendte til og havde haft besøg 
af det Rullende universitet, svarende til 333 respondenter. umiddelbart virker kendskabsgraden 
lav med sine 10 %, men eftersom Det Rullende Universitet fra efteråret 2009 til foråret 2011 har 
besøgt i alt 30 gymnasieskoler, blandt landets 267 gymnasieskoler, må kendskabsgraden siges at 
være ganske høj. 

For at præcisere kendskabsgraden er der yderligere blevet undersøgt på respondenter med 
dimissionsår 2010 og 2011.  Her har 309 respondenter haft kendskab til og besøg af det Rullende 
Universitet, hvilket svare til 14 %.  

som det fremgik i indledningen til dette afsnit, så er det Rullende universitets primære formål at give 
de studerende en overordnet introduktion, en form for smagsprøve på den faglighed, de kommer 
til at møde, samt indblik i, hvordan det er at studere på universitetet. Figur 31 viser, hvorledes de 
respondenter, der har haft besøg af og deltaget i det Rullende universitet, vurderer, i hvilken grad 
besøget af det Rullende universitet har haft betydning for deres valg af uddannelse.  Her svarede 
79 %, at besøget i mindre grad eller i ingen grad havde haft betydning for deres valg af uddan-
nelse, og 19 % svarede, at det i høj eller i nogen grad havde haft betydning.   

Fakta

det Rullende universitet be-
søgte i perioden fra efteråret 
2009 til foråret 2011 i alt 30 
forskellige gymnasieskoler. 
de fordelte sig således:
Region nord: 2
Region midt: 19 (heraf 5 i 
Aarhus)
Region syd: 4
Region sjælland: 3
Region Hovedstaden (Kun 
Storkøbenhavn): 2  
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de 333 personer, der havde haft besøg af det Rullende universitet, blev desuden bedt om at for-
holde sig til kvaliteten af den information, de fik ved besøget.

Figur 32 viser, at respondenterne vurderede informationskvaliteten som god (39 %) eller middel (35 %).
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Figur	32.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	Det	Rullende	Universitet?	

n=333. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet.

Iagttagelser i forhold til Det Rullende Universitet
•  Det Rullende Universitet har besøgt et fåtal af landets 267 gymnasier; alligevel er kendskabet 

blandt respondenterne på 10 %.
•  Blandt de respondenter, der kendte til og havde haft besøg af Det Rullende Universitet, svarede 

19 % ,det i høj eller i nogen grad havde haft betydning for deres valg af studium. 
• Informationskvaliteten vurderes overvejende som god (39 %) eller middel (35 %).

 

 

 

16,5% 

29,1% 

50,2% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ved ikke 

I ingen grad 

I mindre grad 

I nogen grad 

I høj grad 

Figur	31.	I	hvilken	grad	har	Det	Rullende	Universitet	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	

n=333. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 
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Figur	33.	Har	du	set	en	eller	flere	af	følgende	plakater,	postkort,	hængeskilte	eller	annoncer	på	
internettet	fra	Aarhus	Universitets	kampagne	rettet	mod	uddannelsessøgende	i	juni	2011?	

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. 

REKRUTTERINGSKAmPAGNE 2011
Plakater,	postkort,	hængeskilte	og	annoncer	på	internettet
Rekrutteringskampagnen er foregået i tre trin: Kvote 2-kampagne i tre uger op til den 15. marts, 
Kvote 1-kampagne i hele juni måned, og ledige pladser fra den 30. juli til den 7. august.

Formålet med kampagnen har været at styrke AU’s brand som et førende universitet og som et 
godt sted at studere samt at tiltrække flere studerende. målet har desuden været at hjælpe flere 
med at træffe de rigtige valg (og fravalg) for dermed at fastholde flere studerende. målgruppen er 
potentielle studerende i alderen 18-24 år. medietrykket har primært været lagt på onlinemedier, 
men også en annonce i Politikens uddannelsestillæg, bushængeskilte, plakater i byrummet, tv-
skærme i arrivatog, mobilannoncer og go Cards. 

Kampagnens budskab har været et løfte til potentielle studerende: søg dybere. nå længere. vælger 
du au, vælger du en fremtid med dybere sammenhæng. Hvor du udvikler dig. specialiserer dig. For 
igen at udvikle dig og se dybere sammenhænge sammen med andre fagligheder og specialister. 
sammen med dig, kommer i til at ændre verden. 

