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TIL AT VÆRE FORSKNINGSSTUDERENDE



5RESUMÉ

1. RESUME

Rapporten Forskningsåret som karriereplatform beskriver resul-
taterne fra en undersøgelse blandt medicinstuderende, der i 
perioden 2011-2014 har taget forskningsår (såkaldt prægraduat 
forskertræning) ved Aarhus Universitet. Undersøgelsen har flere 
formål:

1. at afdække hvilke kompetencer medicinstuderende  
opnår gennem et forskningsår, 

2. at få ny viden om medicinstuderendes incitamenter  
til at tage et forskningsår, 

3. at få ny viden om forskningsårsstuderendes oplevelse  
af vejledning og forskningsmiljø, samt

4. at klarlægge forskningsårsstuderendes karriereperspektiver  
i forbindelse med gennemførelsen af forskningsåret. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i resultaterne fra dels to 
spørgeskemaundersøgelser og dels en undersøgelse af forsk-
ningsårsstuderendes karakterniveau sammenlignet med øvrige 
medicinstuderende. Afslutningsvist diskuteres nøgleresultaterne 
i et uddannelsessociologisk og -politisk perspektiv, og sætter 
fokus på fordele såvel som udfordringer ved at tilbyde medicin-
studerende et særskilt forskningsår, der forlænger deres samle-
de studietid.

RELEVANS
Prægraduat forskertræning af medicinstuderende debatteres 
i sundheds- og uddannelsespolitisk regi, og der argumenteres 
både for og imod, at studerende bruger ekstra uddannelsestid 
på at forske. Trods en bred national og international anerkendel-
se af at prægraduat forskertræning er vigtigt for at sikre høj kvali-
tet i den sundhedsvidenskabelige forskning og kliniske praksis 
(Andriole et al., 2012; Binderup et al., 2012; Hunskaar et al., 
2009; Mahesan et al., 2011; Skovgaard et al., 2015), er der kun 
sparsom viden om, hvilke særlige kompetencer forskningsårs-
studerende erhverver sig og hvad der er incitamenterne for at 
tage et års orlov fra studierne for at lave et forskningsårsprojekt. 
Mellem en tredjedel og en fjerdedel af en årgang medicin- 
studerende ved Aarhus Universitet vælger at tage et forsk-
ningsår (Skovgaard et al., 2015). Samtidig udgør forskningsåret 
en systematisk og strategisk del af universitetets rekruttering 
af forskertalenter til ph.d.-forløb, men fremdriftsreformen1 giver 
danske universiteter et markant økonomisk incitament til at  
nedbringe antallet af forskningsårsstuderende. 

I denne rapport afdækkes forskningsårsstuderendes kompe-
tencer, incitamenter og karriereperspektiver, som vil kunne 
informere denne aktuelle sundheds- og uddannelsespolitiske 
debat. Rapporten har især relevans i lyset af dilemmaet mel-
lem fremdriftsreformen, som påbyder universiteterne at forkorte 
de studerendes gennemførelsestid, og aftageres ønsker om 
forskningserfaring hos nyuddannede læger. Rapporten henven-
der sig især til universiteter, der tilbyder eller overvejer at tilbyde 
forskningsår til medicinstuderende.

HOVEDRESULTATER
FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE OPNÅR  
RELEVANTE KOMPETENCER
I nærværende undersøgelse bliver forskningsårsstuderende ved 
Aarhus Universitet i 2011-2014 bedt om at vurdere, i hvilken 
udstrækning de har udviklet en række forskerkompetencer i 
løbet af forskningsåret. Forskerkompetencerne er beskrevet i et 
kompetencespørgeskema, som rummer en lang række udsagn 
om såvel akademiske som personlige og kommunikative kom-
petencer, som er relevante for forskere at besidde for at kunne 
mestre alle aspekter af forskningsprocessen. Resultaterne fra un-
dersøgelsen viser, at de studerende i meget høj grad oplever at 
få relevante forskerkompetencer (særligt domænerne viden og 
intellektuelle evner samt personlig effektivitet scorer meget højt, 
hhv. 3,49 og 3,42 på en skala fra 1-4), og de oplever at have 
opgaver, der i vid udstrækning svarer til dem, som ph.d.-stude-
rende har.

FORSKNINGSÅRET SOM KARRIEREPLATFORM:  
FORSKNINGSINTERESSE OG KARRIEREKVALIFICERING
Forskningsåret bruges som karriereplatform og også som en selv-
realiseringsplatform. De studerende har meget høje forventninger 
til forskningsåret. De fem højest rangerende motivationsfaktorer 
blandt de studerende til at tage et forskningsår er: 1) et stort ønske 
om at forske, 2) mulighed for fordybelse i selvstændigt projekt, 3) 
et behov for / ønske om afbræk i uddannelsen, 4) mulighed for at 
kvalificere sig til senere ansættelse som læge, og 5) mulighed for 
at kvalificere til indskrivning på ph.d.-uddannelse.

1) Bedre igennem uddannelserne – Reform af SU-systemet. 
http://ufm.dk/publikationer/2013/bedre-igennem-uddannelserne-reform-af-su-systemet. 
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Blandt de studerende, der har et stort ønske om at forske og 
fordybe sig i et selvstændigt projekt, kan man formentlig senere 
rekruttere kandidater til ph.d.-uddannelsen. Størstedelen af de 
forskningsårsstuderende angiver, at de inden de startede på 
forskningsåret har overvejet at lave en ph.d., og at forskningsåret 
er med til at afklare, om forskning er en karrierevej for dem. 18 
af respondenterne i undersøgelsen er allerede nu påbegyndt 
en ph.d., og de er fortsat med samme vejleder og anvender 
samme forskningsmetode som under forskningsåret. Dette tyder 
på, at forskningsåret fungerer som en socialiseringsmekanisme 
ind i forskningsmiljøet, hvor der er mulighed for at rekruttere 
forskningsårsstuderende til ph.d. Hver tredje studerende mener 
at forskningsåret gør dem konkurrencedygtige og kvalificerer til 
senere ansættelse som læge i det foretrukne speciale. Dermed 
hænger valget om at tage forskningsår tæt sammen med samti-
dens krav om forskningserfaring, og præges i øvrigt af 4-årsreg-
len / femårsfristen.

Samtidig tyder resultaterne på, at forskningsåret fungerer som 
en form for ”time-out”, hvor den studerende søger efter en særlig 
faglig profil eller søger efter længere tids fordybelse: hele 41 % 
af de studerende angiver at en væsentlig motivationsfaktor er at 
få et afbræk i medicinuddannelsen ved at tage forskningsår.

AKTIVT PROJEKTVALG
De studerende tager selv initiativet, når de ønsker at lave et 
forskningsårsprojekt. De opsøger samarbejdspartnere (afdeling 
eller vejleder), og det viser, at forskningen er et aktivt valg, og 
ikke kun noget, de studerende formålsløst ’tilmelder’ sig, fordi 
det er muligt. Næsten halvdelen af de studerende formulerer 
forskningsspørgsmålet for projektet i samarbejde med vejleder, 
mens lige så mange angiver, at vejlederen primært formulerer 
forskningsspørgsmålet.

KAN FORSKNINGSÅRET ERSTATTES AF FORSKNINGSRELATEREDE 
ELEMENTER I KANDIDATUDDANNELSEN?
Vi spurgte de forskningsårsstuderende om forskningsåret efter 
deres mening ville være overflødigt, hvis der var flere forsk-
ningsrelaterede opgaver i kandidatuddannelsen. Hertil svarer 
langt de fleste respondenterne ”nej”, mens kun en lille gruppe 
(10 %) svarer ”ja” til at forskningsåret vil være overflødigt hvis 
der var flere forskningsrelaterede emner i uddannelsen. De, der 
svarer ja til det spørgsmål, har samme forventninger til udbyt-
tet af forskningsåret som resten af respondenterne, nemlig at 
forstå forskningsmetodik (95 %), at få forskningserfaring (91 %), 
at publicere en artikel (81 %) samt at fordybe sig i et emne (95 
%). Forventningen om at få forskningserfaring og at publicere 
en artikel kan hænge sammen med samtidens forventninger 
til nyuddannede læger om forskningserfaring og publikationer 
på CV-et. Tallene kan indikere, at forskningsårsstuderende i dag 
vælger forskningsåret ikke kun for interessen i forskning, men 
også for at kunne konkurrere med medstuderende om attraktive 
hoveduddannelsesstillinger.

PROJEKTNÆR OG STYRET VEJLEDNING AF FORSKNINGSÅRS-
STUDERENDE – ER DER PLADS TIL SELVSTÆNDIGE VALG?
Vejledere tager en vis styring af forskningsårsprojektet, idet de 
studerende oplever at vejleder har klare præferencer for, i hvil-
ken retning projektet skal gå. Vejleder sætter milepæle for den 
studerende og træffer mange vigtige valg i projektet. 

De studerendes oplevelse af, hvordan de selv modtager den vej-
ledning de får, viser, at der ikke er fastlagte mønstre for hvordan 
samspillet mellem vejleder og studerende fungerer, men at der er 
en tendens til, at de studerende følger vejleders råd, selv hvis de 
ikke er enige. Samtidig svarer 45 % af de studerende, at det er vig-
tigt for dem selv at træffe alle afgørende valg i projektet. Denne 
diskrepans mellem styring og selvstændighed er kendetegnende 
for vejledningsprocessen. På trods af ønsker om selvstændighed 
bliver der lyttet meget til vejleders råd, og det kan tyde på, at 
vejleder opfattes som både en ekspert og en ’gatekeeper’ på 
området. At de studerende synes at støtte sig til vejleders eksperti-
se og råd kan hænge sammen med, at de studerende oplever en 
vis usikkerhed på egne evner. Hele 54 % er usikre på om det de 
laver er godt nok, og 35 % spekulerer over om de overhovedet er 
dygtige nok til at være forskningsårsstuderende. 

De studerende har generelt en god relation til vejleder, oplever 
at vejleder er tilgængelig når der er behov for det, og taler ofte 
uformelt med vejleder om projektet, mens planlagte vejled-
ningsmøder foregår sjældnere. Vejledningen centrerer sig 
primært om projektnære emner, såsom at gennemtænke forsk-
ningsdesign, identificere forskningsspørgsmål, analysere empiri 
og planlægge projektet. 

TILFREDSE STUDERENDE I GODE FORSKNINGSMILJØER
Undersøgelsen viser, at forskningsåret er et velfungerende tilbud 
til medicinstuderende, som ønsker at prøve at forske. De stude-
rende føler sig inkluderede, integrerede og socialiserede ind i et 
forskningsmiljø, hvor de føler sig værdsat. Forskningsårsstuderen-
des oplevelser af forskningsmiljø og vejledning ligger tæt op ad 
resultater for ph.d.-studerende på AU, som er beskrevet i under-
søgelsen Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013). Det tyder 
på stærke socialiseringsmekanismer ind i forskningsmiljøerne, 
som hjælper de studerende med at tilpasse sig måden at tænke 
og agere på som forsker. Det er muligt, at alene det at være en 
accepteret del af forskningsmiljøet kan være med til at styrke de 
studerendes forskerkompetencer. 

Ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende oplever i vid 
udstrækning de samme udfordringer og krav i forskningsarbej-
det. Resultaterne fra forskningen i ph.d.-forløb, f.eks. Kvalitet i 
ph.d.forløb (Herrmann et al., 2013), kan derfor med stor sand-
synlighed også anvendes til at optimere forskningsårsforløbene i 
forhold til f.eks. vejledning og kultivering af forskningsmiljøer. 
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KARAKTERGENNEMSNIT HAR BETYDNING FOR HVEM DER 
TAGER FORSKNINGSÅR – MEN PÅVIRKER IKKE STUDERENDES 
AFSLUTTENDE KARAKTERER
En analyse af bachelor- og kandidatkaraktergennemsnit 
og forskellene i disse hos medicinstuderende med og uden 
forskningsår viser, at studerende, som tager forskningsår2, har et 
højere bachelorkaraktergennemsnit. Denne karakterforskel ud-
lignes stort set under kandidatuddannelsen, og ved afslutningen 
af medicinstudiet klarer forskningsårsstuderende sig hverken 
bedre eller værre end deres medstuderende uden forskningsår. 
Udligningen kan skyldes, at forskningsårsstuderende forsker 
videre i deres fritid og således bruger energi og ressourcer på 
f.eks. at skrive og få publiceret artikler når de er færdige med 
forskningsåret, og derfor ikke prioriterer (eller formår) at bruge 
den samme tid til at dygtiggøre sig generelt på kandidatstudiet.

KØNSFORSKELLE: 
KVINDER ER MERE USIKRE END MÆND
Generelt er der ikke signifikante forskelle på kønnene hvad an-
går kompetencer og incitamenter. Dog ser det ud til, at mænd 
oplever større selvstændighed i processen vedr. formulering af 
forskningsspørgsmål og føler et større ejerskab over projektet. 
Mænd forventer oftere end kvinder at påbegynde en ph.d.-ud-
dannelse (44 % af mænd, 27 % af kvinder), mens kvinder i højere 
grad end mænd overvejer det samme (47 % af mænd, 66 % af 
kvinder). Kvinder oplever at modtage lidt mere vejledning i gen-
nemtænkning af forskningsdesign end deres mandlige medstu-
derende, og føler sig tillige tit usikre på, om det de laver er godt 
nok (45 % af mænd, 60 % af kvinder) og om de er dygtige nok 
til at være forskningsårsstuderende (24 % af mænd, 42 % af kvin-
der). Resultaterne kan tolkes sådan, at kvindelige forskningsårs-
studerende oplever sig selv mere usikre, mindre selvstændige og 
have større behov for hjælp til forskellige dele af forskningspro-
cessen end deres mandlige medstuderende. Denne kønsforskel 
var et uventet resultat og det vil kræve yderligere undersøgelser 
at kunne forklare forskellen.

TILFREDSHED
Ligesom i undersøgelsen Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 
2013) er mere end fire ud af fem studerende meget tilfredse 
med det de har lært i deres forskningsår, med kvaliteten af deres 
arbejde, og med kvaliteten af vejledningen og deres vejleder. 
Mindre end hver femte forskningsårsstuderende har været min-
dre tilfreds med vejledningen og deres vejleder.

ANBEFALINGER
Mere eller mindre eksplicitte samfundsmæssige krav om forsk-
ningserfaring ansporer studerende til at tage forskningsår, og 
mange anvender forskningsåret til at dygtiggøre sig og leve op 
til forventninger fra fremtidige uddannelses- eller arbejdsplad-
ser. En indskrænkelse af antallet af forskningsårsstuderende ville 
kunne få flere studerende hurtigere igennem medicinstudiet, men 
med den konsekvens, at både forskerrekrutteringsgrundlaget og 
den efterspurgte forskningserfaring blandt nyuddannede læger 
bliver mindre. På baggrund af resultaterne i denne rapport kan 
det konkluderes at de studerende, som tager forskningsåret, i høj 
grad erhverver sig relevante kompetencer og erfaringer, som gør 
dem bedre i stand til dels at indgå i forskningsaktiviteter og dels 
at træffe kvalificerede og selvstændige karrierevalg. Derfor synes 
forskningsåret at være en god investering. Men prioriteringen 
af hvor mange, der skal have muligheden for at få prægraduat 
forskertræning og hvordan muligheden skal se ud, afhænger af, 
hvad universitetet ser som formålet med forskningsåret.

ALTERNATIV STRUKTUR PÅ FORSKNINGSÅRET?
Hvis man skulle imødese en omstrukturering af forskningsåret 
med henblik på at nedbringe gennemførelsestiden for medi-
cinstuderende kunne et alternativ til den eksisterende struktur, 
som medfører minimum et halvt års orlov (dog skal de stude-
rende udarbejde en rapport, der volumenmæssigt svarer til 12 
måneders arbejde), være at etablere forskningsåret over flere 
semestre som en slags individuel forskningstilknytning til en af-
deling eller et institut over eksempelvis en 2-årig periode. Det vil 
sandsynligvis skabe kortere forsinkelser end i dag, men samtidig 
vil det give de studerende mulighed for at arbejde med forsk-
ningsårsprojektet parallelt med medicinstudiet. Dette vil bl.a. 
kræve en omfattende omlægning af medicinuddannelsen så 
der bliver plads til større valgfrihed til at specialisere sig i f.eks. 
forskning. En anden mulighed er at indføre et valgfrit semester 
på 30 ECTS på medicinstudiet, hvor studerende har mulighed  
for at forske. Derudover kan man genoverveje 4-årsreglen / 
femårsfristen, idet den ser ud til at skabe et incitament for de 
studerende til at udskyde færdiggørelsen af medicinstudiet. 

Endelig er der den mulighed at prioritere den eksisterende model 
for forskningsåret, som ser ud til at matche den tilsyneladende 
stigende efterspørgsel på nyuddannede læger med forsknings-
kompetencer og -erfaring (Binderup et al., 2012; Skovgaard 
et al., 2015), og at betragte forskningsåret som en naturlig og 
nødvendig del af realiseringen af denne ambition. Konsekvensen 
af denne prioritering vil være, at de økonomiske implikationer for 
universitetet må overvejes, f.eks. i forhold til en lempelse af regler-
ne for studerende, som anvender den ekstra studietid på at opøve 
forskningskompetencer og imødekomme det samfundsmæssige 
behov, der er for netop disse kompetencer.

2) Omkring 80 % af populationen i nærværende undersøgelse tager forskningsår på kandidatuddannelsen.
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1. SUMMARY

This report, The Research Year as a Career Platform describes 
the results of a survey among medical students who complet-
ed the Research Year during the period 2011-2014 (so-called 
pre-graduate research training) at Aarhus University. The survey 
has several purposes:

1. to clarify the competences obtained by medical students 
during a Research Year,

2. to get new knowledge about the incentives of medical  
students to complete a Research Year,

3. to get new knowledge about the experience of Research 
Year students of supervision and research environment, and

4. to clarify the career perspectives of Research Year students 
in connection with attending the Research Year. 

The survey is based on the results, partly from two questionnaire 
surveys, partly from a survey of the marks of Research Year 
students compared with those of other medical students. Finally, 
the key results will be discussed in an educational-sociological 
and political perspective, and focus will be on advantages as 
well as challenges involved in offering medical students a sepa-
rate Research Year which will lengthen their period of study.

RELEVANCE
Pre-graduate research training of medical students is discussed 
in connection with health policy and educational policy, and 
arguments for as well as against students spending additional 
time in research are put forward. In spite of wide national and 
international acceptance that pre-graduate research training 
is important in order to ensure high quality in health research 
and clinical practice (Andriole et al., 2012; Binderup et al., 2012; 
Hunskaar et al., 2009; Mahesan at al., 2011; Skovgaard et al., 
2015), there is only little knowledge of the special competences 
acquired by Research Year students and the incentives for tak-
ing leave of absence from studies to complete a Research Year 
project. Between one third and one fourth of a year of medical 
students at Aarhus University choose to complete a Research 
Year (Skovgaard et al., 2015). At the same time, the Research 
Year forms a systematic and strategic part of the university’s  
recruitment of research talent for a PhD Programme, but the 
Study Progress Reform3 gives Danish universities a considerable 
financial incentive to reduce the number of Research Year 
students. 

This report uncovers the competences, incentives and career 
perspectives of Research Year Students, which will provide 
information to the current health political and educational polit-
ical debate. The report is particularly relevant in the light of the 
dilemma between the Study Progress Reform, which orders the 
universities to reduce the study period of the students, and the 
wish for research experience for new physicians in the market. 
The report is in particular aimed at universities which offer or 
consider offering a Research Year to medical students.

MAIN RESULTS
RESEARCH YEAR STUDENTS OBTAIN RELEVANT COMPETENCES
In the present survey, Research Year Students at Aarhus Univer-
sity in 2011-2014 are asked to assess the extent to which they 
have developed a number of research competences during the 
Research Year. The Research competences are described in a 
competence questionnaire which includes a large number of 
statements about academic as well as personal and commu-
nicative competences which are relevant for researchers in or-
der to master all aspects of the research process. The results from 
the survey show that to a very large extent, the students find that 
they get relevant research competences (the areas knowledge 
and intellectual abilities and personal effectiveness get particu-
larly high scores, 3.49 and 3.42, respectively, on a scale of 1 to 
4), and they have tasks which correspond to a large extent to 
those PhD students have. 

THE RESEARCH YEAR AS A CAREER PLATFORM: 
RESEARCH INTEREST AND CAREER QUALIFICATION
The Research Year is used as a career platform and also as a 
self-realisation platform. The students have very high expectations 
of the Research Year. The five highest-ranking motivation factors 
among the students for completing a Research Year are: 1) a wish 
to carry out research, 2) possibility of immersion in an independ-
ent project, 3) a need for / wish for a break in the studies, 4) the 
possibility of qualifying for later employment as a physician, and 
5) a possibility of qualifying for a PhD programme.

3) Bedre gennem uddannelserne – Reform af SU systemet.
 http://ufm.dk/publikationer/2013/bedre-igennem-uddannelserne-reform-af-su-systemet. 
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Among students with a wish to carry out research and immerse 
in a project on their own, it will probably later be possible to 
recruit candidates for the PhD programme. Most of the Research 
Year students state that before starting on the Research Year, 
they considered completing a PhD, and that the Research Year 
will help them realise whether research is a career path for 
them. 18 of the respondents in the survey have already started 
on a PhD programme and they have the same supervisor and 
use the same research method as during the Research Year. 
This indicates that the Research Year works as a socialisation 
mechanism into the research environment, where it is possible 
to recruit Research Year students for a PhD programme. One in 
three students finds that the Research Year makes them com-
petitive and qualifies for subsequent employment as a physician 
in their preferred specialist area. This means that the choice 
of a Research Year is in line with today’s demand for research 
experience and may also be affected by the four-year rule / the 
five-year deadline.

At the same time, the results indicate that the Research Year 
works as a kind of ”time-out” where the student is looking for a 
specific professional profile or prolonged immersion: as many 
as 41 percent of the students state that getting a break in the 
medical studies is an important motivation factor in attending 
the Research Year.

