
Dansk sammenfatning 

Baggrund 

Baggrund: Universiteterne står aktuelt overfor en pædagogisk udfordring. De studerende på de vi-

deregående uddannelser udgør en stadig mere uensartet gruppe. Heterogeniteten skyldes flere for-

hold. Dels har de studerende meget forskelligartede sociale baggrunde, og dels møder de ofte op 

med meget forskellige faglige forudsætninger på grund af den brede vifte af adgangskriterier. Ud-

viklingen medfører store krav til institutionernes de universitetspædagogiske udviklingsenheder i 

form af at kunne bidrage med evalueringer af undervisningens kvalitet og årsager til frafald og be-

hovet for viden om hvilke forhold der har betydning for faktorer der stimulerer og motiverer de stu-

derende til hensigtsmæssige læringsadfærd, herunder deres forventninger til uddannelse, undervis-

ning og undervisere på universiteterne kan således være værdifuld for såvel undervisere, som stu-

dievejledere og forskere. 

 

Det læringsteoretiske landskab været domineret af flere positioner og perspektiver: Fra behaviori-

stiske over kognitions psykologiske tilgange til konstruktivisme hvoraf den seneste udvikling - den 

såkaldte Student Approach to Learn (SAL) tilgang udspringer. På baggrund af begrænsninger ved 

de tidligere positioner, fx den begrænsede økologiske validitet som karakteriserer stimulus-respons-

teorier og hukommelses-fokuserede kognitive laboratorieundersøgelser fokuserer SAL i modsæt-

ning til de førnævnte tilgange på akademisk læring og kompleksiteten i de kognitive læringsproces-

ser og de studerendes konstruktion af mening, således som den foregår i de faktiske undervisnings-

miljøer. SAL bygger på de banebrydende undersøgelser af Marton og kolleger (Marton og Säljö, 

1976a, b; Svensson, 1977; Fransson, 1977) og den såkaldte 3-P-model (Presage, Process and Pro-

duct) (Biggs, 1985; 1987; 1989; 1999), foreslået af Dunkin og Biddle (1974). Modellen fokuserer 

på sammenhængene mellem de studerendes personlige karakteristika og tidligere erfaringer med 

undervisning og læring, de situationsbestemte forhold som karakteriserer læringssituationen ( un-

dervisnings- og eksamensform), de studerendes valg af læringsstrategi i relation til oplevede læ-

ringskrav og resultatet af læringsprocessen.   

 

Marton & Säljö (1976a; b) identificerede to grundlæggende processerings-niveauer for læring: et 

overflade- og et dybdelæringsniveau, og den efterfølgende forskning på området har gennemgående 

bekræftet disse to brede tilgange til læring. Dybdelæring er generelt karakteriseret ved en "en ægte 

præference for og evne til at arbejde konceptuelt snarere end med isoleret detailviden" (Biggs, 

2003), og antages at fremmes af undervisningsmetoder der fokuserer på involverende undervisning 



der opfordrer til - og stimulerer kritisk tænkning, hvor de studerende får mulighed for at udfordre 

den præsenterede viden og stille spørgsmål, og af læringsopgaver der opleves som relevante og 

vedkommende for de studerende. I modsætning hertil synes overfladelæring i højere grad at være 

bestemt af ikke-akademiske prioriteringer, et undervisningsmiljø der er ude af stand til at fremstille 

den indre struktur i det anvendte undervisningsmateriale, tidspres i undervisningen og eksamens-

former der belønner simpel reproduktion og et højt angstniveau hos den studerende. Forskning af 

sammenhængen mellem læringsstrategier og læringsudbyttet i de videregående uddannelser finder 

at resultatet af de studerendes læring hænger sammen med hvordan de lærer Dybde strategier er 

forbundet med læringsresultater af højere kvalitet, mens overfladelæring ofte er forbundet med læ-

ringsresultater af lavere kvalitet I Læringsstrategier er reaktioner på det undervisningsmiljø, de stu-

derende lærer i. Dette ligger i begrebets relationelle natur. (Ramsden, 1992). For at kunne støtte 

undervisere i at udvikle og gennemføre undervisningsformer, der tilskynder og stimulerer de ønske-

de lærings aktiviteter er vi nødt til at opnå viden om de faktorer, der påvirker de studerendes læ-

ringsstrategier. 