Kendskabet til kampagnen er på 42 %. Ifølge mediebureauet mediaegde:cia er en kendskabsgrad 
på 42 % højere end den gennemsnitlige kendskabsgrad for tilsvarende kampagner. Da respon-
denterne kommer fra hele danmark, er det relevant at undersøge, om kendskabet er fordelt ligeligt 
over hele landet, eller det er specielt stort blandt respondenterne fra Østjylland. 
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Figur	34.	Har	du	set	en	eller	flere	af	følgende	plakater,	postkort,	hængeskilte	eller	annoncer	på	
internettet	fra	Aarhus	Universitets	kampagne	rettet	mod	uddannelsessøgende	i	juni	2011?	Forskel	
mellem landsdele. 

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000.
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Figur	35.	Har	du	set	denne	annonce	i	dagbladet	Politikens	tillæg	Studieliv,	som	er	en	del	af	Aarhus	
Universitets	kampagne	rettet	mod	uddannelsessøgende	i	juni	og	juli	2011?

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. 

Umiddelbart ser kendskabet ud til at være beskedent med sine 11 %, men eftersom annoncen 
kun har kørt i et tillæg til Politiken en dag i juni måned, og langt fra alle vores respondenter er faste 
læsere af avisen, må kendskabet siges at være højt.

som det fremgik af indledningen til dette afsnit, er kampagnens primære formål at skabe kendskab 
til au samt at lede de studerende videre til at søge mere dybdegående information enten på nettet 
eller via det trykte materiale. På spørgsmålet om, i hvilken grad kampagnen har haft indflydelse på 
den studerendes valg af uddannelse, svarede under 5 %, at den havde haft høj grad eller nogen 
grad af betydning, og da respondenterne blev bedt om at vurdere kvaliteten af den information, 
de havde modtaget via kampagnen, var det hyppigste svar middel (43 %).

Iagttagelser i forhold til rekrutteringskampagnen
• Kendskabet til kampagnen er stort på 42 %.
• Kendskabet er stort i hele Danmark og ikke kun i østjylland.
• 11 % har set annoncen i dagbladet Politikens tillæg Studieliv.

det viser sig, at kendskabet til kampagnen generelt er stort, men ikke uventet er det størst i Østjylland 
med 49 %. Det er mindst i Flensborg/Slesvig, på Sjælland og i Hovedstadsområdet med omkring 30 %. 

En del af kampagnen bestod af en annonce i Politikens tillæg Studieliv. I figur 35 nedenfor fremstil-
les kendskabet til denne. 
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Figur	36.	Hvad	er	dit	kendskab	til	Aarhus	Universitets	hjemmeside	www.au.dk?	

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. 

HJemmesiden au.dK
www.au.dk indeholder information om Aarhus Universitet, og på hjemmesiden kan man bl.a. 
finde links til mere studiespecifik information. Som det fremgår af figur 36 nedenfor, så er Aarhus 
Universitets hjemmeside www.au.dk kendt af stort set alle respondenter, og 93 % angiver desuden, 
at de har brugt hjemmesiden.

de respondenter, der havde anvendt hjemmesiden, blev yderligere bedt om at vurdere sidens 
betydning for studievalget samt om at vurdere informationskvaliteten.
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Figur	37.	I	hvilken	grad	har	hjemmesiden	www.au.dk	haft	indflydelse	på	dit	valg	af	uddannelse?

n=3038. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

Det ses af figur 37, at der er en signifikant forskel på, hvor stor en grad af indflydelse respondenterne 
fra de forskellige hovedområder tilskriver hjemmesiden. Respondenter fra He tilskriver hjemmesiden 
mindst betydning: 9 % har svaret, at den i høj grad havde indflydelse på deres studievalg, mens 
det tilsvarende tal er 14-20 % for andre hovedområder. Igen kan forskellen skyldes uddannelserne 
lægevidenskab og odontologi, som begge er meget professionsorienterede, og derfor vil oplys-
ningerne på hjemmesiden ikke have lige så stor indflydelse på deres studievalg. Desuden viste 
undersøgelsen vedrørende tidspunkt for studievalg, at disse respondenter traf deres studievalg 
tidligere end respondenter fra de øvrige hovedområder.
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Figur	38.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	
hjemmesiden	www.au.dk?

n=3038. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

Informationskvaliteten på hjemmesiden vurderes generelt til at være god. 72 % af responden-
terne vurderer kvaliteten til god eller meget god. det er blevet undersøgt, om der var forskel på 
vurderingen, afhængig af hvilket hovedområde respondenten kommer fra, men det viste sig ikke 
at være tilfældet. 

Iagttagelser i forhold til hjemmesiden au.dk
• 99 % af respondenterne kender hjemmesiden.
•  Respondenter fra HE tilskriver hjemmesiden mindst betydning: 9 % har svaret, at den i høj grad 

havde indflydelse på deres studievalg, mens det tilsvarende tal er 14-20 % for andre hovedom-
råder. 