ACTIVE PROJECT CHOICE
The students take the initiative when they want to complete a 
Research Year Project. They contact collaborators (department 
or supervisor), and this shows that the research is an active 
choice, not just something which the students sign up for without 
a purpose, just because it is possible. Almost half of the students 
draw up the research question for the project together with a 
supervisor, but just as many of the students say that the research 
question is primarily drawn up by the supervisor. 

CAN THE RESEARCH YEAR BE REPLACED BY RESEARCH- 
RELATED ELEMENTS IN THE MASTER PROGRAMME?
We asked the Research Year students whether the Research 
Year would in their opinion be superfluous if the master course 
included more research-related tasks. A large majority of the 
respondents said ”no”, whereas only a small group (10 percent) 
said ”yes” to the question whether the Research Year would 
be superfluous if the courses included more research-related 
subjects. The students who answered ”yes” to this question have 
the same expectations of the benefits from the Research Year as 
the rest of the respondents, i.e. understanding research methods 
(95%), getting research experience (91%), publishing an article 
(81%), and immersing in a subject (95%). The expectation of 
research experience and of publishing an article may be related 
to today’s expectations of new physicians regarding research 
experience and publications on the CV. The figures may indicate 
that Research Year students today choose the Research Year not 
only because of their interest in research, but also to be able to 
compete with their peers for attractive main training positions.

PROJECT-RELATED AND CONTROLLED SUPERVISION  
OF RESEARCH YEAR STUDENTS – IS THERE ROOM  
FOR INDEPENDENT CHOICE?
Supervisors take some control of the Research Year project, and 
the students find that the supervisor has clear preferences as to 
the direction of the project. The supervisor sets up milestones for 
the student and makes many important choices in the project.

The students’ experience of their reception of their supervi-
sion shows that there are no fixed patterns for the cooperation 
between supervisor and student, but that there is a tendency for 
the student to take the advice of the supervisor, even if they do 
not agree. At the same time, 45 percent of the students say that 
it is important for them to make all decisive choices in the project 
themselves. This discrepancy between control and independence 
is characteristic for the supervision process. In spite of the wish 
for independence, the students listen to the advice given by the 
supervisor, which indicates that the supervisor is seen as both an 
expert and a ’gatekeeper’ in the area. The reason why the stu-
dents seem to lean on the expertise and advice of the supervisor 
may be that the students experience some uncertainty regarding 
their own skills. As many as 54 percent are uncertain of the suffi-
ciency of what they do, and 35 percent wonder whether they are 
sufficiently competent to be Research Year students.

In general, the students have good relations to their supervisor, 
find that the supervisor is available when needed, and often 
talk informally with the supervisor about the project, whereas 
planned supervision meetings are rarer. The supervision primarily 
focuses on project-related subjects, such as thinking through the 
research design, identifying research issues, analysing empiri-
cism, and planning the project. 

SATISFIED STUDENTS IN GOOD RESEARCH ENVIRONMENTS
The survey shows that the Research Year is a well-functioning 
offer for medical students who want to try researching. The 
students feel included, integrated and socialised into a research 
environment where they feel appreciated. Research Year 
students’ experience of research environment and supervision 
is close to the results for PhD students at Aarhus University as 
described in the survey Kvalitet i ph.d-forløb4 (Herrmann et al., 
2013). This indicates strong socialisation mechanisms into the  
research environments which help students to adapt to the  
way of thinking and acting as a researcher. Just being an  
accepted part of the research environment may well contribute 
to strengthening the students’ research competences.

PhD students and Research Year students experience largely the 
same challenges and demands in the research work. The results 
of the research into PhD programmes, for example Kvalitet i 
ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013) may therefore much likely 
be used to optimise the Research Year programmes in relation 
to for example supervision and cultivating of research environ-
ments. 

4) In english: Quality in the PhD Process: A survey among PhD students at Aarhus University       
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AVERAGE MARKS ARE IMPORTANT FOR THE CHOICE  
OF A RESEARCH YEAR – BUT DO NOT AFFECT THE  
STUDENTS’ FINAL MARKS
An analysis of average Bachelor and Master marks and the dif-
ferences for medical students with and without a Research Year 
shows that students who complete a Research Year5 have high-
er average Bachelor marks. This difference in marks is largely 
equalised during the Master programme, and at the end of the 
medical course, Research Year students do no better or worse 
than their peers without a Research Year. The reason for the 
equalisation may be that Research Year students go on carrying 
out research in their spare time and spend energy and resources 
on for example writing and publishing articles when they have 
completed the Research Year and do not prioritise spending  
(or are not able to spend) the same time acquiring general  
competence during the master programme.

GENDER DIFFERENCES:
WOMEN MORE INSECURE THAN MEN
In general, there are no significant gender differences regarding 
competences and incentives. However, men seem to experi-
ence more independence in the process regarding formulation 
of research questions and feel stronger ownership of the project.
Men expect to start on a PhD programme more often than wom-
en (44 percent of men, 27 percent of women), whereas women 
consider the same more often than men (47 percent of men, 66 
percent of women). Women find that they receive a bit more 
supervision when thinking through the research design than 
their male peers, and they often feel a bit insecure as to whether 
what they do is good enough (45 percent of men, 60 percent 
of women) and whether they are sufficiently competent to be 
Research Year students (24 percent of men, 42 percent of wom-
en). The interpretation of the results may indicate that female 
Research Year students see themselves as more insecure, less 
independent and as having more need for help in various parts 
of the research process than their male peers. This gender differ-
ence was an unexpected result, and explaining the difference 
will require additional examination.

SATISFACTION
Just as in the survey Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 
2013), more than four of five students are highly satisfied with 
what they have learned during their Research Year, with the 
quality of their work and with the quality of supervision and their 
supervisor. Less than one in five students was less satisfied with 
the supervision and their supervisor. 

RECOMMENDATIONS
More or less explicit demands in society for research experience 
encourage students to complete a Research Year, and many of 
them use the Research Year to become more competent and 
meet the expectations from future educational positions or work 
places. A restriction of the number of Research Year students 
might get more students through medical studies quicker, but 
the consequence would be that both the recruitment basis for 
researchers and the demanded research experience among 
new physicians would be reduced. In the light of the results of the 
present report, the conclusion is that students who complete the 
Research Year acquire relevant competences and experience 
which will enable them to enter into research activities and make 
qualified and independent career choices. The Research Year 
therefore seems a good investment. But deciding on the number 
of students who should be given the chance to get pre-graduate 
research training and what the possibility should look like will  
depend on what the university sees as the purpose of the 
Research Year.

ALTERNATIVE RESEARCH YEAR STRUCTURE?
The current structure of the Research Year leads to minimum  
6 months leave, however, the students must submit a report  
corresponding to 12 month’s work. If a restructuring of the 
Research Year was to be contemplated with a view to reducing 
the completion period for medical students, an alternative to the 
current structure could be to establish the Research Year in the 
course of several terms as a sort of individual research connec-
tion to a department during for example a two-year period. It is 
likely to create shorter delays than today, but at the same time,  
it would give the students a chance to work on the research  
project concurrently with their medical studies. This will among 
other things require an extensive restructuring of the medical 
studies to leave room for more possibilities of choosing to  
specialise, for example in research. Another possibility is to  
introduce an optional  semester of 30 ECTS at medical school 
where the students have the opportynity to do a research  
project. Finally, the four year rule / the five year time limit could 
be reconsidered, as it seems to create an incentive for the  
students to postpone the completion of the medical studies. 

Finally, it might be possible to prioritise the existing model for the 
Research Year, which seems to match the apparently increasing 
demand for new physicians with research competences and 
experience (Binderup et al., 2012; Skovgaard et al., 2015) and to 
consider the Research Year a natural and necessary part of the 
realisation of this ambition. The consequence of this prioritisation 
will be to consider the financial implications for the university, for 
example in relation to a relaxation of the rules for students who 
spend the additional time training research competences and to 
meet the demand in society for exactly such competences.

5) About 80 percent of the population in the current survey complete a Research Year during the master programme.       



25-33 %
MEDICINSTUDERENDE VÆLGER ET  
FORSKNINGSÅR PÅ AARHUS UNIVERSITET

100
FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE OM ÅRET 
UDDANNES PÅ AARHUS UNIVERSITET



13BAGGRUND

2. BAGGRUND

I de senere år er der kommet stadig mere fokus på og krav om, 
at yngre læger skal have forskningserfaring (Binderup et al., 
2012). På flere universiteter i Danmark har man derfor tilbud til 
medicinstuderende om at tage et såkaldt forskningsår. Forsk-
ningsåret er en 1-årig prægraduat forskningstræningsuddannel-
se, hvor den studerende tager et års orlov fra kandidatstudiet for 
at gennemføre et fuldtidsforskningsprojekt, typisk i tilknytning til 
en af de kliniske afdelinger på et sygehus, og under vejledning 
af en eller flere forskere på et af fakultetets institutter. Forsk-
ningsåret afsluttes med en mindre afhandling, som for fleres 
vedkommende resulterer i en videnskabelig artikel. Behovet for 
rekruttering af yngre, dygtige forskere blandt medicinstuderen-
de er et argument for, at den prægraduate forskningstræning 
bør bevares for at skabe interesse for og lejlighed til at afprøve 
forskningen som en arbejdsform og mulig karrierevej som læge; 
et argument, som også anvendes i en EU-rapport fra 2012, som 
ser på status og barrierer for medicinsk forskeruddannelse på 
universiteter i Europa. Her påpeges vigtigheden af god forskning 
som et led i udviklingen af god patientbehandling og hånd-
tering af sygdomme. Demografiske, sociale, adfærdsmæssige 
og epidemiologiske forandringer kræver at der lægges vægt 
på, at studerende tilegner sig forskerkompetencer i løbet af 
uddannelsen, for at god patientbehandling og håndtering af 
sygdomme kan sikres i fremtiden6. Trods en bred national og 
international anerkendelse af at prægraduat forskertræning 
er vigtigt for at sikre høj kvalitet i den sundhedsvidenskabelige 
forskning og kliniske praksis (Andriole et al., 2012; Binderup et al., 
2012; Hunskaar et al., 2009; Mahesan et al., 2011; Skovgaard et 
al., 2015), er der imidlertid kun sparsom viden om, hvilke særlige 
kompetencer forskningsårsstuderende erhverver sig og hvad der 
er incitamenterne for at tage et års orlov fra studierne for at lave 
et forskningsårsprojekt.

Med den danske regerings vedtagelse af den såkaldte frem-
driftsreform7 i 2013 opfordres danske universiteter til at ned-
bringe gennemførelsestiden for de studerende. Her er den 
prægraduate forskertræning, som den i øjeblikket finder sted på 
forskningsåret, på den ene side et væsentligt element i at give 
studerende et indblik og interesse i forskerverdenen, og på den 
anden side en økonomisk problematisk ordning, der forlænger 
gennemførelsestiden betragteligt for den forskningsårsstude-
rende. En opgørelse fra Skovgaard et al., (2015) viser, at hver 
3-4 medicinstuderende på Aarhus Universitet gennemfører 
forskningsåret, svarende til at Aarhus Universitet uddanner over 
100 forskningsårsstuderende om året. Imidlertid er kvaliteten 
af forskningsåret i dets nuværende form ikke tidligere blevet 
undersøgt. Med andre ord: man ved ikke præcist hvilke kompe-
tencer de studerende opnår under forskningsåret, man kender 
ikke kvaliteten af forskningsmiljøet og vejledningspraksissen 
i de forskningsårsstuderendes miljø, man har ikke indblik i de 
studerendes incitamenter til at tage forskningsåret og de mulige 
karriereperspektiver i forbindelse med forskningsåret. Det synes 
vigtigt at vide mere om disse kvalitetsparametre for at kunne 
klarlægge formålet med forskningsåret og målrette de økono-
miske såvel som menneskelige ressourcer, der anvendes i den 
prægraduate forskningstræning.

6)	 Science	Policy	Briefing,	nr.	46,	Medical	Research	Education	in	Europe,	september	2012.
7) En reducering af studiegennemførelsestiden er en del af den seneste reform af SU-systemet og er beskrevet i publikationen Bedre igennem uddannelserne – Reform  

af SU-systemet.	Publikationen	er	udgivet	af	Ministeriet	for	Forskning,	Innovation	og	Videregående	Uddannelser	/	Regeringen	i	februar	2013	og	kan	downloades	på	
 http://ufm.dk/publikationer/2013/bedre-igennem-uddannelserne-reform-af-su-systemet. Reformens afsnit om studiegennemførelsestiden er bedre kendt som  

Fremdriftsreformen.
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HISTORIEN BAG FORSKNINGSÅRET
Forskningsåret ved Aarhus Universitet går tilbage til 1989, hvor 
den blev oprettet som en forsøgsordning på medicinstudiet på 
Aarhus Universitet, og hed dengang Diplomeksamen i me-
dicinsk forskning (eller Diplomuddannelsen). På daværende 
tidspunkt var der ikke noget klarlagt formål med uddannelsen 
(Møller et al., 1996). Man ønskede at give ”…særligt egnede 
studerende mulighed for fordybelse i teoretiske / metodologiske 
problemstillinger inden for de sundhedsvidenskabelige fagom-
råder” (Ibid:10). Dog blev Diplomuddannelsen også betragtet 
som et forsøg på at fremme forskerrekrutteringen, bl.a. ved 
at der via Diplomuddannelsen kunne skabes kontakt mellem 
vejledere / institutter og potentielle ph.d.-studerende. Ordningen 
lignede på mange områder det, den er i dag, idet de stude-
rende finansierede diplomstudiet via stipendier, og ordningen 
kunne vælges som en ekstra 1-årig uddannelse. Diplomuddan-
nelsen blev evalueret i 1996, blandt andet med det formål at 
vurdere, om den skulle gøres permanent. Også dengang var der 
betænkeligheder ved den forlængede studietid, som ordningen 
medførte, og en overvejelse var, at man i stedet indførte en større 
opgave på 3-6 måneder, hvor der indgik ”…elementer såsom 
fordybelse, problemformulering ,definition af vidensbehov, kritisk 
analyse, litteratursøgning mv.” i kandidatuddannelsen (Møller et 
al., 1996). Den endelige anbefaling blev, at Diplomuddannelsen 
skulle gøres permanent ud fra den betragtning, at den fungere-
de godt som forskerrekruttering og udelukkende burde betragtes 
som en sådan. Samtidig anbefaledes det at indføre en større 
opgave på kandidatuddannelsen, hvor kandidater fik mulighed 
for fordybelse i et specifikt emne, blandt andet for at ønsket om 
fordybelse ikke skulle være det bærende incitament til at tage 
Diplomuddannelsen. Indførelsen af en sådan større opgave ville 
kunne sortere i ansøgerfeltet til Diplomuddannelsen, således at 
ansøgerne i højere grad fra starten var målrettet en forskerkarri-
ere og i mindre grad ansøgte om Diplomuddannelsen for at få 
mulighed for fordybelse.

Diplomuddannelsen hedder i dag Forskningsåret, og antallet 
af forskningsårsstuderende stiger for hvert år. Det totale antal af 
forskningsårsstuderende har været omkring 70 studerende pr. år 
siden 2003, men der er i de seneste år sket en stigning svaren-
de til, at ca. hver 3-4 medicinstuderende tager et forskningsår. 
(Skovgaard et al., 2015).

“Forskningsåret er en 1-årig  
prægraduat forskningstrænings- 
uddannelse, hvor den studerende 
tager et års orlov fra kandidatstudiet 
for at gennemføre et fuldtidsforsk-
ningsprojekt.”

Figur 1: Antal indskrevne forskningsårsstuderende 2003-20138.

8)	 Tallene	stammer	fra	Forskeruddannelsen,	Health,	AU.	Pga.	opgørelsesmetoden	er	der	usikkerhed	om	det	præcise	 
antal	forskningsårsstuderende,	og	forskellige	opgørelser	viser	således	små	variationer	i	antallet.
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Hvorfor vi ser en øget interesse for at tage et forskningsår er ikke 
entydigt, men formentlig multifacetteret. Den øgede interesse 
kan skyldes dels et voksende krav i det akademiske miljø om at 
læger har forskningserfaring og dels indførelsen af 4-årsreglen 
/ 5-årsfristen, som medfører at nyuddannede læger skal være i 
gang med deres hoveduddannelse inden for 5 år efter kandida-
teksamen. En forklaring kan ligeledes være, at Selskab for Medi-
cinsk Studenterforskning har gjort et stort arbejde i at informere 
medicinstuderende om forskningsåret, og ved at arrangere ”For-
skerdating” to gange årligt har de bidraget til at flere studerende 
er kommet i tættere kontakt med forskere på universitetet.

Nutidens forskningsår har stadig som formål at give studerende 
mulighed for at prøve kræfter med forskning9 , og ph.d.-skolen 
ved Health, AU, som administrerer forskningsåret, skriver på 
sin hjemmeside, at ”Taking a Research Year is a unique op-
portunity to a get head-start on a research career within the 
health sciences”10 og det antydes at mange af de, som tager et 
forskningsår, fortsætter som ph.d.-studerende. For universiteterne 
er forskningsåret dermed også en mulighed for at identificere, 
udvikle og rekruttere talenter til deres forskeruddannelsespro-
grammer. Således viser et studie af forskningsårsstuderendes 
fortsatte forskningsaktivitet, at 3½ år efter de startede på deres 
forskningsår er 13 % af de forskningsårsstuderende startet på en 
ph.d.-uddannelse, og efter 6 år er 48 % startet på en ph.d. på 
Health, AU (Skovgaard et al., 2015).

Imidlertid findes der stadig ikke noget klart eller entydigt formål 
med forskningsåret. Fra 2013 blev det muligt at få meritoverført 
en del af forskningsåret til kandidatuddannelsens afsluttende 
specialeopgave. Målene for specialeopgaven er at de stude-
rende demonstrerer, at de kan: udarbejde en problemformu-
lering, foretage en struktureret og afgrænset litteratursøgning, 
analysere data, sammenholde fund med relevant litteratur samt 
forholde sig kritisk og diskuterende hertil, og formidle arbejdet 
skriftligt. Disse mål kan dermed komme til at præge retningen 
for forskningsårsprojektet for den enkelte studerende. Erfarings-
mæssigt har forskningsåret dog drejet sig om mange flere ting, 
og medicinstudiets speciale vil med en varighed på kun fem 
uger11 formentlig sjældent kunne rumme de erfaringer, kom-
petencer og resultater, som den studerende opnår gennem et 
forskningsår.

FORMÅL
Formålet med nærværende undersøgelse er at belyse hvilke 
kompetencer en forskningsstuderende opnår ved at tage et 
forskningsår, samt hvilke incitamenter og karriereperspektiver 
der tegner sig for forskningsårsstuderende. Således vil under- 
søgelsen bidrage til større viden om forskningsåret som  
karriereplatform, idet den har som formål:

1. at afdække hvilke kompetencer medicinstuderende  
opnår gennem et forskningsår, 

2. at få ny viden om medicinstuderendes incitamenter  
til at tage et forskningsår, 

3. at få ny viden om forskningsårsstuderendes oplevelse  
af vejledning og forskningsmiljø, samt

4. at klarlægge forskningsårsstuderendes karriereperspektiver  
i forbindelse med gennemførelsen af forskningsåret. 

Endvidere undersøges og sammenholdes forskningsårsstude-
rendes bachelor- og kandidatkaraktergennemsnit med gen-
nemsnittene for medicinstuderende uden forskningsår. Dette 
har til formål at klarlægge, hvorvidt de, der vælger at tage et 
forskningsår, får højere karakterer end deres medstuderende,  
og om forskningsåret kan give de studerende et overordnet 
kompetenceløft, som kan ses i karaktergennemsnittet for  
kandidatuddannelsen.  

RAPPORTENS OPBYGNING
Undersøgelsen er designet som et retrospektivt kvantitativt studie 
primært baseret på en spørgeskemaundersøgelse bestående 
af to separate spørgeskemaer (et kompetencespørgeskema og 
et incitamentsspørgeskema), hvis målgruppe er forskningsårs-
studerende, der har taget forskningsåret 2011, 2012, 2013 eller 
2014 ved Aarhus Universitet. 

Rapporten indledes med et resumé (kapitel 1), som kortfattet 
samler rapportens væsentligste elementer, mens kapitel 2 be-
skriver undersøgelsens baggrund og formål. Kapitel 3 redegør for 
de valgte forskningsmetoder og teoretiske modeller og kapitel 
4 præsenterer undersøgelsens deltagere, svarprocenter, repræ-
sentativitetstests og frafaldsanalyse. Herefter følger kapitel 5 om 
undersøgelsens resultater fordelt på seks afsnit med hver deres 
emne: kompetencer, incitamenter, karriere, forskningsmiljø og vej-
ledning, karaktergennemsnit, og kønsforskelle. Kapitel 6 diskuterer 
en række relevante perspektiver på baggrund af undersøgelsens 
resultater, herunder sammenhængen mellem vejledning og 
oplevelsen af kompetencer, socialisering ind i forskningens doxa, 
samt forskningsåret som karriereplatform – det store valg. Kapitel 
7 redegør for undersøgelsen styrker og svagheder, mens kapitel 8 
samler rapportens hovedkonklusion og anbefalinger.

9)	 Hjemmesiden	for	Institut	for	Klinisk	Medicin:	http://clin.au.dk/talentudvikling/forskningsaar/	(14.01.15).
10)	 http://phd.au.dk/gradschools/health/researchyear/	(14.01.15).
11)	 http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/undervisningogeksamen/specialeopgaven/	(21.01.15).
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3.	METODE,	TEORI	
 OG DATAGRUNDLAG

Nedenfor beskrives metoden bag spørgeskemaundersøgel-
sen, herunder pilottest, validering, og det teoretiske grundlag 
for udformningen af spørgeskemaerne. Der er konstrueret to 
spørgeskemaer til at undersøge de nævnte aspekter: et kompe-
tencespørgeskema og et incitamentsspørgeskema. Tilblivelsen 
af de to spørgeskemaer beskrives i det følgende.