 

Formålet med PhD-projektet: 
 

Faktorer, som kan forklare variationen i læringsstrategier blandt studerende på de videregående 

uddannelser, er relativt velundersøgt i international sammenhæng. Mange undersøgelser har dog 

ofte været baseret på relativt små stikprøver og har generelt fokuseret på nogle få udvalgte variab-

ler. I den danske universitets kontekst derimod, har man relativ begrænset viden om hvilke faktorer 

der har betydning for de studerendes læring. Formålet med herværende PhD-projekt var derfor: 1) 

at oversætte et af de mest udbredte instrumenter til vurdering af de studerendes læringsstrategi, the 

Study Process Questionnaire (SPQ) (Biggs 1987; 2001) til dansk og at gennemføre en foreløbig 

vurdering af instrumentets pålidelighed og validitet i en større gruppe af danske universitetsstude-

rende, og 2) at bruge dette instrument til at udforske læringsstrategier blandt danske universitetsstu-

derende og – med udgangspunkt i 3-P-modellen - at identificere de væsentligste prædiktorer, herun-

der: a) de studerendes baggrundskarakteristika samt de institutionelle og undervisningskontekstuelle 

- relaterede baggrundsvariable, og b) centrale motivationelle faktorer, herunder de studerendes op-

levelse af undervisningsmiljøet, akademisk self-efficacy, og eksamens-angst (test anxiety), som kan 

forklare variationen i hhv. anvendelsen af dybde- og overfladelæring blandt danske universitetsstu-

derende. 

 Baseret på en gennemgang af resultater fra den eksisterende internationale SAL-forskning opstille-

des en række specifikke hypoteser vedrørende sammenhænge mellem forskellige faktorer i 3-P-

modellen og de studerendes tendens til hhv. dybde- og overfladelæring. 



 

De anvendte metoder og opnåede resultater er beskrevet i de tre artikler, som indgår i nærværende 

afhandling: 

 

 Lassesen B. Learning Strategies in a Danish university context - Testing the reliability and 

validity of the Revised Two-Factor Study Process Questionnaire. (PAPER 1) 

 Lassesen B, Jensen T.K. Demographic and Contextual predictors of student approaches to 

learn and in a large sample of Danish university students. (PAPER 2) 

 Lassesen B, Jensen T.K. Motivational factors as predictors of student approach to learning 

(PAPER 3) 

 

Sammenfatning af anvendte metoder: 
 

I alt 1350 spørgeskemaer blev uddelt ved forelæsninger og seminarer til bachelorstuderende (3. Se-

mester) og kandidatstuderende (7. og 9. semester) rekrutteret fra fire fakulteter ved Aarhus Univer-

sitet: Humaniora (Arts), Samfundsvidenskab (School of Business and Social Science), Sundhedsvi-

denskab (Health) og Naturvidenskab (Science and Technology). I alt 1192 spørgeskemaer blev re-

turneret (svarprocent: 88,3 %). De 1083 studerende, der havde besvaret alle spørgsmål i den over-

satte reviderede SPQ (R-SPQ-2F) (80,2 %) blev inkluderet i valideringsundersøgelsen af spørge-

skemaet (PAPER 1). De 1181 studerende, som havde besvaret alle spørgeskemaer i spørgeskema-

pakken (svarprocent: 87,5 %), men som ikke nødvendigvis havde besvaret alle spørgsmål i de en-

kelte spørgeskemaer, herunder R-SPQ-2F, blev inkluderet i den efterfølgende analyse af de potenti-

elle prædiktorer af dybde- og overfladelæringsstrategier (PAPER 2 og 3). 

 

De afhængige variable var dybde og overfladelæring (R-SPQ-2F). De uafhængige variable var de 

studerendes baggrundsfaktorer samt institutionelle og undervisningsrelaterede kontekstvariable. De 

undersøgte baggrundsvariable omfattede bl.a.: 1) alder, 2) køn, 3) social baggrund (målt ved foræl-

drenes uddannelsesmæssige baggrund), 4) den selvrapporterede adgangsgivende studentereksa-

menskarakter, 5) deres adgangsgivende uddannelse (f.eks. gymnasium, HF, HTX etc.), 6) deres 

aktuelle studietrin (Bachelor vs. Kandidat) og 7) selvrapporterede nuværende karaktergennemsnit 

på studiet. De undersøgte kontekstvariable var: 1) fakultet, 2) undervisningsmetode (seminar, fore-

læsning m.v.) der blev anvendt på det fag, de blev anmodet om at udfylde R-SPQ-2F på baggrund 

af og 3) den eksamensform, som ville blive anvendt ved afslutningen af det pågældende fag (f.eks. 

kort skriftlig eksamen (f.eks. 3, 6, 27 timer), skriftlig hjemmeopgave, mundtlig eksamen etc.). Der-



udover blev følgende motivationsfaktorer undersøgt: Indre og ydre motivation for deres studievalg, 

akademisk self-efficacy, eksamens-angst, oplevelsen af de aktuelle undervisningsaktiviteter på det 

pågældende fag var for dem og betydningen af dette.  