• 72 % vurderer informationskvaliteten på au.dk til god eller meget god.
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Skema	A.	Kendskab,	betydning	og	informationskvalitet	af	uddannelsesguiden	ug.dk.

uddannelsesguiden ug.dK
uddannelsesguiden ug.dk er uddannelsesministeriets   uddannelsesportal. det er dermed ikke en 
rekrutteringsaktivitet iværksat af au. ungdomsuddannelsesvejlederne præsenterer ug.dk for folke-
skoleelever allerede fra sjette til syvende klassetrin og opefter, og ug.dk anvendes også i forbindelse 
med ansøgning om optag på en ungdomsuddannelse samt i det videre uddannelsesvejledende 
forløb på ungdomsuddannelserne. landets studievalgscentre anvender ligeledes ug.dk som et 
centralt redskab i deres vejledning af unge uddannelsessøgende. 

For potentielt kommende studerende er det en velkendt og lettilgængelig måde at søge uddannel-
sesinformation på. dette er en af hovedgrundene til, at aktiviteten er medtaget i denne undersøgelse.

Som det fremgår af skemaet ovenfor, kender 94 % af respondenterne til ug.dk, og 84 % har brugt 
den i forbindelse med valg af uddannelse. Af de respondenter, der havde brugt ug.dk, svarede 76 
%, at ug.dk havde haft høj grad eller nogen grad af betydning for valget af uddannelse.

I forhold til respondenternes vurdering af kvaliteten af ug.dk så svarer 84 %, at kvaliteten er god 
eller meget god, og blot 1 %, at den er dårlig eller meget dårlig.

Iagttagelser i forhold til hjemmesiden ug.dk
• 94 % af respondenterne kender ug.dk.
•  Blandt de respondenter, der har anvendt hjemmesiden, svarer 76 %, at ug.dk havde haft høj grad 

eller nogen grad af betydning for valget af uddannelse. 
• 84 % vurderer informationskvaliteten på au.dk til god eller meget god.

Hvad	er	dit	kendskab	til	uddannelsesguiden	ug.dk?

Kender www.ug.dk og har brugt den 84 %

Kender www.ug.dk, men har ikke brugt den 9 %

Kender ikke www.ug.dk 6 %

n=3266

I	hvilken	grad	har	www.ug.dk	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?

i høj grad 42 %

i nogen grad 34 %

i mindre grad 17 %

i ingen grad 7 %

ved ikke 0,4 %

Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	www.ug.dk?

meget god 43 %

god 41 %

middel 14 %

dårlig 1 %

meget dårlig 0,2 %

ved ikke 0,8 %

n=2752
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Figur	39.	Kendskab	til	Bachelorbogen	og	webstudieguiden.	

WEBSTUDIEGUIDEN oG BACHEloRBoGEN
Webstudieguiden
Webstudieguiden (www.au.dk/studieguide) er AU’s egen studieguide og en væsentlig platform i 
rekrutteringsarbejdet. Det er her, de kommende studerende kan finde og søge informationer om 
alt lige fra fagbeskrivelser, studieordninger, optagelseskrav, film om livet som studerende til at stille 
spørgsmål til studievejlederne på chatten. 

Webstudieguiden er desuden landingpage for rekrutteringskam-
pagner. Fra årsskiftet og frem til den 30. august 2011 var der ca. 
660.230 besøg på studieguide.au.dk. Der arbejdes løbende med 
at videreudvikle indhold, fx vedrørende universitetets vejlednings-
tilbud og studieliv, samt med at skabe en øget synliggørelse af 
diverse rekrutteringsaktiviteter såsom messer m.v. 

Bachelorbogen 
Bachelorbogen udkommer hvert år i uge 43. oplaget er 20.000 
eksemplarer. Bogen uddeles til studiepraktikanter og på uddan-
nelsesmesser. derudover udsendes den til alle gymnasieskoler, 
højskoler, kaserner, biblioteker, arbejdsformidlinger og studievalgs-
centre i Danmark. Bogen kan også bestilles på webstudieguiden 
eller via applikationen au start. Bachelorbogen er en introduktion 
til AU’s uddannelser, og bogen giver den uddannelsessøgende et 
første indblik i studier, studieliv og karrieremuligheder.
Webstudieguiden kan tilbyde de kommende studerende hjælp, 
uanset hvor de befinder sig i valgprocessen.