DESIGN AF KOMPETENCESPØRGESKEMAET
Kompetencespørgeskemaet tager udgangspunkt i en nyere 
model for forskningskompetencer: The Vitae Researcher  
Development Framework 201112. Denne kompetenceudviklings-
model (herefter benævnt som RDF-modellen) er et redskab til 
at beskrive og udvikle de kompetencer, som forskere (herunder 
studerende i forskertræning og ph.d.-studerende) bør besidde 
for at kunne foretage alle aspekter af forskningsprocessen på 
kvalificeret vis. 

RDF-modellen er udviklet af uddannelsesforskere fra VITAE, som 
er et internationalt kompetenceudviklingsprogram med særligt 
fokus på udvikling af forskerkompetencer. VITAE er fortrinsvist 
finansieret af britiske forskningsinstitutioner, men samarbejder i 
partnerskaber med mange internationale universiteter, herunder 
delvist med Aarhus Universitets forskeruddannelsesprogrammer. 

12) Link til The	Vitae	Researcher	Development	Framework	2011	www.vitae.ac.uk/rdf.	

“Kompetenceudviklingsmodellen 
(RDF) er et redskab til at beskrive  
og udvikle de kompetencer, som 
forskere (herunder ph.d.-studerende) 
bør besidde for at kunne foretage  
alle aspekter af forskningsprocessen 
på kvalificeret vis.”
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RDF-modellen tager udgangspunkt i fire overordnede kompe-
tencedomæner A, B, C og D:

A. Viden og intellektuelle evner
B. Personlig effektivitet
C. Håndtering og organisering af forskningsaktiviteter
D. Engagement, indflydelse og indvirkning

Hoveddomænerne beskrives hver især af tre mere detaljerede 
kompetenceområder (subdomænerne A1-A3, B1-B3, C1-C3  

og D1-D3) med et varierende antal tilhørende specifikke  
kompetencer (deskriptorer). I alt består modellen således af  
4 hoveddomæner, 12 subdomæner og 63 deskriptorer. Hver 
deskriptor er beskrevet i op til fem udviklingsfaser, som man  
gennemgår som forsker fra prægraduat studerende til post- 
graduat færdiguddannet forsker. Figur 2 viser den originale 
engelske version af RDF-modellen.

Figur 2: Researcher Development Framework.

Hoveddomæner (A, B, C, D)

Deskriptorer (13-17 deskriptorer  
indenfor hvert hoveddomæne.

Hver deskriptor indeholder  
3-5 udviklingsfaser)

Sub-domæner 
(12; 3 for hvert 

hoveddomæne)

I forbindelse med nærværende undersøgelse 
blev RDF-modellen oversat fra engelsk til dansk 

og det resulterede i følgende figur 3.
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Kompetencespørgeskemaet er konstrueret således at alle de 
kompetencer, der findes i RDF-modellen, er udformet som 
spørgsmål i spørgeskemaet. Først blev RDF-modellens kompe-
tencebeskrivelser af udviklingsfase 1-2 i de enkelte deskriptorer 
sammenfattet i et tekststykke. Dette valg er foretaget ud fra en 
umiddelbar vurdering af, at de kompetencer, som forskningsårs-
studerende ville forventes at opnå gennem et forskningsår, 
ligger indenfor fase 1-2, mens de kompetencer der beskrives i 
faserne 3-5 ofte først opnås senere i en forskerkarriere. Dernæst 
blev der konstrueret kortere udsagn på baggrund af tekststyk-

kerne. Da udsagnene er kortfattede kondenseringer af længere 
stykker tekst, er der dermed også foretaget en skønsmæssig 
vurdering af, hvad essensen (menings- / betydningsmæssigt) 
af de sammenskrevne faser er. Nogle udsagn deles op i flere 
spørgsmål, da de indeholder flere deludsagn. Denne proces gav 
126 udsagn, som blev vurderet og kommenteret af forskergrup-
pe bag rapporten. 76 udsagn blev herefter udvalgt til pilottest. 
I udvælgelsen af udsagn var intentionen at finde en balance 
mellem så få spørgsmål som muligt således at spørgeskemaet 
var overskueligt for respondenterne at besvare, og så mange 

Figur 3: RDF-modellens kompetenceområder for forskere.

D: Engagement,  
indflydelse og indvirkning

D1: Samarbejde
Kollegialitet, teamwork,  

personaleledelse, vejledning,  
mentoring, indflydelse og lederskab,  

samarbejde, lighed og diversitet

D2: Kommunikation og udbredelse
Kommunikationsmetoder,  

-medier, publicering

D3: Engagement / indvirkning og gennemslagskraft
Undervisning, offentlig forpligtelse,  

virksomhed, politik, samfund og kultur,  
globalt statsborgerskab

C: Håndtering og organisering  
af forskningsaktiviteter

C1: Professionel adfærd
Sundhed og sikkerhed, etik, principper  

og bæredygtighed, lovkrav, ophavsret, respekt og 
fortrolighed / tavshedspligt, medforfatterskab,  

hensigtsmæssig / passende praksis

C2: Varetagelse af forskning
Forskningsstrategi, projektplanlægning 

og -levering, risikostyring

C3: Finansiering,  
bevillinger, ressourcer

Frembringe indtægter og  
finansiering, forvaltning af  

økonomi, infrastruktur  
og ressourcer

A: Viden og  
intellektuelle evner

A1: Vidensgrundlag
Viden om emnet, teoretisk viden (forsk- 
ningsmetoder), praktisk anvendelse 
(forskningsmetoder), informationssøgning, 
informationsforståelse og -varetagelse, sprog, 
akademisk kompetence og talkyndighed

A2: Kognitive færdigheder
Analysere, syntetisere, kritisk tænkning, evaluere, 
problemløsning

A3: Kreativitet
Undersøgende sind, intellektuel forståelse, innovation, 
argumentdannelse, intellektuel risiko

B: Personlig  
effektivitet

B1: Personlige kvaliteter
Entusiasme, vedholdenhed, integritet,  
selvtillid, selvreflektion, ansvarlighed

B2: Selvledelse
Forberedelse og prioritering,  
dedikation / forpligtelse til forskningen,  
tidsstyring, modtagelighed / følsomhed  
overfor forandring, work-life-balance

B3: Professionel udvikling  
og karriereudvikling
Karriereforvaltning, fortsat person-
lig udvikling, lydhørhed overfor 
muligheder, networking, 
omdømme
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spørgsmål således at alle kompetencer var omfattet i spørge-
skemaet. I den sproglige formulering af udsagnene tilstræbes 
entydighed, samt at de hver især kun indeholder ét udsagn.

De fire hoveddomæner A-D fylder ikke lige meget i spørge-
skemaet, ligesom de heller ikke er lige store i RDF-modellen. 
Således er der flere kompetencebeskrivelser indenfor domæne 
A og B, end der er indenfor domæne C og D.

Slutteligt blev der på baggrund af ovenstående proces udformet 
76 spørgsmål om kompetencer samt 10 baggrundsspørgsmål til 
kompetencespørgeskemaet. Spørgeskemaet er udformet sådan, 
at respondenterne præsenteres for en række udsagn om kom-
petencer, der alle starter med ”I løbet af forskningsåret…”. Start-
sætningen er valgt, da den er neutral og hjælper respondenten 
med at huske, at det svar der afgives, tidsmæssigt refererer til 
den periode, hvor han / hun var i gang med forskningsåret. Der-
med forsøges det samtidig at undgå, at respondenterne tænker 

på kompetencer, som er tilegnet i andre sammenhænge end 
gennem forskningsåret13. Respondenterne bliver i spørgeske-
maet bedt om at afgive to svar for hvert udsagn, de møder: I 
hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? samt Bruger du den 
kompetence i din nuværende beskæftigelse14? Svarene kan 
afgives på en likert-skala med svarmulighederne i ringe grad 
/ slet ikke (1), i mindre grad (2), i nogen grad (3), i høj grad (4), 
samt ved ikke. Den sidste mulighed ved ikke er kodet missing, og 
er derfor ikke medtaget i beregninger af gennemsnitlige scorer. 
I præsentationen af resultaterne (se kapitel 5) vil en gennem-
snitligt score på eksempelvis 3,54 være et udtryk for graden af 
respondenternes oplevelse af at have opnået den pågældende 
kompetence. Gennemsnit på over 3 vurderes at være ensbe-
tydende med at respondenterne har en sikker oplevelse af at 
have opnået den pågældende kompetence.

Nedenstående er et eksempel på et spørgsmål fra kompetence-
spørgeskemaet:

DESIGN AF INCITAMENTSSPØRGESKEMAET
Incitamentsspørgeskemaet omfatter spørgsmål vedrørende 
incitamenter til og motivation for at tage forskningsåret, forvent-
ninger til forskningsåret, spørgsmål om planer vedrørende en 
senere forskerkarriere, spørgsmål til de tidligere forskningsårsstu-
derende, som er fortsat som ph.d.-studerende, samt spørgsmål til 
forskningsmiljø og kvaliteten af vejledning. Dette spørgeskema 
er konstruereret på baggrund af allerede eksisterende spørge-
skemaer.

Spørgsmålene til forventninger og incitamenter er inspireret af 
evalueringen af Diplomuddannelsen (Møller et al., 1996), hvor 
der ligeledes er spurgt ind til disse områder. Ved spørgsmålene 
om forskningsmiljø og vejledning er der brugt samme spørge-
skema som til undersøgelsen Kvalitet i ph.d.-forløb. En undersø-
gelse blandt ph.d.-studerende på Aarhus Universitet (Herrmann 
et al., 2013), der undersøger ph.d.-studerendes forskningsmiljø 
og kvalitet af vejledning samt relation til vejleder. Rationalet 
bag at bruge spørgsmål fra Kvalitet i ph.d-forløb som grundlag 
for nærværende spørgeskema er, at resultaterne fra peger på, 
at forskningsmiljø og vejledning er faktorer, som betyder endog 

meget for de studerendes oplevelse af egne kompetencer, 
forskerevner og trivsel. Endvidere antages det, at forholdene for 
ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende i vid udstrækning 
er ens. Forskningsårsstuderendes egne oplevelser af forsk-
ningsmiljø, kvalitet af vejledning og relation til vejleder antages 
således at have stor indflydelse på disse studerendes oplevelse 
af kompetence og lyst til at fortsætte en forskerkarriere.

VALIDERINGSPROCES
Spørgeskemaerne er blevet pilottestet (se yderligere detaljer i 
appendix 1) og gennemgået af medicinstuderende og forskere 
for at sikre en høj validitet og således sikre at spørgsmålene var 
relevante, entydige og forståelige. 

13) I kapitel 7 beskrives styrker og svagheder ved undersøgelsen. 
14)	 Dog	har	vi	ikke	analyseret	svarene	fra	det	andet	spørgsmål	(bruger du den kompetence i din nuværende beskæftigelse?),	og	de	fremgår	derfor	ikke	af	rapportens	resultater.

Figur 4: Eksempel på spørgsmål.

I løbet af forskningsåret... I hvor høj grad er du enig i følende udsagn? Bruger du den kompetence i din nuværende beskæftigelse?

...forstod jeg projektets forsknings-
metoder set i forhold til andre 
mulige forskningsmetoder.

I ringe grad  
/ slet ikke

I mindre  
grad

I nogen  
grad

I høj grad Ved ikke I ringe grad  
/ slet ikke

I mindre  
grad

I nogen  
grad

I høj grad Ved ikke
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PILOTTEST OG VALIDERING
Centralt for de metodiske overvejelser i forbindelse med pilot-
testene har været formuleringerne af spørgsmål og udsagn i 
spørgeskemaerne. Semantikken (sprogets indhold / betydning) 
i udformningen af spørgsmål er væsentlig, da der er risiko for, at 
respondenterne hver især tillægger det samme ord forskellige 
betydninger (Olsen, 1998:34). I pilottestenene har der således 
været fokus på forståelsen af spørgsmålene for at eliminere 
risikoen for, at udsagnene var flertydige og måske blev forstået 
for forskelligt af respondenterne. 

Under udarbejdelsen af spørgeskemaerne blev begge skema-
er sendt til kommentering i forskergruppen bag nærværende 
rapport, hvor deltagerne på forskellig vis er i berøring med 
forskningsåret. Derudover er kompetencespørgeskemaet testet 
af en lille gruppe nuværende forskningsårsstuderende fra medi-
cinstudiet. Gruppe på fem forskningsårsstuderende blev fundet 
via direkte kontakt til tilfældigt udvalgte, samt annonceringen 
via Selskab for Medicinsk Studenterforskning. Gruppen havde 
følgende karakteristika:

• fire kvinder og en mand
• to indskrevet på forskningsåret i 2013 og tre indskrevet i 2014
• to havde afsluttet 7. semester, en havde afsluttet 8. semester 

og to havde afsluttet 10. semester
• de studerende var tilknyttet forskellige afdelinger, og kendte 

ikke hinanden på forhånd ved pilottesten.

Incitamentsspørgeskemaet blev ikke udsat for en egentlig pilot-
test. I stedet er spørgeskemaet dels kommenteret og afprøvet af 
førnævnte forskergruppe, dels kommenteret af forskerkolleger 
på Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, AU. 
Den del af spørgeskemaet, som omhandler forskningsmiljø og 
vejledning, er i forvejen valideret i forbindelse med undersøgel-
sen Kvalitet i ph.d. Forskningsårsstuderende og ph.d.-studerende 
betragtes i denne sammenhæng som meget ens grupper, idet 
de antages at have nogenlunde samme arbejdsforhold og 
arbejde i de samme miljøer, og vi så derfor ikke nogen grund til 
yderligere validering af spørgeskemaet.

POPULATION
Totalpopulationen er defineret som alle forskningsårsstuderende 
på medicin- og odontologistudierne på Aarhus Universitet, som 
blev indskrevet på forskningsåret i enten 2011, 2012, 2013 eller 
2014, svarende til i alt 459 personer. Spørgeskemaerne er sendt 
til hele totalpopulationen. Det viste sig, at kun to odontologistu-
derende har taget forskningsår i perioden 2011-2014. Begge 
har deltaget i undersøgelsen.

INDSAMLING AF DATA
Dataindsamlingen er foretaget fra 30. september – 3. novem-
ber 2014. I perioden er der sendt seks e-mails pr. spørgeske-
ma (inklusiv den første distributionsmail) med påmindelse og 
opfordring til at besvare spørgeskemaerne. Disse påmindelser 
er sendt med ca. en uges mellemrum. Desuden blev der lavet 
et informationsopslag i slutningen af oktober via Selskab for 
Medicinsk Studenterforskning, som lagde opslaget på Facebook 
og foreningens hjemmeside.

RISICI FOR BIAS
De mange og hyppige påmindelses-mails til undersøgelsens 
respondenter kan give visse risici for, at respondenterne har følt 
sig pressede til at svare, og måske har afgivet tilfældige svar for 
at ’få det overstået’. Antagelsen om, at nogle respondenter har 
følt sig presset til at svare, understøttes af ca. 10 e-mails, som 
er kommet i slutningen af indsamlingsperioden (sidst i okto-
ber 2014). Nogle respondenter skriver, at de ikke ønsker flere 
e-mails, nogle skriver, at de har forsøgt at besvare spørgeske-
maerne, men at det tager for lang tid, og nogle synes ikke, at 
spørgsmålene giver mening for dem. Undersøgelsens resultater 
må derfor tolkes med et vist forbehold. 

OM INDSAMLINGSPROCESSEN
Trods bestræbelserne på at informere respondenterne om, at 
der var tale om to forskellige spørgeskemaer med hvert deres 
formål, kan respondenterne have opfattet det sådan, at der kun 
var ét spørgeskema. Nogle respondenter kan i den tro have kas-
seret e-mails, som indeholdt link til det spørgeskema, de endnu 
ikke havde besvaret. Dette kan følgelig have haft betydning for 
svarprocenten.



222
HAR BESVARET  
INCITAMENTSSPØRGESKEMAET

173
HAR BESVARET  
KOMPETENCESPØRGESKEMAET
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4.	HVEM	ER	DELTAGERNE?

Der er sendt spørgeskemaer til 459 forskningsårsstuderende, 
som blev indskrevet på forskningsåret i 2011, 2012, 2013 eller 
2014. 

SVARPROCENTER
48 % har besvaret incitamentsspørgeskemaet, svarende til 
222 respondenter. Den relativt lave svarprocent giver en vis 
usikkerhed, når resultaterne tolkes, idet vi ikke ved, hvordan de 
resterende 52 % ville have besvaret undersøgelsen. Ved kom-
petencespørgeskemaet er der en svarprocent på 38 %, så her 
må ligeledes påregnes en vis usikkerhed. Derfor foretages en 
repræsentativitetstest og frafaldsanalyse.

Nedenfor vises resultaterne af repræsentativitetstest og frafalds-
analyse, som er foretaget for at undersøge, i hvor høj grad total-
populationen og respondenterne (de, der har besvaret undersø-
gelsen) ligner hinanden – og dermed også i hvor høj grad, vi kan 
antage, at resultaterne også gælder for den gruppe, som ikke 
har svaret. Det er ikke undersøgt, i hvilken udstrækning, det er de 
samme respondenter, der har besvaret begge spørgeskemaer.

REPRÆSENTATIVITET OG FRAFALDSANALYSE
Repræsentativitetstesten er foretaget i datasættene REP. 
DATASÆT KOMPETENCER – gennemførte samt REP. DATASÆT 
INCITAMENTER. Der foretages en repræsentativitetstest af køn, 
alder og indskrivningsår (dvs. hvornår de studerende har taget 
forskningsår). Desuden testes det om køn og karaktergennem-
snit kan forudsige forskningsårsstuderendes deltagelse i spør-
geskemaundersøgelserne. Disse tests er foretaget i datasættet 
KARAKTERGNS besvarede + ikke besvarede. På baggrund af 
disse tests kan vi vurdere, om respondenterne er repræsenta-
tive for totalpopulationen, og forsøge at anskueliggøre, hvilke 
karakteristika, der knytter sig til de respondenter, der ikke deltog 
i undersøgelsen. 

Tabel 1: Svarprocent.15

Spørgeskema Antal Svarprocent

Incitamentsspørgeskema 222 48 %

Kompetencespørgeskema 173 38 %

15) Samtlige procentsatser i rapporten er angivet i hele tal.
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ALDER
Der er foretaget t-test af alder, hvor gennemsnitsalderen af total-
populationen og respondenterne sammenlignes. Ved analysen 
er der indsat et aldersfilter, så kun de respondenter, der er < 40 
år vælges. Dermed sorteres en enkelt outlier på 54 år samt en-
kelte respondenter, hvor alder er ukendt, fra. Alder er beregnet 
ud fra respondenternes fødselsdato.

En t-test på alder mellem totalpopulation og respondenter i 
kompetencespørgeskemaet viser, at der er signifikant forskel på 
grupperne (p=0,006), men den reelle forskel mellem tallene er 
ubetydelig med et gennemsnit på hhv. 27,68 (totalpopulation) 
og 27,19 år (respondenter).

Samme aldersgennemsnit og forskel på grupperne findes for 
besvarelserne i incitamentspørgeskemaet (p=0,004).

Tabel 3: Aldersgennemsnit for totalpopulation og gennemførte 
besvarelser, kompetencespørgeskemaet (n=171, p=0,006).

Totalpopulation N Gennemsnit Standard- 
afvigelse

Std. Error Mean

Alder
Totalpopulation 454 27,68 2,05 ,096

Respondenter 171 27,19 1,95 ,149

Spørgeskema Totalpopulation Respondenter 
Kompetence- 
spørgeskema

Respondenter 
Incitaments-
spørgeskema

N % N % N %

Mand 186 41 65 38 86 39

Kvinde 273 59 108 62 136 61

Total 459 100 173 100 222 100

Tabel 4: Aldersgennemsnit for totalpopulation og gennemførte
besvarelser, incitamentsspørgeskemaet (n=219, p=0,004).

Totalpopulation N Gennemsnit Standard- 
afvigelse

Std. Error Mean

Alder
Totalpopulation 454 27,68 2,05 ,096

Respondenter 219 27,19 1,95 ,132

KØNSFORDELING
Der er foretaget en chi-square-test af kønsfordelingen for total-
populationen og respondenterne ved begge spørgeskemaer. 
Der er ikke signifikant forskel (p=0,499) på totalpopulation og 
respondenterne i kompetencespørgeskemaet. Ved besvarel-
serne for incitamentsspørgeskemaet er der heller ikke statistisk 
signifikant forskel (p= 0,656), og kønsfordelingen i totalpopulati-
onen og i de gennemførte besvarelser er så godt som ens.

Tabel 2: Kønsfordeling, kompetence- (n=173, p=0,499)  
og incitamentsspørgeskema (n=222, p=0,656).
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INDSKRIVNINGSÅR
Indskrivningsåret, dvs. det år, som respondenterne startede på 
forskningsåret, er testet for repræsentativitet. Det antages, at 
der kan være en forskel i respondenternes svar i forhold til, hvor 
lang tid det er siden de tog forskningsåret, f.eks. i forhold til hvilke 
deltaljer, de studerende husker fra forskningsåret. Respondenter, 
der var indskrevet i 2014 antages således at kunne huske flere 
detaljer om forskningsåret end respondenter, der var indskrevet 
i 2011.

Antallet af personer i totalpopulationen fra 2011, 2012 og 2013 
og 2014 er nogenlunde ligeligt fordelt (hhv. 104, 113, 108 og 
127). Ved enkelte respondenter er indskrivningsåret ukendt, så 
disse er ikke talt med. Der er signifikant forskel på grupperne 
(p=0,006) på et 95 % signifikansniveau.

Tilsammen udgør 2013 og 2014-årgangene i kompetence-
spørgeskemaet 113 af de 170 respondenter, svarende til 66 % 
af besvarelserne. Procentmæssigt er der således langt flere fra 
2013 og 2014, som har valgt at besvare spørgeskemaet, og det 
giver en skævvridning i svarene. Resultaterne for incitaments-
spørgeskemaet viser, at der her er samme tendens. 70 % af alle 
respondenterne er indskrevet i 2013 eller 2014. Der er også for 
incitamentsspørgeskemaet signifikant forskel (p= 0,000) på ind-
skrivningsårene i forhold til andelen af besvarelser.