 

Analyser: 
 

Den foreløbige reliabilitet og validitet af den danske oversættelse af R-SPQ-2F blev undersøgt med 

deskriptiv statistik, reliabilitetsanalyser (intern reliabilitet: Cronbachs alpha) og konfirmatorisk fak-

tor-analyse (CFA) under anvendelse af de analytiske trin, som er beskrevet af Biggs et al. (2001) for 

den oprindelige engelsksprogede version af R-SPQ-2F (PAPER 1). I de efterfølgende undersøgelser 

(PAPER 2 og 3), blev prædiktorer for dybde- og overfladelæring analyseret med ikke-korrigerede 

bivariate regressionsanalyser samt multiple hierarkiske regressionsanalyser med dybde- og overfla-

delæring som afhængige variable, justeret for de øvrige uafhængige undersøgte variable. I hver ana-

lyse blev udvælgelsen af prædiktorvariable og den rækkefølge hvori de blev optaget i de multiple 

hierarkiske regressionsmodeller foretaget på baggrund af teorien, dvs 3P-modellen (Biggs, 1987). 

 

Sammenfatning af resultater: 
 

PAPER 1: Den interne reliabilitet for den danske version af R-SPQ-2F var højere eller sammenlig-

neligelig med resultaterne for den engelsksprogede originalversion. Den konfirmatoriske faktorana-

lyse (CFA) indikerede et moderat acceptabelt fit på item-niveau (CFI = 0,815; SRMR = 0,07; GFI = 

0,874). Efterfølgende analyser pegede på, at det mindre tilfredsstillende fit var primært relateret til 

den ene af to subskalaer for overfladelæring: Surface Strategy (SS). En model, der anvendte de en-

kelte subskalaer som indikatorer for de to latente faktorer (Deep og Surface Approach), viste et bed-

re fit (CFI = 0,927; SRMR = 0,05; GFI = 0,952). Samlet pegede resultaterne på, at en 19-item dansk 

version af R-SPQ-2F kunne anvendes til yderligere undersøgelse af validiteten og mhp. at frem-

bringe præliminære data vedrørende de to overordnede læringsstrategier (dybde- og overfladelæ-

ring) for danske universitetsstuderende. 

 

PAPER 2: De efterfølgende analyser viste, at de vigtigste uafhængige baggrunds- og kontekstuelle 

prædiktorer for højere grad af dybdelæring var følgende: 1) at den studerende var ældre, 2) kvinde, 

3) havde højere studentereksamenskarakter, 4) havde indre-styret motivation for valg af studium, 5) 

studerede på det humanistiske (Arts) eller det samfundsvidenskabelige (Business and Social Sci-

ence) fakultet, og 6) at undervisningsformen foregik i mindre grupper (seminarundervisning).  

Blandt de uafhængige prædiktorer for højere grad af overfladelæring var: 1) yngre alder, 2) lavere 



studentereksamenskarakter, 3) at studere på den sundhedsvidenskabelige (Health) eller naturviden-

skabelige (Science) fakultet, 4) at have lavere selvrapporteret gennemsnitskarakter på studiet, og 5) 

forelæsning som undervisningsmetode. De samlede statistiske modeller forklarede dog ikke mere 

end ca. 7 % af variationen af dybdelæring og 10 % af variationen i overfladelæring. 

 

PAPER 3: I det tredje sæt analyser undersøgtes betydningen for dybde- og overfladelæring af en 

række psykologiske motivationsfaktorer: akademisk self-efficacy, eksamens-angst, og oplevelsen 

og betydning af undervisningsmiljøet. Der blev samtidig taget højde for de baggrunds- og kontekst-

faktorer, som de tidligere analyser havde vist som potentielle prædiktorer for læringsstrategi. Resul-

taterne viste, at hver af motivationelle faktorer (self-efficacy, eksamens-angst, og oplevelse og be-

tydning af undervisningsmiljøet) var stærke uafhængige prædiktorer af de studerendes læringsstra-

tegi, selv når der blev taget højde for andre motivationelle, baggrunds- og institutionelle faktorer. 

Når de motivationelle faktorer blev inddraget i de statistiske modeller, øgedes forklaringsgraden til 

hhv. 28 % af variationen i dybdelæring og 21 % af variationen i overfladelæring. 