79 % angiver, at de kender webstudieguiden. Denne procent må dog formodes at være højere, da 
hjemmesiden studieguide.au.dk er en del af hjemmesiden au.dk, og det er ikke sikkert, at respon-
denterne har skelnet mellem domænerne studieguide.au.dk og au.dk i deres besvarelse. ser man 
på den trykte Bachelorbog, har 76 % svaret, at de kender til bogen, og over halvdelen har svaret, 
at de har anvendt den i forbindelse med deres studievalg. 

De respondenter, der svarede, at de havde anvendt webstudieguiden, og de studerende, der havde 
anvendt Bachelorbogen, blev bedt om at vurdere graden af betydning for deres studievalg samt 
vurdere informationskvaliteten. 

”Det, der havde størst indflydelse 
på mit valg, var den beskrivelse 

af uddannelsen, som findes i 
studieguiden og på au.dk. Jeg har 

stort set kun valgt uddannelsen, fordi 
den så utroligt spændende ud – ja 
faktisk var drømmestudiet, jeg ikke 

vidste, fandtes.”
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.
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Figur	40.	Vurdering	af	betydning	for	studievalget:	webstudieguiden	og	Bachelorbogen

Hhv. n=2000 og n=1666. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet.

det ses, at begge tilbud har haft en betydning for studievalget. Blandt respondenter, der havde 
brugt Bachelorbogen, vurderede 71 %, at bogen havde haft høj eller nogen grad af betydning. 
Dette tal var 61 % for webstudieguiden.
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Figur	41.	Vurdering	af	informationskvaliteten	af	webstudieguiden	og	Bachelorbogen.	

Hhv. n=2000 og n=1666. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. 

Generelt er informationskvaliteten vurderet højt, da over 80 % vurderer den til god eller meget god 
for både Bachelorbogen (83 %) og for webstudieguiden (80 %). 

Iagttagelser	i	forhold	til	webstudieguiden	og	Bachelorbogen
•  79 % af respondenterne kender webstudieguiden, og 74 % kender Bachelorbogen.
•  Blandt de respondenter, der har anvendt hjemmesiden, vurderede 61 %, at den havde haft høj 

eller nogen grad af betydning for uddannelsesvalget.
•  Blandt de respondenter, der har anvendt Bachelorbogen, vurderede 71 %, at den havde haft 

høj eller nogen grad af betydning for uddannelsesvalget.
•  over 80 % vurderer informationskvaliteten på hjemmesiden og i bogen til god eller meget god.
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dette afsnit omhandler respondenternes vurdering af kendskabet, betydningen og kvaliteten af 
den vejledning, de har fået i forbindelse med deres valg af uddannelse.
 
Tabel D viser, at ud af alle respondenter fra både HE og ST svarer 28,1 %, at de i 
høj grad har fået den vejledning, de havde brug for, i forhold til at foretage stu-
dievalget. dette vurderes en smule lavere af respondenterne fra aR og Bss. dog 
vurderer ca. tre fjerdedele af respondenterne på alle hovedområder tilsammen, 
at de i høj grad eller i nogen grad har fået den vejledning, de havde brug for, i 
forhold til at foretage studievalget.

VEJlEdnInG

Tabel	D.	Har	du	generelt	fået	den	vejledning,	som	du	havde	brug	for,	i	forhold	til	at	foretage	
dit	studievalg?

Chi-2-test: p=0,007.

Hovedområde Arts Health Science 
and Tech-
nology

Business 
and Social 
Sciences

Total

i høj grad 23,4 % 28,1 % 28,1 % 21,5 % 24,1 %

i nogen grad 50,5 % 50,6 % 48,2 % 53,5 % 51,3 %

i mindre grad 15,8 % 10,9 % 11,0 % 15,3 % 14,1 %

slet ikke 3,5 % 3,7 % 4,7 % 3,7 % 3,8 %

ved ikke 6,8 % 6,7 % 8,0 % 6,0 % 6,7 %

total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total (Antal) 941 405 616 1.304 3.266

De følgende underafsnit omhandler Informations- og vejledningscenteret (herunder samtaler på 
centeret), ”chat med en vejleder” samt studievejledning andre steder på AU.

”Er rigtig glad for jeres 
studievejledere, der har hjulpet 

med mange spørgs mål over mail.
der har altid været hurtige 

og brug bare svar.”
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.
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”Er rigtig glad for jeres 
studievejledere, der har hjulpet 

med mange spørgs mål over mail.
der har altid været hurtige 

og brug bare svar.”
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.