Ikke desto mindre betragter vi den forholdsmæssigt høje andel 
af besvarelser fra 2013 og 2014 som en styrke for datamate-
rialet, da disse respondenter tidsmæssigt har forskningsåret 
tættere på deres nuværende dagligdag. Det antages, at dette 
er en fordel i forhold til at kunne huske detaljer om oplevelser og 
overvejelser i forbindelse med forskningsåret, hvilket samlet set 
højner undersøgelsen troværdighed.

KARAKTERGENNEMSNITTETS BETYDNING  
FOR DELTAGELSE I UNDERSØGELSEN
Via logistisk regression har vi testet, om køn og karaktergennem-
snit har en signifikant indflydelse på, at forskningsårsstuderende  
svarer eller ikke svarer på hhv. det ene og andet spørgeskema. 
For begge spørgeskemaer gælder det, at der ikke er signifikant 
forskel på grupperne (kompetencespørgeskema: køn (p=0,278), 
bachelorgennemsnit (p=1,000); incitamentsspørgeskema: køn 
(p=0,518), bachelorgennemsnit (p=0,751), øvrige data ikke vist). 
Ved en logistisk regression med kandidatkaraktergennemsnit 
som forklarende variabel ser vi heller ikke signifikant forskel 
på dem, der har besvaret og dem, der ikke har (kompeten-
cespørgeskema: køn (p=0,812), kandidatkaraktergennemsnit 
(p=0,885); incitamentsspørgeskema: køn (p=0,182), kandidatka-
raktergennemsnit (p=0,230)). 

Tabel 5: Indskrivningsår, kompetence- (n=170, p=0,006) og incitamentsspørgeskema (n=218, p=0,000)16.  
Procentsatsen angiver procentdelen af deltagere fra de enkelte årgange.

Spørgeskema Totalpopulation Respondenter  
Kompetencespørgeskema

Respondenter 
Incitamentsspørgeskema

N % N % N %

Indskrivningsår

2011 104 100 22 21 24 23

2012 113 100 35 31 42 37

2013 108 100 47 44 63 58

2014 127 100 66 52 89 70

Total 452 100 170 38 218 48

16)	 Indskrivningsåret	er	ukendt	ved	hhv.	3	respondenter	(kompetencespørgeskemaet)	og	4	respondenter	(incitamentsspørgeskemaet).
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TYPER AF FORSKNINGSÅRSPROJEKT
Respondenterne kunne angive om deres forskningsårsprojekt 
var klinisk orienteret, epidemiologisk orienteret eller laboratorie-
orienteret.

Ved at se på gennemsnittet af kompetencescorer indenfor hvert 
domæne i forhold til typen af forskningsårsprojekt, har vi forsøgt 
at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem 
typen af forskningsprojekt og udviklingen af kompetencer. Der 
er ikke umiddelbart stor forskel på de tre typer af forskningsårs-
projekt i forhold til hvilke kompetencer, man udvikler.Tabel 6: Type af forskningsårsprojekt (n=173).

Type forskningsårsprojekt N %

Klinisk orienteret 58 34

Epidemiologisk orienteret 41 24

Laboratorieorienteret 74 43

Total 173 100

Tabel 7: Type forskningsårsprojekt i relation til kompetencer. N (se tabel).

Type forskningsårsprojekt Domæne A Domæne B Domæne C Domæne D

Klinisk orienteret

Gennemsnit 3,4 3,3 3,4 2,6

N 44 37 28 22

Standardafvigelse ,45 ,42 ,38 ,50

Epidemiologisk orienteret

Gennemsnit 3,6 3,5 3,4 2,7

N 29 24 19 13

Standardafvigelse ,30 ,32 ,30 ,40

Laboratorieorienteret

Gennemsnit 3,5 3,5 3,3 2,5

N 51 43 23 23

Standardafvigelse ,34 ,30 ,34 ,39

Total

Gennemsnit 3,5 3,4 3,4 2,6

N 124 104 70 58

Standardafvigelse ,38 ,35 ,35 ,44
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En tilsvarende beregning, som er foretaget i forhold til om re-
spondenten har været tilknyttet en sygehusafdeling eller en uni-
versitetsafdeling under forskningsåret, viser et lignende mønster. 
Udviklingen af kompetencer synes ikke at afhænge af om man 
har været tilknyttet en sygehusafdeling eller en universitets- 
afdeling (data ikke vist).

KARAKTERBEREGNINGER 
I tillæg til spørgeskemaundersøgelserne er der gennemført en 
undersøgelse af forskningsårsstuderendes karaktergennemsnit 
med henblik på at undersøge, om der er forskel på de karakte-
rer, forskningsårsstuderende i 2011-2014 får i sammenligning 
med deres medstuderende i samme tidsperiode. Beregningerne 
er foretaget i datasættene DATASET_BACHELORgennemsnit 
ALLE (til beregning af bachelorgennemsnit), DATASET_KANDI-
DATgennemsnit (til beregning af kandidatgennemsnit for fær-
dige kandidater), og DATASET_MDR_kand_FAA (til datobereg-
ninger). Ligeledes er enkelte datoberegninger foretaget i Excel 
og derefter eksporteret til SPSS. Datasættene er udleveret af AU 
Studier (studieadministrationen) på Health, Aarhus Universitet, 
samt fra Forskeruddannelsen, Health, Aarhus Universitet.

RENSNING OG TESTNING AF DATA
Hvor flere startdatoer for forskningsåret er angivet, og ved uover-
ensstemmelser i disse, er seneste dato valgt (forskellen er typisk 
en måned). Data er renset for manglende værdier i karaktergen-
nemsnit. Ved manglende karaktergennemsnit er karakteren 0 
tastet ind og defineret som missing, så de filtreres fra i analyser-
ne. Testningen af data blev gennemført ved hjælp af skewness 
og kurtosis beregninger samt Shapiro-Wilk-test og varianstest. De 
detaljerede fremgangsmåder og resultater kan ses i appendix 2.

RESULTATER 
Analyserne af bachelor- og kandidatkaraktergennemsnit og 
forskellene i disse hos medicinstuderende med og uden forsk-
ningsår viser, at studerende, som tager forskningsår17, har et 
højere bachelorkaraktergennemsnit. Denne karakterforskel ud-
lignes stort set under kandidatuddannelsen, og ved afslutningen 
af medicinstudiet klarer forskningsårsstuderende sig hverken 
bedre eller værre end deres medstuderende uden forskningsår.

“Tilsammen udgør 2013 og 2014- 
årgangene i kompetencespørge- 
skemaet 113 af de 170 respondenter, 
svarende til 66 % af besvarelserne. 
Procentmæssigt er der således langt 
flere fra 2013 og 2014, som har valgt 
at besvare spørgeskemaet”

17) Omkring 80 % af populationen i nærværende undersøgelse tager forskningsår på kandidatuddannelsen.
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5. RESULTATER

5.1. KOMPETENCER
I dette kapitel præsenteres resultaterne for hvert af de fire do-
mæner. Domænerne A, B, C og D er, som beskrevet i kapitel 3, 
inddelt i hver tre subdomæner samt et antal deskriptorer resulte-
rende i 76 spørgsmål om kompetencer. Spørgsmålene var blan-
dede og randomiserede indenfor hvert enkelt spørgsmålsbatteri, 
således at respondenterne ikke har svaret samlet og i samme 
rækkefølge på spørgsmålene indenfor hvert enkelt domæne. 
Svarene blev afgivet på en likert-skala med svarmulighederne i 
ringe grad / slet ikke (1), i mindre grad (2), i nogen grad (3), i høj 
grad (4), samt ved ikke. Gennemsnit på over 3 vurderes at være 
ensbetydende med at respondenterne har en sikker oplevelse 
af at have opnået den pågældende kompetence.

DOMÆNE A: VIDEN OG INTELLEKTUELLE EVNER
Dette domæne beskriver kompetencer indenfor vidensgrundlag, 
kognitive færdigheder og kreativitet (se tekstboks A for uddyb-
ning). Den gennemsnitlige score for kompetencerne i domæne 
A er 3,49. Forskningsårsstuderende scorer gennemsnitligt set 
temmelig højt, når de vurderer om de har opnået kompetencer 
indenfor domæne A. 

Domæne A: Viden og intellektuelle evner

A1: Vidensgrundlag
Viden om emnet, teoretisk viden (forskningsmetoder), praktisk anvendelse  
(forskningsmetoder), informationssøgning, informationsforståelse og  
-varetagelse, sprog, akademisk kompetence og talkyndighed

A2: Kognitive færdigheder
Analysere, syntetisere, kritisk tænkning, evaluere, problemløsning

A3: Kreativitet
Undersøgende sind, intellektuel forståelse, innovation,  
argumentdannelse, intellektuel risiko

Eksempel: I løbet af forskningsåret udviklede jeg viden, som berigede min  
forståelse af det overordnede fagområde, som projektet relaterer sig til.

Figur 5: Kompetencevurderinger, Domæne A.

Frequency Gennemsnit = 3,49
Standardafvigelse = ,38
N = 12425
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Domæne A
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10
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0
1,00 2,00 3,00 4,00
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DOMÆNE C: HÅNDTERING OG ORGANISERING  
AF FORSKNINGSAKTIVITETER
I domæne C omhandler kompetencerne professionel adfærd, 
håndtering og organisering af forskningsaktiviteter, herunder 
finansiering, bevilling og ressourcer. Gennemsnittet er 3,36 og 
dermed lidt lavere end gennemsnittene i domæne A og B. Et n 
på 70 besvarelser afslører, at mange respondenter har svaret 
”ved ikke / ikke relevant”. 

Domæne B: Personlig effektivitet

B1: Personlig kvaliteter
Entusiasme, vedholdenhed, integritet, selvtillid, selvrefleksion, ansvarlighed

B2: Selvledelse
Forberedelse og prioritering, dedikation / forpligtelse til forskningen, tidsstyring, 
modtagelighed / følsomhed overfor forandring, work-life-balance

B3: Professionel udvikling og karriereudvikling
Karriereforvaltning, fortsat personlig udvikling, lydhørhed overfor muligheder, 
networking, omdømme

Eksempel: I løbet af forskningsåret udviklede jeg min udholdenhed og selvdisciplin, 
som gjorde mig i stand til at overkomme forhindringer i mit arbejde. 

Domæne C: Håndtering og organisering af forskningsaktiviteter

C1: Professionel adfærd
Sundhed og sikkerhed, etik, principper og bæredygtighed, lovkrav,  
ophavsret, respekt og fortrolighed / tavshedspligt, medforfatterskab,  
hensigtsmæssig / passende praksis

C2: Varetagelse af forskning
Forskningsstrategi, projektplanlægning og -levering, risikostyring

C3: Finansiering, bevillinger, ressourcer
Frembringe indtægter og finansiering, forvaltning af økonomi,  
infrastruktur og ressourcer

Eksempel: I løbet af forskningsåret anerkendte jeg medforfatterne i min forskning.

DOMÆNE B: PERSONLIG EFFEKTIVITET
Kompetencerne indenfor domæne B vedrører personlige kva-
liteter, selvledelse samt professionel udvikling og karriereudvik-
ling. Gennemsnittet for de afgivne svar i domæne B er 3,42, og 
er meget lig gennemsnittet for domæne A.

Figur 6: Kompetencevurderinger, Domæne B.

Frequency Gennemsnit = 3,42
Standardafvigelse = ,35
N = 10425
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Figur 7: Kompetencevurderinger, Domæne C.

Frequency Gennemsnit = 3,36
Standardafvigelse = ,35
N = 7012,5
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DOMÆNE D: ENGAGEMENT, INDFLYDELSE OG INDVIRKNING
Kompetencerne indenfor domæne D handler om samarbejde, 
kommunikation og udbredelse af egen forskning samt engage-
ment / indvirkning og gennemslagskraft i forhold til omgivelser-
ne. Gennemsnittet på 2,62 er markant lavere end gennemsnit-
tene indenfor domæne A, B og C. Samtidig har dette domæne 
det laveste antal besvarelser med et n på 58. 

Domæne D: Engagement, indflydelse og indvirkning

D1: Samarbejde
Kollegialitet, teamwork, personaleledelse, vejledning, mentoring, indflydelse  
og lederskab, samarbejde, lighed og diversitet

D2: Kommunikation og udbredelse
Kommunikationsmetoder, -medier, publicering

D3: Engagement / indvirkning og gennemslagskraft
Undervisning, offentlig forpligtelse, virksomhed, politik, samfund og kultur,  
globalt statsborgerskab

Eksempel: I løbet af forskningsåret deltog jeg aktivt i samarbejdsrelationer og  
skabte forskningsresultater i tæt samarbejde med kolleger (f.eks. vejleder).

Figur 8: Kompetencevurderinger, Domæne D.

Frequency Gennemsnit = 2,62
Standardafvigelse = ,44
N = 5812,5
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SIGNIFIKANTE FORSKELLE MELLEM DOMÆNERNE
Vi har foretaget en Wilcoxon signed-rank test for at undersøge, 
om der parvist er signifikante forskelle mellem domænerne. Da 
data ikke er normalfordelte, tester vi for forskelle i domænernes 
medianværdier. Der er signifikante forskelle i medianværdier-
ne for domæne A og B (p=0,000), A og C (p=0,000) og A og D 
(p=0,000), hvor respondenterne scorer højere i domæne A (data 
ikke vist). Der er ligeledes forskel mellem B og C (p=0,016) og B og 
D (p=0,000) samt C og D (p=0,000), hvor respondenterne scorer 
højere i både domæne B og C. Resultaterne kan tolkes sådan, 
at respondenterne i høj grad oplever at have opnået kompeten-
cer, der hører til domæne A (hvor de scorer højest) efterfulgt af 
domæne B og C, mens respondenterne i markant mindre grad 
oplever at have opnået kompetencerne i domæne D.  

KØNSFORSKELLE
Der er foretaget en Mann-Whitney U-test for at teste om der er 
kønsforskelle indenfor hvert domæne. P-værdierne for domæ-
nerne A (p=0,790), B (p=0,984), C (p=0,633) og D (p=0,740) 
viser, at der ikke er signifikant forskel på kønnenes svarmønstre 
indenfor de enkelte domæner.

SUBDOMÆNER
Hoveddomænerne A, B, C og D er inddelt i hver tre subdomæ-
ner, som ses i tekstboksene ovenfor. Subdomænerne er i de 
fleste tilfælde væsensforskellige i såvel indhold som betydning. 
Derfor er der indenfor hvert subdomæne ligeledes beregnet et 
gennemsnit, for at kunne vurdere om gennemsnittene for do-
mænerne dækker over store variationer på subdomæneniveau. 
Gennemsnittene for subdomænerne varierer ikke meget inden-
for domæne A og B, men indenfor domæne C varierer subdo-
mænerne med et helt point, da gennemsnittet for C1 er 3,53 og 
C2 er 2,52. C1 har samtidig et lavt n på 83. C2 og C3 har en høj 
standardafvigelse på 0,78, som betyder, at der er større variation 
i svarene end for C1.

Tabel 8: Subdomæne C1, C2, C3. N (se tabel).

Subdomæne Gennemsnit Standardafvigelse N

C1 3,5 0,29 83

C2 2,5 0,78 123

C3 3,2 0,71 164
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Spørgsmålene i C2 handler om forskningsstrategi, projektplan-
lægning og risikostyring. Disse kompetencer scorers lavt af de 
studerende, hvilket indikerer at disse kompetencer kun i ringe 
grad opleves opnået i løbet af forskningsåret. 

Det lave antal svar i C1 kan tyde på, at de studerende i stor 
udstrækning fandt det vanskeligt at besvare spørgsmål om pro-
fessionel adfærd, f.eks. overholdelse af lovkrav og spørgsmål om 
sikkerhedsforanstaltninger i deres arbejde. I pilottesten fandt de 
respondenter, der ikke arbejdede laboratorieorienteret, spørgs-
mål om sikkerhed irrelevant, og det kan være sådanne reaktio-
ner, der afspejler sig i det lave n.

Mellem subdomæne D1, D2 og D3 findes også variationer i 
gennemsnittene. Her ligger D2 (kommunikation og udbredelse) 
markant højere end D1 og D3.

Tabel 10: Alle domæner og subdomæner, gennemsnit under 3 er markeret med kursiv. N (se tabel).

Domæne / subdomæne N Gennemsnit Median Hyppigste svar Standardafvigelse

Valid Missing

DOM A1 159 14 3,6 3,7 3,8 ,37

DOM A2 133 40 3,5 3,7 3,5 ,42

DOM A3 149 24 3,2 3,3 3,5 ,58

DOM B1 149 24 3,5 3,6 3,9 ,32

DOM B2 126 47 3,3 3,4 3,4 ,45

DOM B3 129 44 3,4 3,4 3,7 ,44

DOM C1 83 90 3,5 3,6 3,4 ,29

DOM C2 123 50 2,5 2,3 2,0 ,78

DOM C3 164 9 3,2 3,3 4,0 ,71

DOM D1 74 99 2,5 2,5 2,4a ,42

DOM D2 145 28 3,3 3,3 4,0 ,62

DOM D3 116 57 2,5 2,6 2,3a ,56

DOM A 124 49 3,5 3,6 3,6 ,38

DOM B 104 69 3,4 3,5 3,5 ,35

DOM C 70 103 3,4 3,4 3,4a ,35

DOM D 58 115 2,6 2,7 2,8 ,44

a.  Der eksisterer flere svar med samme hyppighed. Svaret med den mindste værdi er vist.

Tabel 9: Subdomæne D1, D2, D3. N (se tabel).

Subdomæne Gennemsnit Standardafvigelse N

D1 2,50 0,42 74

D2 3,29 0,62 145

D3 2,54 0,56 116
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Resultatet kan tyde på at forskningsårsstuderende oplever at 
få gode kommunikative kompetencer i forhold til deres eget 
projekt, men ikke oplever at få kompetencer som samarbejde 
og gennemslagskraft (herunder undervisning) i løbet af forsk-
ningsåret.

LAVE SCORER I DOMÆNE C OG D
Nedenstående tabel viser beregninger for gennemsnit, stan-
dardafvigelse og antal besvarelser på domæner og subdomæ-
ner, hvor der i beregningerne er inkluderet såvel delvise som 
fuldt gennemførte besvarelser. Hoveddomænerne A, B, C og D 
vises i bunden af tabellen.

Tabellen viser at domænerne har markant forskelligt antal be-
svarelser, idet n varierer mellem 124 (A) og 58 (D) ud af 173 mu-
lige. Da respondenterne skal besvare et spørgsmål for at kunne 
komme videre til næste spørgsmål i spørgeskemaet, er et lavere 
n derfor udtryk for, at flere respondenter ved spørgsmål inden for 
disse domæner har svaret ”ved ikke / ikke relevant”. Et lavt n kan 
dermed betyde, at en del af respondenterne ikke har vidst hvad 
de skulle svare på de pågældende spørgsmål eller har fundet, 
at spørgsmålet ikke var relevant for deres situation. Antallet af 
besvarelser er især lavt ved de spørgsmål, der repræsenterer 
domæne C og D. Måske er disse domæner ikke umiddelbart 
genkendelige for de studerende, f.eks. er der kun få, der har 
undervisningserfaring, og flertallet af studerende identificerer 
sig derfor i mindre grad med de kompetencer, der ligger i disse 
domæner.

KONKLUSION PÅ KOMPETENCESPØRGESKEMAET
Respondenterne har generelt set svaret meget positivt på 
kompetencespørgsmålene, især indenfor domænerne A og B. 
På baggrund af disse resultater kan det konkluderes, at forsk-
ningsåret i høj grad giver forskningsårsstuderende forskerkom-
petencer, som de kan bruge i et eventuelt senere ph.d.-studie. 
Ligeledes viser resultaterne, at forskningsårsstuderendes arbejde 
ligner det, andre forskere har, og prøver kræfter med stort set alle 
typer opgaver, som forskere også udfører – dog med undervis-
ning som en vigtig undtagelse! Det kan derfor antages, at forsk-
ningsårsstuderende også kan bruge forskningsåret til at vurdere 
og afklare, om en senere forskerkarriere er noget for dem. Som 
ventet er det domæne D, der har den laveste score. Domæne 
D handler blandt andet om evnen til at samarbejde, at vejlede 
andre, at anvende kommunikationsmetoder, at bedrive under-
visning, og at formidle egen forskning offentligt og engagere 
sig offentligt. Det er forståeligt, at emner som undervisning og 
vejledning samt offentligt engagement og gennemslagskraft 
kan score lavt hos forskningsårsstuderende, da det må forventes, 
at de færreste beskæftiger sig med denne del af forskningsar-
bejdet i løbet af forskningsåret.

5.2. INCITAMENTER OG KARRIEREPERSPEKTIVER
Nedenfor analyseres respondenternes svar på incitamentsspør-
geskemaet, som drejer sig om de studerendes incitamenter 
til at tage et forskningsår samt deres karriereperspektiver. På 
baggrund af forskningsspørgsmålet vedrørende incitamenter, 
var det relevant at undersøge, hvad de studerende regner med 
at få ud af et forskningsår, og hvilke motivationsfaktorer der lå 
til grund for at de tog et forskningsår. Desuden vurderede vi, at 
det var væsentligt at undersøge, hvordan de studerende havde 
valgt forskningsområde og projektemne, hvem der havde 
formuleret forskningsspørgsmål, samt i hvilken udstrækning 
vejleder og emne var afgørende for valget af forskningsprojekt. 
Disse spørgsmål er taget med i incitamentsspørgeskemaet, da 
svarene måske vil kunne fortælle noget om, hvorvidt de stude-
rende vælger forskningsåret for at lære grundlæggende forsk-
ningsteknikker, for at lære et forskningsmiljø at kende, eller om 
de studerende fra start har en klar retning og et klart defineret 
mål med at tage et forskningsår, f.eks. hvis de ønsker at forske 
indenfor et helt specifikt område og en konkret problemstilling.