 

Diskussion og konklusion 
 

For det første pegede resultaterne på, at den foreløbige reliabilitet og validitet af den danske version 

af R-SPQ-2F var tilstrækkelig til at kunne anvendes til yderligere undersøgelser af læringsstrategi 

blandt danske universitetsstuderende, og resultaterne af de efterfølgende analyser understøttede 

yderligere validiteten af instrumentet i en dansk kontekst. Dog antydede resultaterne også, at yderli-

gere justeringer, primært af Surface-Strategy (SS) underskalaen, er ønskelige for at etablere en en-

delig dansk version af SPQ. 

 

For det andet viste flere af resultaterne sig at være i overensstemmelse med en række tidligere rap-

porterede resultater i den internationale litteratur om SAL, herunder at dybdelæring var forbundet 

med højere alder, højere adgangsgivende studentereksamenskarakter, deres nuværende karakter-

gennemsnit på studiet, indre-motiveret studievalg, og at være indskrevet på fakulteter, der er for-

bundet med de tørre områder, f.eks. humaniora. Desuden bekræftede resultaterne, at en række kon-

tekstuelle faktorer, herunder undervisning i mindre grupper, fx seminarer eller foredrag i kombina-

tion med seminarer, var forbundet med øget tendens til at anvende dybdelæring. Noget overrasken-

de fremstod eksamensformer ikke som en selvstændig signifikant prædiktor af læringsstrategi, når 

der tages højde for de øvrige faktorer i modellen. Dette kan tænkes at skyldes delt varians eller in-

teraktioner med nogle af de øvrige faktorer, f.eks. fakultet og undervisningsmetode. Tilsvarende 

blev tidligere fund vedrørende overfladelæring generelt bekræftet. Sammenfattet viste resultaterne, 



at baggrunds- og kontekstuelle faktorer kun forklarede en forholdsvis beskeden andel af variationen 

i de studerendes valg af læringsstrategi, hvilket kunne tyde på, at andre faktorer, fx mere direkte 

motivationelle faktorer, er af betydning. 

 

For det tredje bekræftede resultaterne denne antagelse. Inddragelse af motivationelle faktorer bidrog 

væsentlig til modellernes evne til at forklare variationen i SAL, idet akademisk self-efficacy, eksa-

mensangst, og oplevelsen af og betydningen af undervisningsmiljøet var vigtige prædiktorer for de 

studerende læringsstrategier. Selvom resultatet af læring i høj grad afhænger af viden og evnen til at 

anvende denne, spiller motivations faktorer som self-efficacy og eksamensangst en vigtig rolle som 

prædiktorer for de studerendes læringsstrategier. Resultaterne pegede endvidere på, at oplevelsen af 

et læringsmiljø som stimulerer til problemløsning, videnskabelig tænkning, og eksamensforberedel-

se i overensstemmelse med en dybdelærings-baseret tilgang til læring var en selvstændig prædiktor 

på lige fod med self-efficacy. 

 

Styrker og svagheder 

 

Så vidt vides er SAL ikke tidligere blevet udforsket i en dansk universitetskontekst, og de fundne 

resultater i herværende PhD-projekt bidrager således til en tværkulturel validering af SAL som læ-

ringsmodel og til SPQ som et pålideligt og validt instrument til at undersøge SAL. Nærværende 

undersøgelse har flere styrker. For det første har størstedelen af de tidligere studier af SAL anvendt 

relativt små stikprøver af studerende og har i mange tilfælde inkluderet relativt få prædiktorer i det 

enkelte studie, hvilket betyder, at de fundne sammenhænge mellem de undersøgte prædiktorer og 

SAL sjældent er korrigeret for andre, potentielt konfunderende, faktorer. I den nærværende under-

søgelse blev der taget højde for disse metodiske svagheder ved at inddrage et stort antal studerende 

på forskellige studietrin fra flere fakulteter, der repræsenterer både "tørre" og "våde" fag, for derved 

at øge repræsentativiteten af stikprøven. For det andet muliggjorde den store stikprøve, at der kunne 

justeres for betydningen af en række relevante faktorer ved hjælp af multivariate statistiske model-

ler, der muliggjorde sammenligning af ikke-justerede bivariate sammenhænge med resultater juste-

ret for de øvrige undersøgte faktorer. Vores resultater støtter således flere tidligere fund, som pri-

mært er blevet udforsket i undersøgelser baseret på relativt små stikprøver med fokus på få udvalgte 

variable. For det tredje foreligger der hidtil kun få empiriske undersøgelser af betydningen af moti-

vationelle faktorer, som self-efficacy og test anxiety, for valg af læringsstrategi. I herværende pro-

jekt blev læringsmodellen udvidet ved at inddrage disse motiverende variable, idet der blev justeret 

for andre faktorer, der vides at påvirke studerendes læringsstrategi. Endelig blev det tilstræbt at R-

SPQ-2F, som er et af de hyppigst anvendte i international forskning, til at måle den afhængige vari-



abel, blev oversat under hensyn til de generelle anbefalinger for tværkulturel oversættelse og vurde-

ret i en pilotundersøgelse, og udforsket mht. dets psykometriske egenskaber ved hjælp af relevante 

metoder, herunder konfirmatorisk faktoranalyse, forud for analyserne af det endelige datasæt. 