INFoRmATIoNS- oG vEjlEDNINGSCENTERET 
På AARHUS UNIvERSITET

informations- og vejledningscenteret er i sin nuværende form et nyt tilbud til både nuværende og 
potentielle studerende. vejledningsdelen er etableret i løbet af foråret 2011, mens informationsdelen 
har eksisteret siden 2007.  

vejledningscenteret har siden maj 2011 betjent potentielle studerende via personlige samtaler 
samt chat-, mail- og telefonisk vejledning om valg af uddannelse. Frem til maj måned betjente 
informations- og vejledningscenteret også potentielle studerende, men kun i forhold til information 
om fx optagelsesregler. 

målet med det nye informations- og vejledningscenter er at skabe en klar hovedindgang til aarhus 
universitet for potentielle studerende, der er usikre på, hvilken uddannelse de vil studere på aar-
hus universitet. Centeret skal også betjene nuværende studerende med tværgående vejledning. 

Respondenterne blev bedt om at svare på spørgsmål om kendskab til, betydning af og informati-
onskvalitet på informations- og vejledningscenteret på aarhus universitet.  
På trods af at vejledningsdelen først er etableret i løbet af foråret 2011, og vejledningscenteret først 
per maj 2011 har betjent kommende studerende bl.a. via samtaler, mails og personlig betjening, 
har 8 % af respondenterne (svarende til 270) benyttet sig af centeret. 
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Figur	42.	Hvad	er	dit	kendskab	til	Informations-	og	vejledningscenteret	på	Aarhus	Universitet?	
Forskel mellem hovedområder.

n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

Af figur 42 fremgår det, at kendskabet til Informations- og vejledningscenteret på AU endnu er 
forholdsvis begrænset blandt respondenterne. Ser man på hovedområdeniveau, er der signifikant 
forskel på, hvor stort kendskabet er. Respondenter på AR har størst kendskab (24,1 %), og respon-
denterne fra BSS har lavest kendskab til centeret (16 %). 

Blandt de respondenter, der kender centeret, er det lidt under halvdelen, der benytter sig af det. 
Tallet varierer også her på hovedområderne. På HE og BSS er det over halvdelen af dem, der ken-
der til det, som også benytter sig af det, mens det tilsvarende tal er under halvdelen på aR og st. 
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Figur	43.	I	hvilken	grad	har	Informations-	og	vejledningscenteret	haft	betydning	for	
dit	valg	af	uddannelse?	

n=270. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

De 8,3 % af respondenterne (svarende til 270 personer), der havde benyttet sig af centeret, blev 
endvidere bedt om at vurdere den betydning, som centeret har haft på deres studievalg. der var 
ikke signifikant forskel på, hvordan respondenterne fra de forskellige hovedområder vurderede 
betydningen i forhold til valg af uddannelse. generelt er betydningen i forhold til studievalg ikke så 
højt vurderet. 21 % svarer, at det har haft høj eller nogen grad af betydning for studievalget. Dette 
kan skyldes, at centerets funktion stadig er mere informationsvejledning, og at den nye målsætning 
ikke helt er slået igennem endnu på den korte tid. Reelt set har centeret dog kun givet decideret 
vejledning om valg af uddannelse få uger op til fristen, og formelt set er det først et tilbud, vi kan 
måle effekten af næste år. Tilbuddet er først fuldt udbygget fra efteråret 2011. 
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Figur	44.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	på	Informations-	
og	vejledningscenteret?	

n=270. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

Iagttagelser i forhold til Informations- og vejledningscenteret på AU
• 20 % af respondenterne kender Informations- og vejledningscenteret på AU.
• 8 % af respondenterne havde benyttet sig af centeret (svarende til 270 personer).
•  21 % af dem, der har benyttet centeret, vurderer, at det i nogen eller i høj grad har haft betydning 

for deres studievalg.
• Af de adspurgte respondenter vurderede 69 % kvaliteten til god eller meget god.
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veJledningssamtale 
I INFoRmATIoNS- oG vEjlEDNINGSCENTERET

de respondenter, der havde kendskab til informations- og vejledningscenteret, er endvidere blevet 
spurgt om, hvorvidt de havde benyttet sig af muligheden for en vejledende samtale.  
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Figur	45.	Har	du	benyttet	tilbuddet	om	en	vejledningssamtale	i	Informations-	og	vejledningscenteret?	

n=270. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

14 % havde benyttet sig af tilbuddet om en samtale, hvilket svarer til 39 respondenter. Der viste sig 
ingen signifikant sammenhæng mellem hovedområde og benyttelse af tilbud om samtale.
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Figur	46.	I	hvilken	grad	har	vejledningssamtalen	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	

n=39. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

Som det fremgår af figur 46, vurderer næsten 70 %, at samtalen har haft stor betydning for valg af 
uddannelse. Antallet af respondenter er som nævnt 39, hvilket gør det svært at få signifikante resultater 
på sammenhængen mellem hovedområde og vurderingen af betydningen af samtalen. men det 
bør nævnes, at det specielt er respondenter på aR og Bss, der tilskriver samtalen stor betydning.
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Figur	47.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	vejledningssamtalen?	
Forskel mellem hovedområder.

n=39. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,010. 