Med mindre andet er angivet er n=222 i alle tabeller i dette og 
de følgende afsnit. der er enkelte missing i datamaterialet, men 
n for denne del af undersøgelsen angives til 222 for at tilgodese 
læsere, som ønsker at foretage opslag på tabeller i rapporten 
og få et hurtigt overblik over antallet af respondenter der har 
deltaget i undersøgelsen. Ved enkelte tabeller tælles missing 
med i procentberegningen, idet et stort antal missing kan have 
betydning for tolkningen af data. Det præcise n findes i bilags-
materialet.

“Forventningerne til forskningsåret 
var tårnhøje. Især fire forventninger 
til forskningsåret, ’at få forsknings- 
erfaring’, ’at forstå forskningsmeto-
dik’, ’at fordybe sig i et emne’ samt ’at  
publicere en artikel’ ligger meget højt 
med et gennemsnit på 3,7-3,9 på  
en skala fra 1-4.”
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MOTIVATION
Respondenterne blev bedt om at tage stilling til, hvilke fakto-
rer, der motiverede dem mest til at påbegynde forskningsåret. 
Respondenterne havde 15 forskellige valgmuligheder og de 
måtte sætte kryds ved tre udsagn samt en ”andet”-kategori med 
mulighed for at uddybe svaret.

Som det fremgår af tabellen er de hyppigste motivationsfaktorer 
at den studerende har et stort ønske om at forske, gerne vil  
kunne fordybe sig i et selvstændigt projekt, og at den stude-
rende ønsker at få et afbræk i uddannelsen. Dernæst er det at 
forskningsåret kvalificerer til senere stillinger eller til en ph.d.- 
uddannelse vigtige motivationsfaktorer for mange forskningsårs-

studerende. At skabe ny viden, at give sig selv en udfordring, 
at skabe et netværk og at have kendskab til andre forsknings-
studerende er knap så hyppigt nævnte motivationsfaktorer for 
at påbegynde forskningsåret. Endelig nævner 20 % var de var 
motiverede til forskningsåret pga. fire-årsreglen / femårsfristen, 
mens 20 % gerne ville lære mere om forskningsmetoder. Vi har 
ikke fundet kønsmæssige forskelle i forhold til motivationsfaktorer.

Særligt overraskende er det, at hele 41 % af de adspurgte forsk-
ningsårsstuderende indikerer at deres motivation til at tage et 
forskningsår var deres behov for et afbræk i uddannelsen. Mulig-
vis afspejler dette resultat nogle omstændigheder i de studeren-
des aktuelle situation. Dette diskuteres yderligere i kapitel 7.

Tabel 11: Motivationsfaktorer. N (se tabel).

Motivation N Procent i alt 2011 procent 2012 procent 2013 procent 2014 procent P-værdi

Stort ønske om at forske 127 57 71 67 56 50 0,149

Fordybelse i selvstændigt projekt 115 52 54 43 41 62 0,044

Afbræk i uddannelsen 91 41 21 36 51 41 0,071

Kvalificere til senere stillinger 80 36 29 45 33 36 0,524

Kvalificere til ph.d. 52 23 25 29 21 23 0,824

Kendte andre forskningsårsstuderende 52 23 17 21 22 26 0,812

Skabe ny viden 50 23 13 14 27 29 0,143

Give sig selv en udfordring 50 23 21 24 22 22 0,994

Netværk 48 22 13 26 25 19 0,452

4-årsreglen / 5-årsfristen 44 20 29 26 13 20 0,226

Lære mere om forskningsmetoder 44 20 8 24 19 20 0,486

Specialisere sig i et bestemt område 29 13 13 14 11 14 0,937

Kendte studerende som også ville tage forskningsår 21 10 0 14 8 11 0,256

Andet* 11 5 8 0 8 3 0,191

Passede godt med familieforøgelse 4 2 4 5 0 1 0,243

Samarbejde på tværs 4 2 4 5 2 0 0,217

*  Ved beregningen af motivationsfaktorer i forhold til indskrivningsår er der 3 missing p.g.a. manglende årstal.  
P-værdien i tabellen er beregnet vha. chi-square-test med et 95 % signifikansniveau.
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Ved sammenligning mellem de fire årgange af forskningsårs-
studerende finder vi en signifikant stigende tendens til at flere 
forskningsårsstuderende er motiverede af at opnå fordybelse i  
et selvstændigt projekt (p=0,044). Ikke-signifikante men dog  
synlige forskelle imellem de fire årgange ser vi også ved motiva-
tionsfaktorerne et stort ønske om at forske hvor tendensen er  
faldende (70 % af 2011-årgangen mod 50 % af 2014-årgangen), 
at skabe ny viden hvor tendensen er stigende (13 % af 2011- 
årgangen mod 29 % af 2014-årgangen), og afbræk i uddan- 
nelsen ser hvor tendensen er stigende (21 % af 2011-årgangen 
og 41 % af 2014-årgangen).

Sammenlagt har respondenterne sat 822 krydser i de forskel- 
lige svarmuligheder. Dette giver et gennemsnit på 3,67 svar. 
Respondenterne blev bedt om at sætte højst 3 krydser, men i  
det elektroniske spørgeskema var der ikke sat en grænse for, 
hvor mange krydser man reelt kunne sætte. Et kig i datasæt-
tet viser, at enkelte respondenter har sat f.eks. seks, syv og ni 
krydser. Dette giver en lille skævvridning af resultaterne, da 
enkelte respondenter har svaret mere end tre gange og såle-
des ikke har foretaget et valg af de tre vigtigste motivations-
faktorer. Ikke desto mindre giver resultaterne et tydeligt billede 
af, hvilke motivationsfaktorer, der scorer højst i den samlede 
population.

FORVENTNINGER TIL FORSKNINGSÅRET 
Resultaterne viser at generelt set har studerende høje forventnin-
ger til forskningsåret. Forskningsårsstuderende havde især høje 
forventninger til at de i løbet af forskningsåret ville få mulighed 
for at få forskningserfaring, forstå forskningsmetodik, fordybe sig i 
et emne samt publicere en artikel. Disse fire forventninger ligger 
tæt og også højt med et gennemsnit på 3,7 – 3,9, hvor værdien 
1 svarer til at man ”i ringe grad / slet ikke” havde den forvent-
ning og værdien 4 svarer til man ”i høj grad” havde den forvent-
ning. At arbejde selvstændigt og at få et netværk ligger lavere 
med 3,3 og 3,1, og ligger dermed nærmere svarmuligheden 
”i nogen grad”. At samarbejde med andre faggrupper scorer 
lavest med en middelværdi på 2,6.

I tabellen nedenfor vises gennemsnittene samt medianen og 
den hyppigst forekommende værdi for alle de variable, som 
omhandler de studerendes forventninger til forskningsåret. 

Ved forventningen til at kunne fordybe sig i et emne ses en  
signifikant tendens til en stigning med årgangene (p=0,042),  
idet 71 % af 2011-årgangen mod 88 % af 2014-årgangen  
svarede det at kunne fordybe sig ”i høj grad” var en forventning.

Tabel 12: Forventninger til forskningsåret (n=222).

Forventninger til forskningsåret Gennemsnit Median Hyppigste svar Standardafvigelse

At få forskningserfaring 3,9 4,0 4,0 ,39

At fordybe sig i et emne 3,8 4,0 4,0 ,50

At forstå forskningsmetodik 3,8 4,0 4,0 ,48

At få publicere en artikel 3,7 4,0 4,0 ,57

At arbejde selvstændigt 3,3 3,0 4,0 ,80

At få et netværk 3,1 3,0 3,0 ,75

At samarbejde med andre faggrupper 2,6 3,0 2,0 ,89
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ER FORSKNINGSÅRET OVERFLØDIGT?
Vi spurgte de forskningsårsstuderende om forskningsåret efter 
deres mening ville være overflødigt, hvis der var flere forsknings-
relaterede opgaver i kandidatuddannelsen. Hertil svarer langt 
de fleste respondenterne ”nej”, mens kun en lille gruppe mener, 
at forskningsåret vil være overflødigt hvis der var flere forsknings-
relaterede emner i uddannelsen.

VALG AF VEJLEDER, FORSKNINGSOMRÅDE OG  
FORMULERING AF FORSKNINGSSPØRGSMÅL
De fleste studerende har selv henvendt sig til enten en vejleder 
eller en afdeling for at komme i gang med forskningsåret. Langt 
færre er blevet opfordret eller har reageret på et åbent opslag af 
et projekt, der var defineret og beskrevet på forhånd. I beskrivel-
serne af ”andet” fortæller langt de fleste studerende, at de selv 
har henvendt sig aktivt til en vejleder eller en afdeling, som de 
havde et specifikt ønske om at være tilknyttet. Det betyder, at 
henved 80 % selv har taget initiativ til et forskningsårsprojekt.

Krydses valg af forskningsområde / projekt med indskrivningsår 
er der ikke nogen bestemt sammenhæng, og der er helle ikke 
signifikant forskel på kønnene (p=0,545) i forhold til valg af forsk-
ningsårsprojekt.

HVEM FORMULEREDE FORSKNINGSSPØRGSMÅL?
I spørgsmålet om, hvem der formulerede forskningsspørgsmål, 
svarer 45 % at det primært var vejleder, der formulerede formål 
og forskningsspørgsmål for projektet, mens 48 % svarer, at de 
formulerede forskningsspørgsmålet i samarbejde med vejleder. 
Kun 6 % svarer at de selvstændigt formulerede formål og forsk-
ningsspørgsmål. Enkelte respondenter angiver, at det blev gjort 
på anden vis. 

Ser man på indskrivningsår kan der aflæses en lille forskel 
mellem 2014-årgangen og de tidligere årgange (p=0,132, 
øvrige data ikke vist). Det ser ud til, at forskningsårsstuderende 
fra 2014 i højere grad formulerer projektet i samarbejde med 
vejleder frem for, at vejleder primært gør det alene.

Tabel 14: Valg af forsningsområde / projekt (n=222).

Spørgeskema N %

Jeg henvendte mig til en bestemt afdeling, 
som beskæftiger sig med det speciale,  
jeg gerne ville prøve at forske i

94 42

Jeg henvendte mig til en bestemt vejleder, 
som jeg gerne ville have som vejleder  
på forskningsåret

67 30

Jeg reagerede på et opslag til et  
allerede defineret projekt 25 11

Jeg fik en henvendelse / opfordring  
fra en vejleder 18 8

Andet 18 8

Total 222 100

Tabel 15: Formulering af formål og forskningsspørgsmål (n=222).

N %

Jeg formulerede projektet i samarbejde  
med vejleder 104 48

Det var primært min vejleder, der formulerede 
formål og forskningsspørgsmål for mit projekt 99 45

Jeg formulerede selvstændigt formål og 
forskningsspørgsmål for projektet 13 6

Andet 2 1

Total 222 100

Tabel 13: Er forskningsåret overflødigt med flere forsknings- 
relaterede opgaver i kandidatuddannelsen? (n=222).

Spørgeskema N %

Nej 182 82

Ja 21 10

Missing 19 9

Total 222 100
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Et interessant fund i forbindelse med formulering af formål og 
forskningsspørgsmål er, at der ses en signifikant forskel (p=0,029) 
på kønnene i dette spørgsmål. En nærmere diskussion af denne 
forskel findes i afsnit 5.6. 

EMNET ER MERE AFGØRENDE END VEJLEDER I VALG AF PROJEKT
Vi har undersøgt, om vejleder og emne er afgørende faktorer 
i valg af forskningsårsprojekt. Der er testet for sammenhæng 
mellem svarene og køn samt indskrivningsår. Der er ikke statistisk 
signifikant sammenhæng mellem hverken køn eller indskriv-
ningsår i forhold til vejleders betydning for valg af forskningsårs-
projekt. Samlet set viser figur 9 at det faglige emne har større 
betydning end den specifikke vejleder i de studerendes valg af 
forskningsårsprojekt. 

Imidlertid er der signifikant forskel (0,004) på indskrivningsåret 
ved emne som afgørende faktor for projektvalg. Det ses, at en 
femtedel i 2011 svarer ”i ringe grad / slet ikke”, mens der i 2014 
kun er lidt over 2 %, der anvender denne svarmulighed. Det kan 
indikere, at emnet betyder mere for nye årgange end det gjorde 
for tidligere årgange.

Tabel 16: Formulering af formål og forskningsspørgsmål i forhold til kønsfordeling (n=222, p=0,029).

Det var primært min vejleder, 
der formulerede formål og forsk-
ningsspørgsmål for mit projekt

Jeg formulerede projektet i 
samarbejde med vejleder

Jeg formulerede selvstændigt 
formål og forskningsspørgsmål 
for projektet

Andet, beskriv:

N % N % N % N %

Mand 37 43 37 43 9 11 2 2

Kvinde 64 47 68 50 4 3 0 0

Total 101 46 105 47 13 6 2 1

Figur 9: Vejleders og emnets betydning for projektvalg (n=222).

Emne afgørende for 
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Tabel 17: Emne afgørende for projektvalg  
i forhold til indskrivningsår (n=222, p=0,004).

Emne afgørende for projektvalg

I ringe grad 
/ slet ikke

I mindre 
grad I nogen grad I høj grad

Indskrivningsår N % N % N % N %

2011 5 21 6 25 3 13 10 42

2012 5 12 4 10 14 33 19 45

2013 2 3 15 24 22 36 23 37

2014 2 2 13 14 24 27 51 57

Total 14 6 38 17 63 29 103 47

KONKLUSION OG PERSPEKTIVER  
PÅ INCITAMENTSSPØRGESKEMAET
I dette afsnit opsummerer vi analyseresultaterne fra incita-
mentsspørgeskemaet og sammenligner med undersøgelsen af 
Diplomuddannelsen fra 1996 (Møller et al., 1996). Resultaterne 
vurderes også i sammenhæng med de krav, der møder nutidens 
medicinstuderende og nyuddannede læger. 

HØJE FORVENTNINGER OG MOTIVATION 
Resultaterne viser, at forventningerne til forskningsåret var tårn-
høje. Især fire forventninger til forskningsåret, at få forskningser-
faring, at forstå forskningsmetodik at fordybe sig i et emne samt 
at publicere en artikel ligger meget højt med et gennemsnit 
på 3,7-3,9 på en skala fra 1-4. Som motivationsfaktorerne til at 
tage forskningsåret havde over halvdelen af respondenterne 
sat kryds ved svarmulighederne stort ønske om at forske og 
at kunne fordybe sig i et selvstændigt projekt. Mere end 40 % 
angav, at det at få et afbræk i uddannelsen var en motivations-
faktor. At kvalificere sig til senere stillinger og at kvalificere sig 
til en ph.d. scorede ligeledes højt på motivationsfaktorerne. De 
forskningsårsstuderendes incitamenter og forventninger ligner 
til dels dem, der var resultatet i 1996-undersøgelsen. Forvent-
ningen er for manges vedkommende stadig – som dengang 
– konkret at lære, hvordan man forsker, og at få lov til at fordybe 
sig i et emne.

ER FORSKNINGSÅRET OVERFLØDIGT?
I 1996 blev respondenterne spurgt, om forskningsåret ville være 
overflødigt, hvis der var flere forskningsrelaterede elementer på 
kandidatuddannelsen og om deres intention med at tage et 
forskningsår. Tillige undersøgte man, om det havde en sam-
menhæng med, om nogle studerende vurderede forskningsåret 
overflødigt, hvis der blev inddraget flere forskningsrelaterede 
elementer som f.eks. kritisk litteratursøgning og forskningsmeto-
de i kandidatuddannelsen.

Dengang blev både ph.d.-studerende og diplomstuderende 
spurgt. Det viste sig, at der var forskellige vurderinger af, om 
diplomuddannelsen kunne undværes. I rapporten konkluderede 
man, at: 

”…denne forskel i vurderingerne syntes at hænge sammen med 
de studerendes intention med diplomeksamen. Især de nuvæ-
rende ph.d.-studerende syntes at lægge meget vægt på det 
forskningsmæssige aspekt, det vil sige at arbejde i et forsknings-
miljø og at præsentere et forskningsresultat. Andre fokuserede 
mere på muligheden for at fordybe sig indenfor et afgrænset 
emne og herigennem tilegne sig evnen til selv at definere en 
problemstilling, identificere sit vidensbehov og lære metoder til 
at belyse problemstillingen”.
(Møller et al., 1996:24)

Som i 1996, er svaret i dag overvejende et nej til at forsk-
ningsåret er overflødigt. De respondenter, der svarer ja, har 
samme fire hovedforventninger (i nogen grad + i høj grad) som 
resten af respondenterne: at forstå forskningsmetodik (95 %), at 
få forskningserfaring (91 %), at publicere en artikel (81 %) samt 
at fordybe sig i et emne (95 %). Det er bemærkelsesværdigt, at 
ja-respondenterne synes at lægge vægt på nogle af de samme 
elementer som respondenterne i 1996: at kunne fordybe sig 
og at forstå forskningsmetodik, dvs. tilegne sig evnen til selv at 
definere en problemstilling samt at lære metoder til at belyse 
problemstillingen. At få forskningserfaring og at publicere en 
artikel skiller sig ud som markant tydeligere i vores undersøgel-
sen end i 1996-undersøgelsen, og kan hænge sammen med de 
krav, som nutidens medicinstuderende oplever til at skulle have 
forskningserfaring og publikationer på CV-et. Forskningserfaring 
og publikationer kan tolkes som karriereorienterede elementer, 
da det er noget af det, som i stigende grad forventes af nyud-
dannede. De høje tal kan indikere, at ja-sigerne blandt andet 
vælger forskningsåret for at sikre sig (eller højne chancen for) 
at kunne leve op til de krav, der stilles til nyuddannede læger. 
Samtidig kan tallene tolkes sådan, at hvis de fire elementer 
var indeholdt i kandidatuddannelsen, ville denne gruppe af 
respondenter ikke have taget et forskningsår. I øvrigt er der kun 
én ud af de 18 nuværende ph.d.-studerende, som siger ja til, 
at forskningsåret kunne være overflødigt. Det indikerer, at de 
ph.d.-studerende, som har taget forskningsår, har haft stor gavn 
af forskningsåret.
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PROJEKTVALG
De studerende har i langt overvejende grad selv taget initiativ til 
at lave et forskningsårsprojekt, og det viser, at forskningsåret ikke 
bare er noget man ”tilmelder sig” fordi det er muligt, men at man 
ønsker at forske og selv ønsker at have indflydelse på centrale 
elementer, f.eks. vejleder og i særdeleshed forskningsemne. 
Indflydelsen viser sig også i, hvem der formulerer forsknings-
spørgsmål. 47 % formulerer i samarbejde med vejleder. Dog 
svarer omkring 46 %, at det primært er vejleder, som formule-
rer forskningsspørgsmål. En tolkning af dette kan være, at de 
studerende har en fornemmelse af, hvilken retning og i hvilket 
overordnet emne de skal forske indenfor og derfor i de flestes 
tilfælde henvender sig til vejleder eller afdeling, hvor det valgte 
emne er relevant. Men samtidig anerkender man vejleders 
ekspertise indenfor området, eller at en accept af vejleders pro-
jektforslag er blevet stillet som betingelse for, at den studerende 
kunne have ham / hende som vejleder. I et forskningsår skal 
der også skaffes finansiering til projektet, så det skal også være 
et emne, der er behov for at undersøge og muligt at finansiere, 
hvilket vejleder efter al sandsynlighed har større overblik over 
end den studerende.

Dog viser det sig også, at vejlederen ikke er afgørende for 
projektvalget; svarene fordeler sig meget lige mellem de fire 
valgmuligheder i ringe grad / slet ikke, i mindre grad, i nogen 
grad og i høj grad ved spørgsmålet om, hvorvidt det at kunne få 
en bestemt vejleder var afgørende for, at man valgte et bestemt 
projekt. Anderledes forholder det sig med emnet, som viser sig 
at være mere afgørende for de studerendes projektvalg. En 
forsigtig fortolkning af dette resultat er, at det stærkere fokus på 
emnevalg fremfor valg af vejleder kan være et udtryk for et be-
gyndende specialevalg (valg af postgraduat hoveduddannelse) 
eller at den drivende motivation for at tage et forskningsår netop 
ligger i en særlig interesse for det valgte emne. 

“Forventningerne ’at få forsknings- 
erfaring’ og ’at publicere en artikel’ 
kan tolkes som karriereorienterede 
elementer. De høje tal kan indikere, 
at ja-sigerne blandt andet vælger 
forskningsåret for at højne chancen 
for at kunne leve op til de krav, der 
stilles til nyuddannede læger.”
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5.3. KARRIEREPLATFORM FOR PH.D.-STUDERENDE
I det følgende beskrives resultater om forskningsårsstuderendes 
interesse i at lave en ph.d., samt resultater for de forskningsårs-
studerende blandt respondenterne, som allerede er påbegyndt 
et ph.d.-projekt.

Respondenterne blev bedt om at svare på spørgsmål vedrøren-
de deres interesse i en senere ph.d.-uddannelse. Næsten 60 % 
svarer ja til at de var interesserede i en ph.d.-uddannelse inden 
de startede på deres forskningsår. Dette høje tal kan indikere, 
at de, der vælger at tage et forskningsår, bruger forskningsåret 
som en mulighed for at afklare om forskning er en karrierevej de 
ønsker at forfølge, eller de bruger forskningsåret til at finde ud af 
om emnet, afdelingen, instituttet og vejlederen er mulige ind-
gangsvinkler når de senere skal søge ind på ph.d.-uddannelsen. 

Derudover svarer sammenlagt ca. 57 %, at forskningsåret i 
nogen eller i høj grad har betydning for den karrierevej, som de 
efterfølgende har valgt. 65 personer, svarende til næsten 30 %, 
har svaret ”ved ikke / ikke relevant”.

RESULTATER FOR RESPONDENTER I GANG MED PH.D.
18 ud af 222 respondenter, svarende til 8 %, er i gang med en 
ph.d.-uddannelse. Procentmæssigt er der lige mange mænd 
og kvinder. Der er signifikant forskel (p-værdi 0,000) på indskriv-
ningsårene i forhold til at være påbegyndt en ph.d. Således er 
der – ikke overraskende – langt flest fra 2011 og 2012, der er i 
gang med en ph.d. Ingen af respondenterne har endnu afsluttet 
en ph.d. 