 

På trods af de ovenfor beskrevne styrker, bør en række potentielle udfordringer og begrænsninger i 

nærværende undersøgelse også bemærkes. For det første: til trods for at antallet af undersøgelses-

deltagere er stort, kan vi ikke være sikre på, at stikprøven er tilstrækkeligt repræsentativ, da alle 

studerende blev rekrutteret fra Aarhus Universitet. For det andet: selvom den samlede svarprocent 

på 88,3 % kan betragtes som særdeles tilfredsstillende, var det samlede antal studerende på kandi-

datniveau noget mindre end oprindeligt planlagt, hvilket kan tænkes at påvirke den statistiske mu-

lighed for at finde eventuelle forskelle relateret til studietrin. For det tredje: en potentiel begræns-

ning ved den herværende undersøgelse er den anvendte kvantitative spørgeskema-baserede metode. 

Kvantitative metoder indebærer uundgåeligt en vis reduktionisme, og forklaringsværdien kan blive 

svækket, hvis den foreslåede model, således som den er operationaliseret i SPQ, ikke i tilstrækkelig 

grad indfanger de grundlæggende karakteristika ved SAL. Endelig, mens SPQ har været anvendt i 

en lang række internationale undersøgelser, har det ikke tidligere været brugt i dansk sammenhæng, 

og der mangler endnu tilstrækkelig dokumentation for reliabilitet og validitet af den danske version. 

 

 

Endelig konklusion og perspektiver 

 

De studerendes tilgange til læring (SAL) varierer. Dybdelæring, dvs. at studere for at udvikle per-

sonlige indsigt og forståelse, har vist sig i højere grad at svare til de krav, der stilles til studerende 

på de videregående uddannelser, end overfladelæring, dvs. at studere med det formål at kunne re-

producere viden på et senere tidspunkt. Undervisnings- og læringsmiljøer opleves ikke ens af de 

studerende, og undervisere såvel som administratorer på de videregående uddannelser bør være 

opmærksom på faktorer, der enten fremmer eller hindrer de studerende i aktivt at engagere sig og i 

at udvikle deres egen individuelle forståelse af, hvad der undervises i. 

Faktorer, der kan påvirkes gennem rekrutteringen, f.eks. de studerendes alder, køn, adgangskvotien-

ter, motivation for valg af studie, og øvrige tidligere uddannelsesmæssige kvalifikationer, var til 

trods for de viste sig at være statistisk signifikante uafhængige prædiktorer, kun relativt svage præ-

diktorer for SAL. Resultaterne viser, at selvom der synes at være grund til at fastholde eksamenska-

rakterer som et adgangskrav, er det også vigtigt, at eleverne har en ægte interesse for faget, de har 

valgt. 



 

Blandt de mere fremtrædende, men fortsat moderate, prædiktorer for læringsstrategi var de anvend-

te undervisningsmetoder, først og fremmest undervisning i mindre grupper. De mest fremtrædende 

prædiktive faktorer var de motivationelle: akademisk self-efficacy, eksamensangst og oplevelsen af 

undervisningsmiljøet som stimulerende dybdelæring. Resultaterne peger således på, at læringsmiljø, 

læringsmål og den studerendes opfattelse af disse samt den studerendes oplevede evne til at kunne 

håndtere den pågældende læringsopgave på en succesfuld måde er potentielle vigtige faktorer via 

deres betydning for de studerendes motivation og læring, uafhængig af de øvrige undersøgte demo-

grafiske, institutionelle og kontekstuelle faktorer. Det fremstår derfor som en vigtig opgave at 

fremme de studerendes aktive samarbejde og at udvikle problemløsningsorienterede læringsaktivi-

teter, hvor de studerende får mulighed for at regulere deres egen læringsaktiviteter og danne deres 

egne opfattelser af, hvad der bliver undervist i. Den universitære læringspraksis bør i videst muligt 

omfang gå videre end blot at skulle indlære fakta og afprøve disse til eksamen. 

 