79 % af de adspurgte respondenter vurderer informationskvaliteten som god eller meget god. 
Som det fremgår af figur 47, er der en signifikant sammenhæng mellem, hvilket hovedområde 
respondenten er kommet ind på, og dennes vurdering af kvaliteten. det er specielt respondenter 
fra aR, der vurderer kvaliteten til meget god, mens respondenter fra He har vurderet den til middel.  

Iagttagelser i forhold til Informations- og vejledningscenteret på AU
•  14 % af de personer, der havde kendskab til Informations- og vejledningscenteret, havde benyttet 

sig af tilbuddet om en samtale.
• Heraf vurderer 70 %, at samtalen har haft stor betydning for valg af uddannelse.
• 79 % af de adspurgte respondenter vurderer informationskvaliteten som god eller meget god.
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Figur	48.	Hvad	er	dit	kendskab	til	”Chat	med	en	vejleder”?	Forskel	mellem	hovedområder.

CHat med en veJledeR
muligheden  for at chatte med en vejleder på aarhus universitet er et helt nyt tilbud, der har været 
i luften fra maj 2011. tilbuddet er oprettet efter at rekrutteringskampagnerne i 2009 og 2010, med 
succes, tilbød chat i to uger op til ansøgningsfristen. målet er at give en lettilgængelig, hurtig, ano-
nym og uformel adgang til vejledning på Aarhus Universitet, uanset hvor i verden man befinder 
sig. ”Chat med en vejleder” er en hurtigere og nemmere kommunikationsform og et alternativ til 
de traditionelle samtaler eller telefonopkald. aarhus universitet er det eneste universitet i danmark, 
der tilbyder vejledning via chat. Chat med en vejleder har været tilbudt via informations- og vej-
ledningscenteret.

På trods af at ”Chat med en vejleder” er et nyt tiltag, svarer totalt set 36 %, at de har kendskab til 
det, og 10 %, at de har benyttet sig af tilbuddet.

Som det ses i figur 48, er der signifikant forskel mellem hovedom-
råderne på brug af og kendskab til ”Chat med en vejleder”. det 
er blandt respondenterne fra ST, man finder det laveste kend-
skab og den laveste brug af ”Chat med en vejleder”. generelt 
gælder det dog, at omkring en fjerdedel af dem, der kender til 
muligheden, også benytter sig af den. 

de 333 respondenter, der havde benyttet sig af tilbuddet, blev 
endvidere spurgt om chattens betydning for deres studievalg.
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n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

Figur	49.	I	hvilken	grad	har	”Chat	med	en	vejleder”	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?
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n=333. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

”Chat online med en 
vejleder er top nice!”
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit 

studievalg 2011
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Figur	50.	I	hvilken	grad	har	”Chat	med	en	vejleder”	haft	betydning	for	dit	valg	af	uddannelse?	
Forskel	mellem	kønnene.

Et flertal af respondenterne  svarede, at ”Chat med en vejleder” har relativ lille grad af betydning 
for uddannelsesvalget. 36 % af respondenterne tilskriver tilbuddet en høj eller nogen grad af 
betydning. den relativ lille grad af betydning kan muligvis forklares ved, at der er en tendens til, 
at der på chatten ud over konkrete uddannelsesspørgsmål også drøftes forhold af mere generel 
studierelateret karakter. 
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n=333. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,035.

Figur	51.	Betydning	af	”Chat	med	en	vejleder”	for	valg	af	uddannelse.	Forskel	mellem	aldersgrupper.	

Hvis  man ser på, om mænd og kvinder vurderer betydningen af ”Chat med en vejleder” forskel-
ligt, ses det, at der er signifikant forskel mellem kønnenes vurdering af tilbuddets betydning for 
studievalget. mænd siger tre gange hyppigere end kvinder, at chat med en vejleder har en højere 
grad af betydning for uddannelsen. erfaringer fra studievejledningen på aarhus universitet viser, 
at kvindelig overrepræsentation er helt normalt og typisk i vejledningssammenhæng, da kvinder 
bruger vejledningstilbud oftere end mænd. noget kunne derfor tyde på, at chat som vejlednings-
form er en anelse mere tiltalende for mænd end kvinder. 
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n=333. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,049. 