17 ud af 18 respondenter svarer, at forskningsåret ”i høj grad” 
har været medvirkende til, at de har valgt at forfølge en ph.d.-
grad. Den sidste respondent svarer ”i nogen grad”. Ligeledes er 
ph.d.-projektets forskningsområde for 16 respondenters vedkom-
mende ”i høj grad” det samme som under forskningsåret, mens 
det i nogen grad gælder for to respondenter. Alle 18 respon-
denter svarer, at forskningsåret i høj grad har haft betydning for, 
hvilket forskningsområde, de har valgt at beskæftige sig med. 
Disse resultater kan indikere, at det at tage et forskningsår har 
været med til at afklare eller bekræfte de studerendes valg, 
både i forhold til overvejelser om hvorvidt de skulle forfølge en 
ph.d.-grad, og valg omkring forskningsområde og -emne.

Tabel 18: Interesse i ph.d. inden forskninsåret (n=222).

Spørgeskema N %

Husker ikke 23 10

Ja 132 60

Nej 67 30

Total 222 100

Tabel 19: Forskningsårets betydning for  
efterfølgende karrierevej (n=222).

Spørgeskema N %

I ringe grad / slet ikke 9 4

I midnre grad 21 10

I nogen grad 64 29

I høj grad 63 28

Missing 65 29

Total 222 100
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FORSKNINGSMETODE UNDER PH.D.
10 respondenter svarer, at de i høj grad bruger samme forsk-
ningsmetode i deres ph.d.-projekt, som de brugte under forsk-
ningsåret. 4 svarer i nogen grad, 2 svarer i mindre grad og 2 
svarer i ringe grad. Resultatet viser, at de metoder, som de 
forskningsårsstuderende brugte i forskningsårsprojektet, ikke  
er fuldstændigt afgørende for hvilke metoder man vælger at 
bruge i ph.d.-projektet, selvom en lille overvægt (56 %) ser ud  
til i høj grad at have brugt samme metode.

Til gengæld svarer samtlige 18 respondenter, at de har samme 
primære vejleder som de havde under forskningsåret. Anden 
forskning viser, at et godt match mellem vejleder og ph.d.- 
studerende er med til at gøre ph.d.-forløbet vellykket (Herrmann 
et al., 2013:77). Samtidig kunne resultatet tyde på, at vejledere 
også vælger deres ph.d.-studerende blandt dem, de kender i 
forvejen.

Ser vi på de studerende, som ikke er i gang med en ph.d., svarer 
34 % at de forventer at påbegynde en ph.d.-uddannelse på et 
tidspunkt. 58 % svarer, at de har overvejet og stadig overvejer 
det. 12 respondenter, svarende til 6 %, svarer, at de har overvejet 
det men droppet det igen, mens fire respondenter aldrig har 
overvejet det. Motivationsfaktorerne hos de respondenter, som 
stadig overvejer eller forventer at påbegynde en ph.d.-uddan-
nelse, ses i nedenstående skema.

Tabel 20: Årsager / motivationsfaktorer, respondenter der overvejer eller forventer at påbegynde en ph.d. (n=188).

Årsager / motivtion %

Ville gerne være med til at udvikle ny viden / produkter 44

Ønsker mulighed for fordybelse i selvstændigt projekt 40

Specialisere mig i bestemt område 40

Kvalificere mig til senere stillinger 38

Ph.d.-studerende i min forskningsgruppe har gjort mig interesseret 29

Give mig selv en udfordring 22

Bekymret for 4-årsreglen / 5-årsfristen 18

Stort ønske om at blive forsker 17

Passer godt i forhold til familieforøgelse 16

Tænker at ph.d.-stilling kan gavne mit netværk 15

Lære mere om forskningsmetoder 13

Ønsker mulighed for at samarbejde på tværs af faglige discipliner 7

Kender nogen, som er i gang med ph.d. 4

Ønsker afbræk i postgraduat uddannelse 4

Andet 4

Ønsker at kvalificere mig til post.doc. 1
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Her er det særligt interessant, at motivationsfaktorerne for at 
tage en ph.d. ikke på alle parametre følger motivationsfakto-
rerne for at tage et forskningsår. Det højest scorende parameter 
handler om at skabe noget nyt – ny viden, nye produkter eller 
nye teknologier – og lige efter følger ønsket om at fordybe sig 
og specialisere sig i et bestemt område. Meget højt ligger også 
det at kvalificere sig til senere stillinger. Et spændende resultat er 
også at motivationsfaktoren ph.d.-studerende i min forsknings-
gruppe har gjort mig interesseret scorer relativt højt, hvilket tyder 
på at de nærmeste kolleger har fordret en interesse i ph.d.-ud-
dannelsen, og det ser ud til at have meget større betydning som 
motivationsfaktor end det, at man i øvrigt kender nogen der 
er i gang med en ph.d.-uddannelse. Blandt forskellene sprin-
ger også ønsker afbræk i postgraduat uddannelse frem, da et 
afbræk fra studiet er den faktor, der vejer højest, når vi ser på, 
hvorfor man vælger at tage et forskningsår.

DROPPET PH.D. – ÅRSAGER
Af de 12 respondenter, som har overvejet, men efterfølgende 
droppet at forfølge en ph.d.-grad, angiver hovedparten som år-
sag, at de fandt ud af at forskning ikke var dem. Den næst-hyp-
pigste årsag til at droppe overvejelserne om en mulig ph.d.-ud-
dannelse ligger i relation til vejleder. Tre respondenter brød sig 
ikke om forskningsmiljøet, ligesom tre respondenter har undladt 
at søge ind på ph.d.-uddannelsen på grund af utilstrækkelig vej-
ledning under forskningsåret. Personlige årsager og usikkerhed 
på evnen til at gennemføre en ph.d.-uddannelse, er de årsager 
som færrest angiver som grunde til at droppe en ph.d. (hhv. to 
og én respondenter). En forsigtig konklusion på årsagerne til at 
droppe tanken om at lave en ph.d.-uddannelse ligger således 
i høj grad i det, at forskningsåret er med til at afklare, hvorvidt 
forskning er det, respondenterne ønsker at beskæftige sig med. 
Resultatet kan på den måde siges at være positivt. Imidlertid 
indikerer de fleste af de øvrige svar, at der kan være problema-
tikker i forhold til vejlederrelationen eller mængden / kvaliteten 
af vejledning, samt i forhold til de forskningsmiljøer, som de 
studerende befinder sig i.

Fire respondenter har uddybet disse svar. En fortæller, at forsk-
ningsåret tog psykisk hårdt på ham / hende og på vedkommen-
des parforhold; en anden fortæller at det var en ensom hverdag; 
en tredje at han / hun kun fik negative resultater, og at det ikke 
blev anerkendt i forskningsmiljøet / kulturen hos de øvrige for-
skere, mens den fjerde ikke ville udelukke en ph.d.-uddannelse 
senere, men aktuelt havde lyst til at arbejde som læge. Tre af de 
fire uddybende svar tyder på, at en eller anden form for psykisk 
belastning under forskningsåret ligger til grund for fravalget 
af en ph.d.-uddannelse, mens den fjerde nærmere synes at 
foretage et positivt tilvalg af noget andet. Tallene er dog ganske 
lave, og disse resultater kan derfor ikke sige noget generelt om 
årsager til at fravælge en ph.d.

Tabel 21: Droppet ph.d., årsag (n=12).

N

Jeg fandt ud af, at forskning ikke var mig 9

Dårlig relation til vejleder under forskningsåret har afskrækket mig 4

Jeg brød mig ikke om forskningsmiljøet 3

Utilstrækkelig vejledning under forskningsåret har afskrækket mig 3

Urelaterede, personlige årsager - f.eks. graviditet, flyting, sygdom 2

Jeg var usikker på, om jeg havde evnerne  
til at gennemføre et ph.d.-projekt 1

Jeg fik et andet job 0

Andet 0
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KONKLUSION: KARRIEREPLATFORM FOR PH.D.-STUDERENDE
Forskningsåret ser ud til at have haft en indvirkning på de 
karriereovervejelser og valg, som nuværende ph.d.-studeren-
de i denne undersøgelse har truffet i relation til ph.d.-projektet, 
herunder forskningsmetoden, forskningsmiljøet og kvaliteten af 
vejledningens betydning for deres valg af projekt og vejleder. 

Omkring 60 % har angivet at være interesserede i en ph.d.-ud-
dannelse inden de startede på forskningsåret. En sandsynlig 
fortolkning af dette tal kan være, at der ligger rigtig gode rekrut-
teringsmuligheder blandt forskningsårsstuderende, som får så 
gode forskerkompetencer under forskningsåret, at de umiddel-
bart er selvskrevne som ph.d.-studerende. Forskningsåret synes 
i nogen eller i høj grad at have betydning for de studerendes 
efterfølgende karrierevej, og det kan betyde, at forskningsåret 
for manges vedkommende er med til at afklare, hvilken karrie-
reretning, de skal i efterfølgende – uanset om det relaterer sig til 
forskning eller ej. 

Den afklarende effekt ved forskningsåret synes at slå endnu 
mere igennem, når vi ser på de respondenter, som er i gang 
med en ph.d.-uddannelse. Næsten alle svarer meget bekræf-
tende på, at forskningsåret har været medvirkende til, at de 
er gået i gang med ph.d.-uddannelsen, og at forskningsåret 
har haft betydning for valg af forskningsområde og -metode. 
Ligeledes har forskningsåret for 12 respondenters vedkommen-
de været med til at afklare, at de netop ikke ønsker at fortsætte 
med en ph.d.-uddannelse. 

En af undersøgelsens antagelser handler om, at rekrutteringen til 
ph.d.-uddannelsen styrkes, hvis forskningsmiljøet og kvaliteten af 
vejledningen vurderes positivt af de studerende. Det, at mange 
har samme forskningsmetode og at alle har samme vejleder, er 
med til at bekræfte, at der foregår en socialisering ind i de lokale 
forskningsmiljøer, og at vejleder og miljø formentlig er kraftigt 
medbestemmende for den studerendes vej ind i forskningen. 
Vi kan se, at de forskningsårsstuderende, som overvejer eller 
forventer at gå i gang med en ph.d.-uddannelse, har fået inte-
ressen ved at færdes i et forskningsmiljø. 29 % af disse angiver 
ph.d.-studerende eller kolleger i deres forskningsmiljø som en 
faktor for deres interesse. 

En markant forskel på motivationsfaktorer til at tage en ph.d.-ud-
dannelse, hvis vi sammenligner med motivationsfaktorer til at 
tage et forskningsår, er at et afbræk i den postgraduate uddan-
nelse ikke vægtes særligt højt her, selvom et afbræk netop var 
en stor motivationsfaktor for at tage et forskningsår. Resultatet 
kan tolkes i flere retninger; måske har de studerende fået det 
afbræk de trængte til med forskningsåret, og måske har erfarin-
gen med forskningsarbejdet motiveret de studerende til fortsat 
at prioriterer forskningsaktiviteter højt. 

“Næsten 60 % svarer ja til at de  
var interesserede i en ph.d. inden  
de startede på deres forskningsår.  
Dette høje tal kan indikere, at de  
studerende bruger forskningsåret 
som en mulighed for at afklare om 
forskning er en karrierevej, de  
ønsker at forfølge.”
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5.4. FORSKNINGSMILJØ OG VEJLEDNING
Den del af incitamentsspørgeskemaet, som omhandler forsk-
ningsmiljø og vejledning, er lånt fra undersøgelsen Kvalitet i 
ph.d.-forløb. Da spørgsmålene er stort set enslydende idet kun 
ordet ”ph.d.-projekt” er udskiftet med ”forskningsårsprojekt”, giver 
det mulighed for at sammenligne resultaterne fra denne under-
søgelse med de resultater, der er for ph.d.-studerende.

STUDERENDES OPLEVELSE AF FORSKNINGSMILJØETS KULTUR 
Vi har beregnet gennemsnit af svarene på spørgsmålene om 
forskningsmiljø. Skalaen går fra 1-5, hvor 1 er ”uenig” og 5 er 

”enig”. I tabel 22 ses det, at gennemsnittene er høje og ligger 
tæt i intervallet 3,9 til 4,7. Dette resultat viser, at forskningsårsstu-
derende langt overvejende oplever positive, støttende, stimu-
lerende og tillidsfulde forskningsmiljøer, hvor man kan spørge 
andre om hjælp til faglige problemer, hvor man som forsk-
ningsårsstuderende er respekteret som medforsker, og hvor det 
faste videnskabelige personale viser interesse for ens projekt. 
Dog mener næsten hver femte forskningsårsstuderende, man i 
forskningsmiljøerne er konkurrenceprægede overfor hinanden. 
Vi kan dog ikke være sikre på, om denne egenskab ved miljøet 
skal forstås negativt eller positivt.

Tabel 22: Oplevelse af forskningsmiljø, rangordnet efter hvor enige (se gennemsnit) respondenterne er i udsagnet (n=222).

Oplevelse af forskningsmiljø Gennemsnit* Enig + delvist  
enig, %

Standard- 
afvigelse

Jeg kan spørge andre om hjælp til faglige problemer** 4,7 96 ,66

Jeg er respekteret som medforsker i forskningsmiljøet 4,6 92 ,80

Studerendes forskning anerkendes 4,6 89 ,86

Det faste videnskabelige personale er interesseret i mit projekt 4,5 90 ,85

Man kan tale åbent om såvel succeshistorier som fiaskoer 4,5 79 ,83

Jeg føler mig som en del af forskningsfælleskab 4,5 88 ,87

Der er en stemning af, at det er sjovt at samarbejde 4,4 88 ,92

Der fremlægges og diskuteres regelmæssigt forskning i miljøet 4,2 80 1,08

Her på stedet møder jeg andre forskningsårsstuderende, jeg kan sparre med 4,0 75 1,37

Alle gode argumenter er velkomne, uanset om de kommer fra en forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende eller en professor 3,9 89 1,19

Folk synes at være konkurrenceprægede overfor hinanden 2,1 18 ,90

Jeg tilbringer meget af min forskningstid udenfor forskningsmiljøet 1,6 7 1,03

Forskerne er hårde og negative frem for konstruktive i deres feedback på hinandens arbejde 1,5 4 ,84

*  Gennemsnit: 1= Uenig, 2= delvist uenig, 3= hverken / eller 4 = delvist enig, 5 = Enig.

** Udsagnene i tabellen er let forkortede i forhold til spørgsmålene i spørgeskemaet.
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I tabel 23 ses de studerendes oplevelse af kollegialitet og om-
gangsformer i forskningsmiljøet sammenlignet med ph.d.-stu-
derende. Tallene for de to grupper ligger tæt. Den største forskel 
ses ved spørgsmålet folk synes at være meget konkurrencepræ-
gede over for hinanden med knap seks procentpoints forskel. En 
tolkning af denne forskel kan være, at de forskningsårsstuderen-
de ikke i så høj grad selv oplever at konkurrere med andre, eller 
ikke har opdaget den konkurrence blandt andre forskere, som 
ph.d.-studerende oplever. 

Tabel 23: Oplevelse af kollegialitet i forskningsmiljøet. Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

Enig og delvist enig i udsagn Ph.d.- 
studerende*, %

Forskningsårsstuderende, %

Enig 
+ delvist 

enig

Enig 
+ delvist  

enig

Enig Devist 
enig

Hverken 
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Det faste videnskabelige personale er generelt interesseret  
i at høre om mit projekt 85 90 62 27 6 4 1

I dette forskningsmiljø bliver ph.d.-studerendes forskning  
anerkendt, selvom den måske ikke er banebrydende 87 89 74 15 6 3 1

Her på stedet er gode argumenter velkomne uanset om  
de kommer fra en ph.d.-studerende eller en professor 88 89 67 22 8 3 1

Man kan tale åbent om såvel succeshistorier som  
fiaskoer med sine kollegaer 84 89 58 31 8 2 1

Folk synes at være meget konkurrenceprægede  
over for hinanden 24 18 3 16 13 26 43

Jeg oplever at forskerne her er hårde og negative fremfor  
konstruktive i deres feedback på hinandens arbejde 8 4 1 3 8 21 67

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 56). De angivne tal angiver procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse.

“Forskningsårsstuderende oplever 
generelt et godt studiemiljø i forhold 
til stemning og respekt mellem for-
skerne i miljøet, mulighed for spar-
ring, samarbejde, og det at føle sig 
som en del af forskerfællesskabet.”
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De studerendes oplevelse af sparring, samarbejde og feedback 
er generelt meget positive (se tabel 24). De største forskelle 
ses ved spørgsmålet her på stedet møder jeg andre ph.d.-stu-
derende / forskningsårsstuderende jeg kan sparre med. Vi 
ved ikke hvad forskellen skyldes, men måske befinder nogle 
forskningsårsstuderende sig i miljøer, hvor der ikke er andre 
forskningsårsstuderende ansat. Der er ikke noget ved de andre 
samarbejdsparametre, som tyder på, at de studerende ikke har 
mulighed for at få hjælp eller drøfte en problemstilling med 
nogen i miljøet. Ved udsagnet der er en stemning af, at det er 
sjovt at arbejde sammen om forskningsopgaver scorer de forsk-
ningsårsstuderende endda lidt højere end de ph.d.-studerende. 
Forskellen kan være et udtryk for, at ph.d.-studerende måske i 
højere grad end forskningsårsstuderende forventes at arbejde 
selvstændigt eller oplever en større grad af negativ konkurrence 
i samarbejder.

STUDERENDES OPLEVELSE AF VEJLEDNINGEN
Relationen til vejlederen kan være mere eller mindre struktureret
og regelmæssig, og der er derfor spurgt ind til forskellige former 
for relationer, der strækker sig fra at se vejlederen, men ikke 
nødvendigvis tale med vedkommende, til at have planlagte 
møder med vejlederen. Vores resultater viser, at omkring 80 % 
af forskningsårsstuderende ser medvejleder og omkring 70 % af 
forskningsårsstuderende ser hovedvejleder en eller flere gange 
ugentligt. I barchartsene på næste side ses hyppigheden af det 
at tale med vejleder om projekt og at have planlagte vejled-
ningsmøder, fordelt på hoved- og medvejledere.

Tabel 24: Sparring, samarbejde og feedback. Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 55). De angivne tal angiver procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse. 

**  I spørgeskemaet til forskningsårsstuderende er ph.d.-studerende lavet om til forskningsårsstuderende. 

Enig og delvist enig i udsagn Ph.d.- 
studerende*, %

Forskningsårsstuderende, %

Enig 
+ delvist 

enig

Enig 
+ delvist  

enig

Enig Devist 
enig

Hverken  
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Her på stedet møder jeg andre ph.d.-studerende **  
som jeg kan sparre med 85 75 53 21 4 12 9

Hvis man har faglige problemer, er man altid velkommen  
til at spørge en af de andre forskere 93 96 81 15 1 2 1

Her på stedet fremlægger og diskuterer vi regelmæssigt  
hinandens forskning 81 80 55 25 10 7 3

Der er en stemning af, at det er sjovt at arbejde sammen  
om forskningsopgaver 82 88 58 30 6 4 2
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Figur 10: Taler med hovedvejleder og medvejleder  
om projekt (n=222).

Hvor ofte taler du med 
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en eller flere af dine 
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Figur 11: Planlagte vejledningsmøder med hovedvejleder  
og medvejleder (n=222).

Hvor ofte har du 
planlagte vejlednings-
møder med din 
hovedvejleder?

Hvor ofte har du 
planlagte vejlednings-
møder med dine 
medvejledere?

H
a

lvå
rlig

t e
lle

r sjæ
ld

ne
re

Et p
a

r g
a

ng
e

 i se
m

e
stre

t

M
å

ne
d

lig
t

U
g

e
ntlig

t

N
æ

ste
n d

a
g

lig
t

60

50

40

30

20

10

0

%

Hovedparten af forskningsårsstuderende har planlagte møder 
med en vejleder månedligt eller sjældnere. Til gengæld finder 
de uformelle vejledningsmøder typisk sted ugentligt eller hyp-
pigere. Den helt uformelle kontakt, hvor studerende og vejleder 
hilsner på gangen, finder sted en eller flere gange pr. uge. 

Generelt ser det ud som om, de forskningsårsstuderende har lidt 
hyppigere kontakt til medvejledere end til hovedvejleder inden 
for det de tre forskellige former for relationer i vejledningen (se 
tabel 25).

“Der er meget stor overensstem- 
melse mellem de ph.d.-studerendes  
og de forskningsårsstuderendes 
svar. Det styrker antagelsen om, at 
forskningsårsstuderende og ph.d.- 
studerende er relativt ens grupper, 
som arbejder under mange af de 
samme forhold. Den viden, der er 
genereret i forskningen af ph.d.- 
studerende, kan måske kan over- 
føres til forskningsårsstuderende.”
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*  Gennemsnittet er beregnet på baggrund af en 5-point likert-skala hvor 1 = halvårligt, 2 = et par gange i semesteret, 3 = månedligt, 4 = ugentligt, og 5 = dagligt. 

Tabel 25: Hyppighed af vejledning. Rangordnet efter hyppighed (se gennemsnit), (n=222).

Hyppighed af vejledning Gennemsnit* Standardafvigelse

Hvor ofte ser du en eller flere af dine medvejledere? 4,2 1,09

Hvor ofte ser du din hovedvejleder? 4,0 1,03

Hvor ofte taler du med en eller flere af dine medvejledere om dit projekt? 3,9 1,02

Hvor ofte taler du med din hovedvejleder om dit projekt? 3,6 ,92

Hvor ofte har du planlagte vejledningsmøder med en eller flere af dine medvejledere? 2,8 ,90

Hvor ofte har du planlagte vejledningsmøder med din hovedvejleder? 2,7 ,78

Resultaterne kan indikere, at vejlederne er let tilgængelige for 
de studerende, og at dette måske fremmer muligheden for i 
hvert fald de uformelle møder. Ligeledes kan det indikere, at der 
er en kultur for at man hyppigt håndterer mange småting under-
vejs i forskningsprocessen, så den studerende hurtigt kan  
komme videre med arbejdet. Til gengæld er der langt færre 
planlagte møder, hvor studerende og vejleder har mulighed for 
at gå i dybden med forskellige problemstillinger omkring både 
projektets fundament samt eventuelle andre problemstillinger, 
den studerende – eller vejleder – ønsker at tage op. 