Det ses ydermere, at respondenter i forskellige aldersgrupper også tillægger chatten signifikant 
forskellig betydning. de to ældste aldersgrupperinger tillægger chatten mindst grad af betydning, 
da over 50 % siger, at den ingen grad af betydning har haft, omend 17 % af de 23-24-årige vurderer, 
at den har haft høj grad af betydning for deres studievalg.



dit studievalg 2011 49

Figur	52.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	information,	du	fik	gennem	”Chat	med	en	vejleder”?
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n=333. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

Respondenter, der havde benyttet sig af tilbuddet om chat, er blevet bedt om at vurdere kvaliteten 
af den givne information. Resultaterne er fremstillet i figur 52, og 63 % vurderer informationskvali-
teten som god eller meget god.

Iagttagelser	i	forhold	til	”Chat	med	en	vejleder”
•  36 % af respondenterne svarede, at de har kendskab til ”Chat med en vejleder”, og 10 %, at de 

har benyttet sig af tilbuddet.
•  ”Chat med en vejleder” har relativ lille grad af betydning for uddannelsesvalget, dog tilskriver 

mere end en en tredjedel af respondenterne tilbuddet en høj eller nogen grad af betydning. 
•  mænd siger tre gange hyppigere end kvinder, at ”Chat med en vejleder” har en højere grad af 

betydning for uddannelsen.
•  63 % af de respondenter, der havde benyttet sig af tilbuddet, vurderer informationskvaliteten 

som god eller meget god.
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Figur	53.	Har	du	benyttet	muligheden	for	at	få	studievejledning	andre	steder	på	Aarhus	Universitet,	
fx	fra	en	vejleder	på	din	ønskede	uddannelse?

STUDIEvEjlEDNING ANDRE STEDER På 
aaRHus univeRsitet

en væsentlig del af studievejledningstilbuddet på aarhus universitet er placeret lokalt på de en-
kelte hovedområder. vejledningen her er målrettet såvel nuværende studerende som potentielle 
studerende, der henvender sig om konkrete uddannelser eller valg mellem uddannelser inden for 
hovedområdet.

den fagligt forankrede vejledning skal i detaljer vejlede om uddannelserne og foregår som sam-
taler – personligt og på telefon og mail – og som kollektive oplæg fx til åbent hus.   

Eftersom en betydelig del af den direkte studierelaterede og faglige vejledning finder sted på 
hovedområderne, blev respondenterne bedt om at svare på en række spørgsmål vedrørende 
studievejledning andre steder på au end på informations- og vejledningscenteret.
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n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: p=0,183. 

”det hjælper at snakke med nogen, 
som er i gang med den uddannelse, 

man overvejer at starte på.”
Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.

25 % af respondenterne havde benyttet sig af studievejledning på hovedområderne. De studerende 
fra de forskellige hovedområder svarer ret ens, som det også fremgår af procentfordelingerne i 
figur 53 ovenfor. Der er ikke signifikant forskel på, hvor meget respondenterne fra de forskellige 
hovedområder har anvendt den lokale studievejledning. det er desuden undersøgt, om alder har 
en betydning for, om den kommende studerende har søgt den lokale vejledning eller ej, og her 
viste der sig ingen signifikant sammenhæng. 

det er endvidere blevet undersøgt, om køn har en betydning 
for, om respondenterne havde søgt vejledning eller ej. Figur 54 
viser, at procentvis flere kvinder opsøger studievejledning, men 
forskellen er kun signifikant for respondenter fra AR og BSS. 
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Figur	54.	Har	du	benyttet	muligheden	for	at	få	studievejledning	andre	steder	på	Aarhus	Univer-
sitet,	fx	fra	en	vejleder	på	din	ønskede	uddannelse?	Forskel	mellem	køn	på	hovedområderne.
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n=3266. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen Dit Studievalg 2011. Aarhus Universitet. Chi-2-test: (Arts) p=0,002, (Health) 
p=0,426, (ST) p=0,188, (BSS) p=0,003. 

de af respondenterne, der havde benyttet sig af studievejledningen på hovedområderne, blev 
efterfølgende bedt om at vurdere, i hvilken grad studievejledningen havde haft indflydelse på 
valget af uddannelse.

Figur	55.	I	hvilken	grad	har	studievejledningen	på	din	ønskede	uddannelse	haft	indflydelse	
på	dit	valg	af	uddannelse?
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n=802. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. Chi-2-test: p=0,000. 

Som fremstillet i figur 55, så vægter respondenterne på HE studievejledningens betydning for 
studievalget signifikant lavere end andre hovedområder, hvilket bl.a. kan hænge sammen med 
tidligere iagttagelser om, at studievalget træffes tidligere, indflydelse fra venner og familie er større, 
og at karrierevalget vægtes højere.  Kun 7 % af respondenterne fra HE tilskriver studievejledningen 
høj grad af betydning, hvor det er tilfældet for 33 % på BSS, 25 % på AR og 21 % på ST. 