VEJLEDNINGENS FORM OG OMFANG
En sammenligning med resultaterne fra undersøgelsen Kvalitet 
i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013), hvor ph.d.-studerende har 
svaret på samme spørgsmål vedrørende formen og omfanget af 
vejledningen, viser en ganske tydelig lighed mellem omfang af 
vejledning for ph.d.-studerende og for forskningsårsstuderende. 

Tabel 26: Vejledningens form og omfang, %. Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

Motivation Undersøgelse Næsten  
dagligt

Ugenligt Månedligt Et par gange  
i semestret

Halvårligt  
eller sjældnere

I alt

Ser vejleder Ph.d.-studerende* 43 35 15 5 2 100

Forskningsårsstuderende** 46 30 15 5 4 100

Uformelle møder Ph.d.-studerende* 13 53 28 6 2 100

Forskningsårsstuderende** 22 50 25 8 3 100

Planlagte møder Ph.d.-studerende* 0 16 43 32 10 100

Forskningsårsstuderende** 2 14 53 24 8 100

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 65). De angivne tal angiver procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU, således at tallene er direkte  
sammenlignelige med nærværende undersøgelse. De ph.d.-studerende har angivet den vejleder, som de har mest kontakt med. 

**  For forskningsårsstuderende har vi beregnet gennemsnittet for kontakt med hoved- og medvejledere.
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Orange tal i tabel 27 viser gennemsnitværdier, der ligger under 2 = nogen vejledning. 
Blå tal viser et højt antal missing.

Tabel 27: Vejledningens indhold, gennemsnit. Rangordnet efter mængden af vejledning. N (se tabel).

Vejledningens indhold, gennemsnit N Gennemsnit Standardafvigelse

Valid Missing

Gennemtænke forskningsdesign 218 4 2,4 ,70

Identificere forskningsspørgsmål 220 2 2,4 ,64

Analysere empiri 213 9 2,3 ,67

Planlægge projekt 221 1 2,2 ,67

Formidle 208 14 2,1 ,74

Opbygge netværk 214 8 2,0 ,78

Litteratursøgning 214 8 1,8 ,69

Planlægge udlandsophold 175 47 1,7 ,75

Work-life balance 197 25 1,6 ,71

Undervisning 190 32 1,5 ,68

At tallene for ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende i 
grove træk stemmer overens, kan indikere, at vejledningskul-
turen under forskningsåret og ph.d.-projektet er den samme, 
eller at vejledningsformen tages med ind i ph.d.-projektet når 
vejlederen er den samme i begge tilfælde. Især for de ph.d.-stu-
derende, hvor forløbet er længere og det må forventes at en del 
krævende problemstillinger skal løses undervejs i samarbejde 
med vejleder, kan man forestille sig, at nogle problematikker vil 
være sværere at tage op, når de planlagte møder er så sjældne.

VEJLEDERS TILGÆNGELIGHED
Forskningsårsstuderende og ph.d.-studerende er blevet spurgt 
om, hvorvidt deres vejledere er tilgængelige, når de studerende 
har brug for det. For forskningsårsstuderende erklærer 65 % sig 
enige i at medvejlederen er tilgængelig når behovet er der, og 
56 % er enige i at hovedvejleder er tilgængelig. 

De ph.d.-studerende har svaret ud fra hvilken vejleder, de bruger 
mest. Her er 93 % enige eller delvist enige i, at deres primære 
vejleder er tilgængelig. For de forskningsårsstuderende er tallet 
for hovedvejleder (enig + delvist enig) 83 %, mens det for med-
vejleder er 89 %. 

For de forskningsårsstuderende ligger tallet således en lille smu-
le lavere, og det kan se ud som om, at medvejledere generelt 
er mere tilgængelige end hovedvejledere. Det hænger godt 
sammen med det vi så i resultaterne ovenfor, at medvejleder 
også bliver brugt mere end hovedvejleder, og det kan antages 
at hænge sammen med tilgængeligheden. 

VEJLEDNINGENS INDHOLD: KONKRETE, PROJEKTNÆRE EMNER
Respondenterne er blevet bedt om at svare på, hvor meget 
vejledning de har modtaget i forhold til forskellige emner. De  
har haft svarmulighederne 1 = ingen vejledning, 2 = nogen  
vejledning, 3 = omfattende vejledning samt ved ikke / ikke  
relevant. Sidstnævnte mulighed er kodet som missing. Tabel  
27 viser, at gennemsnittet for besvarelserne ligger mellem  
1,5 og 2,4, hvor værdier under 2 indikerer at der kun vejledes i 
meget begrænset omfang i disse emner.
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Ved enkelte spørgsmål er der en del flere missings end på 
resten af spørgsmålene, hvilket betyder at respondenterne har 
svaret ved ikke / ikke relevant. De tre spørgsmål, hvor der er 
flest missing, har også de laveste gennemsnit (undervisning, 
work-life-balance samt at planlægge udlandsophold). Det lave 
gennemsnit kan indikere, at respondenterne rent faktisk ikke fik 
vejledning i disse emner, mens de mange missings kan betyde 
at respondenterne ikke synes spørgsmålene var relevante for 
deres situation. Undervisning samt det at planlægge udlandso-
phold er måske netop områder, som ikke synes relevante for de 
fleste forskningsårsstuderende. At gennemsnittet på spørgsmålet 
om work-life-balance – det at håndtere personlige problemstil-
linger (f.eks. balance mellem arbejdsliv og familieliv) – ligger så 
lavt, og mange samtidig ikke synes det var relevant for dem eller 
at de ikke har vidst hvad de skulle svare, kan tolkes i flere forskel-
lige retninger. Enten har de forskningsårsstuderende det godt 
og føler ikke behov for vejleders hjælp til at håndtere sådanne 
problemstillinger, eller også synes de ikke, at vejleder(relationen) 
kan anvendes til håndtering af disse problematikker.

Litteratursøgning har ligeledes et gennemsnit under 2, som kan 
betyde, at de studerende eller vejleder ikke lægger så stor vægt 
på dette element af forskningsarbejdet, ikke synes eller er op-
mærksomme på om der er behov for det, eller måske prioriterer 
at bruge tid på andre dele. En mulighed er også at behovet 
dækkes gennem kurser i litteratursøgning og hjælp fra f.eks. 
bibliotekarer. 

Til gengæld viser resultaterne, at vejledningsfokus er rette mod 
konkrete elementer i forhold til det at udarbejde et forsknings-
projekt; at identificere forskningsspørgsmål, gennemtænke et 
forskningsdesign og at analysere empiri ligger alle ganske højt 
i gennemsnit, mens det at planlægge projektet og formidle 
forskningen ligger en smule lavere. Disse fem elementer i vej-
ledningen (i tabellen markeret med blåt) kan alle betragtes som 
meget projektnære. Det kan betyde, at det at få sat en ramme 
for projektet og få defineret formål samt at indsamle og analyse-
re empiri har førsteprioritet, måske fordi det er elementer, der er 
nødvendige for at få produceret konkrete resultater. Projektplan-
lægning og formidling betragtes muligvis som kompetencer, der 
er nødvendige at udvikle over lang tid, men som ikke er absolut 
påkrævede ved et enkelt års forskningsaktivitet.

Sammenligner vi indholdet af vejledning med resultater for de 
ph.d.-studerende, ser vi, at der er sammenfald på stort set alle 
parametre (se tabel 28 nedenfor). I de to yderste kolonner (mar-
keret med gråt) ses tallene for nogen vejledning (2) + omfatten-
de vejledning (3) for både forskningsårs- og ph.d.-studerende. 
De tre forreste kolonner viser resultaterne for forskningsårsstude-
rende. 

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 72). De angivne tal viser procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse.

Tabel 28: Indhold af vejledning.
Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n, se tabel 27).

Forskningsårsstuderende, % Ph.d.-studerende*, %

Indhold vejledning Ingen vejledning Nogen vejledning Omfattende 
vejledning I alt Nogen + omfattende 

vejledning
Nogen + omfattende 

vejledning

Gennemtænke forskningsdesign 12 35 53 100 88 93

Identificere forskningsspørgsmål 8 44 48 100 92 92

Analysere empiri 11 46 43 100 89 85

Planlægge projekt 15 52 34 100 86 75

Formidle 23 44 33 100 77 75

Opbygge netværk 31 39 30 100 69 74

Litteratursøgning 38 47 15 100 62 50

Planlægge udlandsophold 50 33 17 100 50 49

Work-life balance 54 33 13 100 46 47

Undervisning 64 26 11 100 36 44
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Ser vi på svarmulighederne nogen vejledning og omfattende 
vejledning, ser det ud til, at de studerende modtager rigtig 
meget vejledning generelt. Imidlertid er svarmuligheden 
ingen vejledning interessant. Det skal fremhæves, at 1 ud 
af 10 studerende ikke oplever at modtage vejledning i helt 
elementære forskningsaktiviteter som at gennemtænke 
forskningsdesign, analysere empiri og planlægge et projekt. 
Resultaterne viser endvidere at mere end halvdelen af de 
studerende overhovedet ikke taler med deres vejleder om lit-
teratursøgning, taler med vejleder om udlandsophold, drøfter 
work-life-balance med deres vejleder, eller får vejledning i 
undervisning. 

I øvrigt er der sammenfald mellem nogle af de spørgsmål, som 
ph.d.-studerende og forskningsstuderende har svaret ved ikke 
/ ikke relevant til. For begge målgrupper gælder det, at denne 
svarmulighed i højere grad er anvendt ved de spørgsmål, som 
omhandler undervisning, at planlægge udlandsophold samt at 
håndtere personlige problemstillinger. Et sammenfald i svar-
mønstreret kan betyde, at de studerende enten ikke på svartids-
punktet syntes, at det var relevante emner at modtage vejled-
ning i, eller at det er svært at besvare spørgsmålet entydigt. 
Endelig kan der være en sammenhæng mellem de kompeten-
cer, som de studerende oplever at have fået, og omfanget af 
den vejleding de modtager. Sammenhæng mellem vejledning 
og kompetencer diskuteres i kapitel 6. 

MEST BENYTTEDE VEJLEDER
Forskningsårsstuderende har ofte flere vejledere. På spørgsmålet 
om, hvilken vejleder benytter du dig mest af og er mest velori-
enteret om, hvad du laver? svarer 59 % min hovedvejleder mens 
41 % svarer en af mine medvejledere. Det er interessant, at det 
trods det resultat er medvejledere og ikke hovedvejledere, som 
er bedst tilgængelige og som de studerende ser lidt mere end 
hovedvejleder, både i relation til formelle og uformelle møder. 
Til sammenligning benytter 68 % af de ph.d.-studerende deres 
hovedvejleder mest, mens 32 % bruger medvejlederen mest. 

RELATION TIL VEJLEDER
Vejlederne opleves i vid udstrækning som imødekommende og 
respekterende. Tallene i tabel 42 viser, at der er stor overens-
stemmelse mellem de to grupper af studerende på de fleste 
spørgsmål, samt at begge grupper generelt svarer positivt på 
spørgsmålene vedr. relationen til vejleder.

Tabel 29: Relation til vejleder. Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 80). De angivne tal viser procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse.

Spørgeskema Ph.d.- 
studerende*, %

Forskningsårsstuderende, %

Enig 
+ delvist 

enig

Enig 
+ delvist  

enig

Enig Devist 
enig

Hverken  
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Min vejleder er venlig og imødekommende 95 97 88 9 1 2 1

Forholdet mellem vejleder og mig er præget af gensidig respekt 92 94 82 13 3 1 2

Min vejleder anderkender min indsats 89 93 80 13 6 1 2

Jeg kan åbent diskutere alle problemstillinger med min vejleder 87 91 72 19 4 4 1

Min vejleder lytter til, hvordan jeg ønsker, at tingene skal være 89 89 63 26 6 3 2

Min vejleder spørger til mine behov og forventninger vedrørende vejledningen 46 59 30 29 19 11 12

Min vejleder virker ofte uforberedt til møderne 17 13 6 8 10 28 50
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Ved de to spørgsmål, der scorer lavest, er der den største forskel 
mellem ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Flere 
ph.d.-studerende end forskningsårsstuderende synes, at deres 
vejledere virker uforberedte til møderne, og færre ph.d.-stude-
rende end forskningsårsstuderende synes, at vejleder spørger til 
behov og forventninger vedr. vejledningen. Det kan tyde på, at 
forskningsårsstuderende generelt vurderer deres forhold til vej-
leder bedre end ph.d.-studerende vurderer forholdet til vejleder. 
Tallene kan fortolkes sådan, at ph.d.-studerende måske har an-
dre forventninger til vejledningen og derfor vurderer relationen til 
vejleder anderledes end forskningsårsstuderende gør.

UDBREDT BRUG AF ’HANDS-ON-VEJLEDNING’
’Hands-on-vejledning’ er et udtryk, der bruges om vejledning når 
vejleder er styrende og træffer valg på vegne af den studeren-
de, og hvor vejleders bidrag til forskningsprocessen og -pro-
duktet er signifikant. I incitamentsspørgeskemaet anvendte vi 
en række udsagn (se tabel 30) om hands-on-vejledning, som er 
identiske med spørgsmålene i Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann 
et al., 2013). 

Tabel 30: Hands-on-vejledning. Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 80). De angivne tal viser procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse.

Spørgeskema Ph.d.- 
studerende*, %

Forskningsårsstuderende, %

Delvist enig 
+ enig

Delvist enig 
+ enig

Enig Devist 
enig

Hverken  
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Det er ofte min vejleder, der sætter dagsordenen for vejledningen 18 20 6 14 37 22 21

Min vejleder træffer mange vigtige valg i mit projekt 39 53 20 34 21 19 6

Min vejleder har klare præferencer for, hvilken retning projektet skal tage 57 63 22 42 20 10 7

Min vejleder har en klar forventning om, at jeg følger de råd, jeg får 62 65 25 40 28 4 3

Min vejleder sætter milepæle og fortæller mig, hvad jeg skal nå 31 45 12 33 18 21 17
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Resultaterne viser, at mere end halvdelen af responden-
terne i nærværende undersøgelse er enig eller delvist enig 
i at vejleder tager en vis styring af projektet og praktiserer 
hands-on-vejledning, idet vejleder træffer mange vigtige valg 
i projektet, har klare præferencer for projektets retning og en 
klar forventning om at vejleders råd følges. Samme tendens 
ses hos ph.d.-studerende. Der, hvor vi ser den største forskel 
mellem ph.d.-studerendes og forskningsårsstuderendes svar, 
er imidlertid ved udsagnet min vejleder træffer mange vigtige 
valg i mit projekt. Her er der langt flere forskningsårsstude-
rende end ph.d.-studerende, som er enige eller delvist enige. 
Forskellen kan tyde på forskellige roller eller forventninger 
til ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. At forsk-
ningsårsstuderende har et enkelt år til at færdiggøre deres 
projekt, og at de forskningsårsstuderende samtidig er mere 
uerfarne som forskere end ph.d.-studerende, kan betyde, 
at forskningsårsvejledere ser det som nødvendigt at træffe 
en del vigtige beslutninger for at nå at færdiggøre projektet 
indenfor tidsrammen. Ligeledes kan tanken hands-on-vej-
ledningen være at hjælpe de studerende på vej, som måske 
ikke har de fornødne forudsætninger for at kunne træffe alle 
beslutninger. Omvendt kan resultatet for ph.d.-studerende 
indikere, at der forventes en højere grad af selvstændighed 
hos ph.d.-studerende og en større tiltro til, at de ph.d.-stude-
rende har de nødvendige forudsætninger for at træffe vigtige 
beslutninger i projektet.  

Endvidere er lidt under halvdelen af de forskningsårsstude-
rende enige eller delvist enige i, at vejleder sætter milepæle 
og fortæller, hvad den studerende skal nå. Til gengæld er 
langt færre (20 % af forskningsårsstuderende) enige i, at 
vejleder sætter dagsordenen for selve vejledningsmøderne. 
Der kan synes at være en modsætning mellem på den ene 
side at vejleder ikke sætter dagsordenen, og på den anden 
side at vejleder har klare præferencer for projektets retning 
og forventninger om, at den studerende følger vejleders råd. 
Denne modsætning kan muligvis forklares ved at man ikke 
praktiserer at have specifikke og planlagte dagsordener til 
vejledermøderne, idet møderne oftere har præg af uformelle 
ugentlige møder fremfor planlagte formelle møder (se afsnit-
tet om vejledningens form og omfang). 

KRAV OG FORVENTNINGER
De sidste to spørgsmål om vejlederrelationen handler om den 
studerendes oplevelse af urimelige krav og forventninger fra vej-
leder, som gør det svært at håndtere balancen mellem arbejde 
og privatliv. 

Resultaterne viser, at omkring en tiendedel af både ph.d.-stu-
derende og forskningsårsstuderende oplever, at vejleder har 
urimelige forventninger til den studerendes arbejdsmængde, 
eller at den studerende føler, at de er arbejdskraft for at fremme 
vejleders forskning. 

At tallene for ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende er stort 
set ens, indikerer, at ph.d.-studerende og forskningsårsstuderen-
de i høj grad oplever de samme udfordringer og krav i arbejdet. 
Den relativt lave andel af studerende, der er enige eller delvist 
enige i de to udsagn om vejleders krav og forventninger, stemmer 
overens med den relativt høje andel af studerende, der er enige 
eller delvist enige i udsagn om vejleders støtte og imødekom-
menhed samt gensidig respekt (se tabel 29 i afsnit 5.4 om relation 
til vejleder).

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 83). De angivne tal viser procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse.

Tabel 31: Vejleders forventninger. Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

Spørgeskema Ph.d.- 
studerende*, %

Forskningsårsstuderende, %

Delvist enig 
+ enig

Delvist enig 
+ enig

Enig Devist 
enig

Hverken  
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Min vejleder forventer, at jeg arbejder så mange timer, at det  
er svært at have et liv uden for universitetet 11 10 2 8 15 19 56

Nogle gange føler jeg, at min vejleder hovedsageligt ser mig  
som arbejdskraft til at fremme sin forskning 9 8 4 4 8 15 69
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AT MODTAGE VEJLEDNING
Billedet af måden hvorpå de studerende modtager vejledning 
på er temmelig broget – der ser ikke ud til at være entydige 
tendenser for, hvordan de studerende agerer. Dog er der en 
tendens til, at de studerende overvejende er uenige i udsagne-
ne jeg føler at jeg taler vejleder efter munden (uenig + delvist 
uenig: 69 %), og jeg siger ikke vejleder imod selvom jeg er  
uenig (uenig + delvist uenig: 75 %). 

Tabel 32: Føler at jeg taler vejleder efter munden (n=222) samt siger ikke vejleder imod, selvom jeg er uenig (n=222).

Spørgeskema Forskningsårsstuderende, %

Enig Devist 
enig

Hverken  
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Føler jeg taler vejleder efter munden 1 15 16 28 41

Siger ikke vejleder imod, selvom jeg er uenig 1 9 14 40 35

“Det ser ud til, at vejledere tager 
en vis styring af projektet. Både 
ph.d.-studerende og forsknings- 
årsstuderende svarer overvejende 
bekræftende på, at vejleder har  
klare præferencer for projektets 
retning og forventninger til, at den 
studerende følger vejleders råd.”
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Fælles for stort set alle udsagnene er, at en betydelig andel har 
svaret hverken / eller. Ikke ret mange har anvendt svarmulighe-
den ved ikke / ikke relevant (data ikke vist), så man kan antage, 
at de studerende gør begge dele, dvs. nogle gange vælger at 
sige vejleder imod, andre gange ikke, og at dette højst sand-
synligt er situations- og kontekstafhængigt. Svarene kan også 
afspejle at forskningsårsstuderende formår at anvende en bred 
vifte af forskellige typer af relationer til vejledere og på fleksibel 
vis forholder sig til den aktuelle situation.

Ved to spørgsmål er der en del (hhv. 18 og 12 respondenter), 
som har svaret ved ikke / ikke relevant: jeg prøver at få min vej-
leder til at fortælle mig, om mit arbejde lever op til standarden 
samt jeg følger kun min vejleders råd, hvis jeg er enig. Desuden 
har hhv. 16 % og 23 % har svaret hverken / eller til disse. Det 
kan betyde, at respondenterne enten har svært ved at forholde 
sig til spørgsmålet eller ikke ved, hvad der menes med spørgs-
målet, eller at de ikke synes, at de oplever nogen af delene. På 
barchartet for sidstnævnte spørgsmål ses det, at mange erklærer 
sig delvist enige eller delvist uenige; en tendens, der også ses for 
en del af de andre spørgsmål omkring det at modtage vejled-
ning. Måske udtrykker dette svarmønster, at det at modtage 
vejledning ikke foregår i bestemte roller, hvor fastlagte problem-
stillinger besvares med entydige svar, men derimod kan være 
en flydende proces med mange aspekter, hvor vejleder og 
den studerende forhandler og drøfter sig frem til en eller flere 
løsningsmuligheder.  

Ved spørgsmålet jeg prøver at få vejleder til at fortælle mig, 
hvad jeg skal gøre er der heller ikke entydige resultater. Mange 
har svaret hverken / eller (30 %), delvis enig (25 %) eller delvist 
uenig (29 %). Det samme mønster viser sig ved udsagnet jeg 
prøver at holde mig tilbage, så min vejleder får mest mulig tid til 
at øse af sin viden. Her har de fleste svar fordelt sig over uenig 
(24 %), delvist uenig (38 %), og hverken / eller (23 %). 

Tre andre spørgsmål om måden at modtage vejledning på viser 
en lidt klarere enighed eller uenighed: respondenterne er enige 
og delvist enige i at jeg sørger for at vejledningen handler om 
det, jeg synes er vigtigt (81 %) samt jeg har et klart mål med 
vejledning (81 %). Ved spørgsmålet jeg tøver med at opsøge 
vejledning, fordi jeg føler at jeg skal præstere til møderne er  
21 % enige eller delvist enige.