Respondenterne er også blevet bedt om at vurdere kvaliteten af den givne information i forbin-
delse med deres brug af studievejledningen på hovedområderne. Resultaterne er præsenteret i 
figur 56 nedenfor.

Informationskvaliteten blev generelt vurderet til at være høj, da over 75 % af respondenterne vur-
derer den til at være god eller meget god. Der viste sig ingen signifikant forskel mellem vurdering 
af informationskvaliteten på de forskellige hovedområder. 



dit studievalg 201152

 

 

 

32,9% 

38,4% 

20,3% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ved ikke 

Meget dårlig 

Dårlig 

Middel 

God 

Meget god 

Figur	56.	Hvordan	vurderer	du	kvaliteten	af	den	vejledning,	du	fik	på	din	ønskede	uddannelse?	

n=802. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

Iagttagelser i forhold til studievejledning andre steder
•  25 % af respondenterne havde benyttet sig af studievejledning 

andre steder på au.
•  Blandt dem, der havde benyttet sig af vejledningen, svarede 

33 % på BSS, 25 % på AR, og 21 % på ST, at det havde haft høj 
grad af betydning for studievalget, hvor det kun var tilfældet 
for 7 % af respondenterne fra HE.

•  75 % af respondenterne vurderede informationskvaliteten på 
vejledningen på hovedområdeniveau til at være god eller 
meget god.

”Den vejledning, jeg fik ved at ringe 
til de studier, som fangede min 

interesse, var helt i top og har haft 
stor betydning!”  

Citat fra Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011.
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Af de 6.777, der har fået tilbudt en studieplads på AU i 2011, har 516 personer sagt nej tak eller ikke 
bekræftet deres studieplads. Af disse 516 personer har 138 besvaret spørgeskemaundersøgelsen, 
hvilket giver en ”nej”-svarprocent på 27 %. 
nedenstående tabel viser, hvad de 138 respondenter angiver, at de vil bruge deres tid på i det 
kommende år. De blev bedt om at angive en eller flere ting, som de ville bruge deres tid på.

nEJ TAK TIl 
TIlBUd oM oPTAGElSE PÅ AU

Tabel E. Nu hvor du har takket nej til tilbuddet om en studieplads på Aarhus Universitet, 
hvad	vil	du	så	bruge	tiden	på?

Hovedområde Arts Health Science 
and 
Techno-
logy

Business 
and 
Social 
Sciences

Total Chi-2-
test: p=

arbejde 52,3 % 50,0 % 58,3 % 61,1 % 56,5 % ,778

Rejse 31,8 % 25,0 % 33,3 % 31,5 % 31,2 % ,951

et uddannelsesforløb på et an-
det universitet

25,0 % 31,3 % 25,0 % 22,2 % 24,6 % ,907

Fortsætte på udd., som du al-
lerede er i gang med

6,8 % 0,0 % 4,2 % 13,0 % 8,0 % ,287

andet 34,1 % 12,5 % 25,0 % 16,7 % 23,2 % ,151

ved ikke 2,3 % 0,0 % 4,2 % 3,7 % 2,9 % ,849

Ud af: (Antal) 44 16 24 54 138

n=134. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet. 

tabellen viser, at over halvdelen svarer, at de vil bruge deres tid på at arbejde, og ca. en tredjedel 
angiver, at de vil rejse. omkring en fjerdedel svarer, at de vil bruge tiden på et uddannelsesforløb 
på et andet universitet end au. 
nej tak-respondenterne blev også spurgt om, hvorvidt de havde planer om at studere på au næste 
år, og her svarede 61 % ja, og 23 % nej. Så selvom de har valgt at sige nej tak til deres studieplads 
i år, forventer de fleste at påbegynde et studium på AU i 2012. De respondenter, der svarede nej til 
forventningen om at læse på au i 2012, udgør nogenlunde samme størrelse, som de respondenter, 
der svarede, at de skulle fortsætte på et uddannelsesforløb på et andet universitet.
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Figur	57.	Har	du	planer	om	at	studere	på	Aarhus	Universitet	til	næste	år?	

n=134. Kilde: Rekrutteringsundersøgelsen dit studievalg 2011. aarhus universitet.

Iagttagelser i forhold til nej tak til studieplads
• 61 % svarer, at de har planer om at studere på AU næste år.
• 23 % vil bruge tiden på et uddannelsesforløb på et andet universitet end AU.
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