Figur 12: Følger kun vejleders råd hvis jeg er enig (n=222).
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MIT PROJEKT
De forskningsårsstuderende har svaret på spørgsmål omkring 
selvstændighed og kontrol i projektet. I nedenstående tabel 
sammenlignes med resultaterne for ph.d.-studerende. 

Den tydeligste forskel på ph.d.-studerende og forskningsårs-
studerende er på spørgsmålet det er vigtigt for mig, at jeg 
selv træffer alle afgørende valg i mit projekt, hvor langt flere 
ph.d.-studerende har den bestræbelse at træffe alle afgørende 
valg i projektet. Det kan betyde, at forskningsårsstuderende ikke 
i samme grad som ph.d.-studerende føler behov for – eller synes 
de burde – at være herre over, hvilken drejning projektet tager. 
Måske er det et udtryk for at forskningsstuderende stadig er 
under oplæring, og at der er andre dele af læreprocessen der er 
vigtigere end at bestemme, hvilken retning projektet skal tage. 
Endelig kan det også være udtryk for, at de ser vejleders vur-
dering at hvad der skal ske i projektet som mere rigtige og sikre 

end deres egne vurdering, og er glade for muligheden for at 
blive oplært og ledt i en bestemt retning. Måske er der en sam-
menhæng mellem dette spørgsmål og et spørgsmål, der stilles 
til de studerendes selvtillid: jeg føler mig tit usikker på, om det jeg 
laver, er godt nok. Her er 54 % enige eller delvist enige i udsag-
net, og 34 % er uenige eller delvist uenige. Et andet spørgsmål, 
som kan høre under det at mangle tillid til egne forskerevner, 
er: nogle gange spekulerer jeg over, om jeg er dygtig nok til at 
være forskningsårsstuderende. 35 % er enige eller delvist enige i 
udsagnet, mens 54 % er uenige eller delvist uenige (se figur 13). 
Selvom de forskningsårsstuderende tenderer imod ofte at være 
usikre på kvaliteten af deres arbejde, er de mindre i tvivl om, om 
de er dygtige nok til at være forskningsårsstuderende. Denne 
tendens understøttes af at 83 % erklærer sig enten enige eller 
delvist enige i udsagnet jeg føler at jeg har godt styr på projek-
tet. Svarene på alle spørgsmålene er dog ret spredte.

Tabel 33: Selvstændighed og kontrol i projektet. Hhv. ph.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 92). De angivne tal viser procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse.

Spørgeskema Ph.d.- 
studerende*, %

Forskningsårsstuderende, %

Delvist enig 
+ enig

Delvist enig 
+ enig

Enig Devist 
enig

Hverken  
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Jeg føler ejerskab for mit projekt 89 91 59 32 5 4 1

Jeg føler mig tit usikker på, om det jeg laver er godt nok 48 54 21 33 12 23 11

Nogle gange spekulerer jeg over, om jeg er dygtig nok til  
at være ph.d.-studerende / forskningsårsstuderende 47 35 14 22 11 17 37

Jeg føler ejerskab for mit projekt 89 91 59 32 5 4 1

Det er vigtigt for mig, at jeg selv træffer alle afgørende  
valg i mit projekt 61 45 15 29 23 22 10

Jeg synes, at mit projekt er virkelig spændende 90 87 60 27 7 5 1

Nogle gange føler jeg, at jeg bare er assistent på en andens projekt 5 10 4 5 6 14 71
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TILFREDSHED
Respondenterne er samlet set meget tilfredse med deres forsk-
ningsår (se tabel 34 nedenfor). Især tilfredshed med det, man 
har lært i løbet af året, samt kvaliteten af ens arbejde, vurderes 
positivt – ph.d.-studerende vurderer eget arbejde lidt højere end 
forskningsårsstuderende.

Der ses en lille forskel på tilfredshedsparametrene, idet udsagn 
om vejledning ligger omkring 10 procentpoint lavere end 
udsagn, der handler om læringsudbytte og kvaliteten af eget 
arbejde.

Tabel 34: Overordnet tilfredshed. Hhv. ph.d.-studerende (n=1780) og forskningsårsstuderende (n=222).

*  Fra Kvalitet i ph.d.-forløb (Herrmann et al., 2013, 120). De angivne tal viser procenttallene for ph.d.-studerende fra Health, AU,  
således at tallene er direkte sammenlignelige med nærværende undersøgelse.

a  Medvejleder
b Hovedvejleder

Spørgeskema Ph.d.- 
studerende*, %

Forskningsårsstuderende, %

Delvist enig 
+ enig

Delvist enig 
+ enig

Enig Devist 
enig

Hverken  
/ eller

Delvist 
uenig

Uenig

Overordnet er jeg tilfreds med det, jeg har lært i mit forskningsår 93 93 74 19 3 1 3

Overordnet er jeg tilfreds med kvaliteten af mit arbejde 91 88 56 32 5 5 2

Overordnet er jeg tilfreds med kvaliteten af min vejledning 82 84 67 17 6 6 4

Jeg kan varmt anbefale min hovedvejleder 78a / 85b 82 66 17 6 5 7

Figur 13: Spørgsmålene jeg føler mig tit usikker på, om det jeg laver, er godt nok (n=222), nogle gange spekulerer jeg over, om jeg 
er dygtig nok til at være forskningsårsstuderende (n=222) samt jeg føler jeg har godt styr på projektet (n=222).
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KONKLUSION PÅ FORSKNINGSMILJØ OG VEJLEDNING
I dette kapitel har vi set på de studerendes oplevelse af forsk-
ningsmiljø og forskellige aspekter af vejledning. Resultaterne 
viser, at de studerende generelt oplever et godt forskningsmiljø 
i forhold til stemning og respekt mellem forskerne i miljøet, mu-
lighed for sparring, samarbejde og det at føle sig som en del af 
forskerfællesskabet. 

Resultaterne har vist, at en uformel kontakt med vejleder er langt 
hyppigere end planlagte møder. Hvis vi samtidig ser på indhol-
det af vejledningen, er vejledningsemnerne meget projektnære 
aspekter af forskningsarbejdet, mens særligt personlige forhold 
samt emner, der er mere langsigtede og måske mere abstrakte, 
ikke i samme udstrækning bliver taget op i vejledningssitua-
tioner. En måde at fortolke disse resultater på er, at der - med 
lang tid mellem planlagte vejledermøder – måske ikke bliver 
skabt en relation til vejleder, hvor det virker muligt og naturligt at 
drøfte sådanne problemstillinger, og at der kan mangle tid til at 
behandle alle de emner, som den studerende i øvrigt kan have 
behov for at blive vejledt i, jf. RDF-modellens mere omfattende 
kompetencebeskrivelser for forskeruddannelse. 

Den generelle tilfredshed med eget udbytte og egen indsats 
ligger gennemsnitligt lidt højere end tilfredsheden med vejled-
ning og vejleder. Hvis vi kombinerer disse resultater med det, at 
der tilsyneladende er et sammenfald mellem kompetencer og 
vejledningsindhold, bør det overvejes, om det indhold der er i 
vejledningen i dag er tilstrækkeligt. Ligeledes kan man overveje, 
om der er fordele i at ændre de mødeformer, der ser ud til at do-
minere relationen mellem vejleder og forskningsårsstuderende. 

En sammenligning med ph.d.-studerendes svar på de samme 
spørgsmål, som forskningsårsstuderende i nærværende under-
søgelse har svaret på, viser, at der er meget stor overensstem-
melse mellem ph.d.-studerendes og forskningsårsstuderendes 
svar. At ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende svarer så 
samstemmigt, styrker antagelsen om, at forskningsårsstuderende 
og ph.d.-studerende er relativt ens grupper, som arbejder under 
mange af de samme forhold. Det betyder, at den viden, der er 
genereret i forskningen om ph.d.-forløb og ph.d.-studerendes 
læring og socialisering, måske kan overføres til forskningsårsstu-
derende. Dermed kan resultater fra f.eks. resultaterne fra under-
søgelsen Kvalitet i ph.d.-forløb. En undersøgelse blandt ph.d.-stu-
derende på Aarhus Universitet (Herrmann et al., 2013) anvendes 
til at optimere forhold omkring vejledning og forskningsmiljø for 
forskningsårsstuderende.

5.5. SAMMENLIGNING AF KARAKTERGENNEMSNIT FOR  
MEDICINSTUDERENDE MED OG UDEN FORSKNINGSÅR
En af antagelserne i vores undersøgelse var at karaktergennem-
snittet hos forskningsårsstuderende er højere end hos medi-
cinstuderende generelt, fordi det at have taget et forskningsår 
sandsynligvis giver den studerende et kompetenceløft, som de 
kan bruge i resten af uddannelsen generelt og som derfor vil 
kunne aflæses i kandidatkaraktergennemsnittet. I nærværende 
afsnit præsenterer vi resultaterne fra en undersøgelse af dels 
bachelorkaraktergennemsnittet for forskningsårsstuderende 
i perioden 2011, 2012, 2013 og 2014 og medicinstuderende 
uden forskningsår fra samme årgange, og dels kandidatkarak-
tergennemsnittet for forskningsårsstuderende, som har afsluttet 
medicinstudiet sammenlignet med afsluttede medicinstuderen-
de uden forskningsår fra samme årgange.

I begge undersøgelser sammenlignes forskningsårsstuderende 
med medstuderende, som har samme studiestartsdato som dem 
selv. Der foretages desuden beregninger på, hvilke semestre de 
studerende har taget forskningsår.

HVORNÅR TAGER DE STUDERENDE ET FORSKNINGSÅR?
Histogrammet nedenfor viser antal år mellem bachelor- og kan-
didatuddannelsen for studerende, der har taget forskningsår18. 
Den viser med et gennemsnit på lidt over tre år, at de allerfleste 
studerende går direkte fra bacheloruddannelsen til kandidatud-
dannelsen uden pause mellem de to dele af medicinstudiet. 

18) Outliers på 9 og derover er sorteret fra.
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Der er i gennemsnit 9 semestre mellem mellem starten på ba-
cheloruddannelsen og starten på forskningsåret, hvilket betyder 
at de studerende typisk starter på forskningsåret halvandet 
år efter starten på deres kandidatuddannelse. Imidlertid viser 
resultaterne også, at omkring 19 % af de forskningsårsstuderende 
er påbegyndt et forskningsår mens de stadig gik på bache-
loruddannelsen. At omkring 19 % af de studerende starter på 
forskningsåret inden de er færdige med bacheloruddannelsen 
kan have betydning for, hvordan karakterresultaterne tolkes, idet 
resultatet synes at underbygge hypotesen om at det er dygtige 
studerende, som vælger at tage forskningsår. 

Der er ligeledes foretaget en beregning af antal semestre mel-
lem start på kandidatuddannelsen og start på forskningsåret.  
En gennemsnitsberegning viser, at studerende starter på forsk-
ningsåret 2,82 – 3,16 semestre efter start på kandidatuddannelsen 
med en standardafvigelse på 3,2319, svarende til ca. 3 semestre. 

19)	 To	outliere	på	-8	og	-6,83	er	filtreret	fra.

Beregningen bruges til at vurdere, på hvilket semester de studeren-
de har taget forskningsår. Nedenfor vises et histogram over hvilke 
semestre, forskningsårsstuderende har taget forskningsåret på.

Figur 14: Antal år fra bachelorstart til kandidatstart.
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Figur 15: Antal semestre mellem  
bachelorstart og forskningsårsstart.
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N = 431
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RESULTATER FOR BACHELORKARAKTERGENNEMSNIT
Gennemsnittet af bachelorkarakterer for totalpopulationen på 
43620 forskningsårsstuderende er via en t-test sammenlignet 
med deres 1757 studiekammeraters bachelorkaraktergen-
nemsnit. Tabel 35 ovenfor viser, at de studerende, der har taget 
forskningsår, i gennemsnit har 0,8 point højere gennemsnit end 
deres medstuderende, forskellen er signifikant (p= 0,000). Resul-
taterne antyder, at de medicinstuderende, der klarer sig godt på 
bacheloruddannelsen, i højere grad vælger at tage forskningsår 
end deres medstuderende.

At forskningsårsstuderende får højere karaktergennemsnit end 
deres medstuderende (typisk inden de starter på forskningsåret) 
kan være et udtryk for flere ting. En antagelse er, at dygtige stu-
derende (vurderet ud fra karaktergennemsnit) i højere grad end 
andre opfordres til at tage forskningsår, eller at højere karakterer 
kan være med til at anspore de studerende til at tage forsk-
ningsår, idet det er sandsynligt at disse studerende på grund 
af deres karaktergennemsnit selv vurderer at de er i stand til at 
gennemføre et forskningsår.

RESULTATER FOR KANDIDATKARAKTERGENNEMSNIT
I denne del af undersøgelsen ser vi på de forskningsårsstuderen-
de, som har afsluttet kandidatstudiet på medicinuddannelsen 
og sammenligner dem med deres studiekammerater. 

I tabel 36 ses antallet af forskningsårsstuderende samt deres 
studiekammerater, fordelt på startår på kandidatuddannelsen. 

20) I datasættet mangler karaktergennemsnittet for fem forskningsårsstuderende og 84 studerende uden forskningsår. 

Tabel 35: Gennemsnit af bachelorkaraktergennemsnit, studerende med (n=431) og uden forskningsår (n=1757).

Forskningsårsstuderende N Gennemsnit Standardafvigelse Std. Error Mean

Bachelorkaraktergennemsnit Nej 1757 6,7 1,87 ,045

Ja 431 7,5 1,90 ,091

Tabel 36: Startår på kanditdatuddannelsen, studerende  
med (n=139) og uden (n=682) forskningsår.

Startår kandidatuddannelsen Forskningsårsstuderende Total

Nej Ja

2008 108 12 120

2009 235 40 275

2010 202 67 269

2011 114 20 134

2012 23 0 23

Total 682 139 821
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Vi har foretaget en sammenligning af kandidatkaraktergennem-
snittet for færdige kandidater med forskningsår og deres studie-
kammerater uden forskningsår. Beregningen af kandidatkarak-
tergennemsnittet for de to grupper viser, at gennemsnittet er en 
anelse højere (0,29 procentpoint) for forskningsårsstuderende 
end for studerende, der ikke har taget forskningsår (p= 0,032).

Sammenligner vi bachelorkaraktergennemsnittet for de færdige 
kandidater, ligger tallene meget tæt på tallene for det generel-
le bachelorkaraktergennemsnit for samtlige studerende i den 
valgte population. Resultaterne her viser, at forskellen i karak-
tergennemsnittet for de to grupper udligner sig noget i løbet af 
kandidatuddannelsen (se tabel 38).

KONKLUSION PÅ KARAKTERGENNEMSNITSBEREGNINGER
Forskellen på karaktergennemsnittet hos færdige kandidater 
med og uden forskningsår er mindre end ved bachelorkarak- 
tererne. Den lille forskel, der alligevel er, kan tolkes på forskellige 
måder. Karakterforskellen kan f.eks. læses som det kompe- 
tenceløft, som vi antog at kunne følge med det at have taget  
et forskningsår. At de studerende tager forskningsår så sent i  
uddannelsen (ca. 1½ år inde i kandidatuddannelsen) kan dog 
betyde, at den læring, som de opnår ved at tage forskningsår, 
ikke når at påvirke deres øvrige karakterer på kandidatud-
dannelsen, men måske kan vise sig anvendelige på et senere 
tidspunkt eller i relation til forskningsrettede aktiviteter.

Forskellen på gennemsnittene for kandidatkaraktererne er 
mindre end for bachelorkaraktererne. Hvis tallene repræsen-
terer en generel tendens, kan det betyde, at forskningsåret 
ikke har så stor betydning for, hvordan man klarer sig i løbet 
af medicinuddannelsen. En mulig forklaring på mindskelsen 
af karakterforskellen undervejs i uddannelsen kan være, at 
forskningsårsstuderende også efter forskningsåret bruger tid på 
forskningsrelaterede aktiviteter, såsom at skrive artikel og tage 
til konferencer ved siden af medicinstudiet, så de ikke bruger 
den samme tid som deres medstuderende på at opnå høje 
karakterer. Forskningsåret giver altså ikke dygtigere studerende 
i sidste ende hvis man tager udgangspunkt i kandidatkarak-
tergennemsnittet som en markør for dygtighed, men karak-
tergennemsnittet kan have betydning for, hvem der vælger 
forskningsår – nemlig de studerende, der i løbet af bachelor-
uddannelsen viser sig at have højere karakterer end deres 
medstuderende.

Tabel 37: Kandidatkaraktergennemsnit (studerende der har gennemført kandidatuddannelsen),  
studerende med (n=139) og uden forskningsår (n=682).

Forskningsårsstuderende N Gennemsnit Standardafvigelse Std. Error Mean

Kandidatkaraktergennemsnit Nej 682 8,3 1,52 ,058

Ja 139 8,6 1,45 ,123

Tabel 38: Bachelor- og kandidatkaraktergennemsnit (studerende der har gennemført kandidatuddannelsen). N (se tabel).

Forskningsårsstuderende N Gennemsnit Standardafvigelse Std. Error Mean

Bachelorkaraktergennemsnit Nej 650 6,6 1,92 ,075

Ja 138 7,4 1,95 ,166

Kandidatkaraktergennemsnit Nej 682 8,3 1,52 ,058

Ja 139 8,6 1,45 ,123
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5.6. KØNSFORSKELLE
I dette afsnit gennemgås de variabler, hvor der i en generel 
analyse af alle variabler er fundet signifikante forskelle mellem 
mænds og kvinders besvarelser omkring incitamenter, karriere- 
overvejelser, vejledning og forskningsmiljø i forbindelse med 
forskningsåret. Det er således kun de variabler, hvor forskellen 
mellem kønnene er signifikant, der tages med i nærværen-
de rapport. Forskelle med en p-værdi ≤ 0,05 (beregnet via 
chi-square-test) regnes for signifikante. Generelt er der ikke 
signifikante forskelle på kønnene hvad angår kompetencer  
og incitamenter, men inden for specifikke emne som vejled-
ning, karriereperspektiver og sikkerhed omkring egne evner  
ser vi nogle forskelle blandt kvindelige og mandlige forsk-
ningsårsstuderende. 

FORSKELLIGE FORVENTNINGER TIL FORSKNINGSÅRET
Resultaterne viser, at kvinder i markant højere grad end deres 
mandlige medstuderende forventer at forskningsåret vil med-
føre at de arbejder selvstændigt, får etableret et netværk og får 
forskningserfaring.

Tabel 39: Forventning til forskningsåret (køn) (n=222).

p-værdi* Mænd, % Kvinder, %

Forventninger til forskningsåret

Forstå forskningsmetodik 0,456

Få forskningserfaring 0,038

At arbejde selvstændigt 0,000

Publicere artikel 0,052

Fordybelse i emne 0,403

Få netværk 0,012

Samarbejde med andre faggruper 0,318

Forventer at få forskningserfaring (p = 0,038)

I ringe grad – –

I mindre grad 5 0

I nogen grad 11 10

I høj grad 85 90

Forventer at arbejde selvstændigt (p = 0,000)

I ringe grad 7 1

I mindre grad 19 7

I nogen grad 45 30

I høj grad 29 63

Forventer at få netværk (p = 0,012)

I ringe grad 0 2

I mindre grad 29 13

I nogen grad 44 47

I høj grad 27 38

*  P-værdi ≤ 0,05 betyder her at kvindelige forskningsårsstuderende har højere forventninger end mandlige forskningsårsstuderende.
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SELVSTÆNDIGHED OG VEJLEDNING 
I FORSKNINGSÅRSPROJEKTET
Når vi spørger de forskningsstuderende om hvilken udstræk-
ning de selv formulerede formål og forskningsspørgsmål i 
forskningsårsprojektet, svarer kvinder i højre grad end mænd, 
at de oplever at deres vejleder formulerede formål og forsk-
ningsspørgsmål, eller at de gjorde det i fællesskab (tabel 40). 
Mænd oplever i højere grad at de selvstændigt har formuleret 
formål og forskningsspørgsmål i deres forskningsårsprojekt. 
Når vi kigger på indholdet i vejledningen er eneste forskel 
på kvinder og mænd, at kvinder oplever at modtage mere 
vejledning i forhold til at gennemtænke forskningsdesign, end 
deres mandlige medstuderende (tabel 41), hvilke kan tyde 

på at kvinder i højere grad end mænd tager dette emne op 
med deres vejleder og således aktivt opsøger sparring omkring 
formål og forskningsspørgsmål i deres forskningsårsprojekt. Til 
gengæld viser tallene at mandlige studerende er mere uenige 
i, at de føler at de taler deres vejleder efter munden, end deres 
kvindelige medstuderende er (tabel 42). Tillige viser tallene, at 
kvindelige studerende i højere grad hverken kan erklære sig 
enige eller uenige i udsagnet.

Tabel 40: Formulering forskningsspørgsmål (n=222, p=0,032).

I hvilken udstrækning formulerede du selv formål og forskningsspørgsmål i dit forskningsprojekt? Mænd, % Kvinder, %

Det var primært min vejleder, der formulerede formål og forskningsspørgsmål for mit projekt 43 47

Jeg formulerede projektet i samarbejde med vejleder 43 50

Jeg formulerede selvstændigt formål og forskningsspørgsmål for projektet 11 3

Andet 2 0

Tabel 41: Indhold vejledning: gennemtænke forskningsdesign (n=222, p=0,038).

Gennemtænke forskningsdesign Mænd, % Kvinder, %

Ingen vejledning 11 13

Nogen vejledning 45 28

Omfattende vejledning 44 59

Tabel 42: Modtage vejledning: taler vejleder efter munden (n=222, p=0,039).

Ofte har jeg en følelse af, at jeg sidder og taler vejleder efter munden Mænd, % Kvinder, %

Uenig 51 35

Delvist uenig 27 28

Hverken / eller 8 21

Delvist enig 14 15

Enig 0 2
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FORSKELLIGE KARRIEREPERSPEKTIVER I  
FORHOLD TIL PH.D.-UDDANNELSE
Set i forhold til tanker om karriereperspektiver synes mænd og 
kvinder også at adskille sig. Resultaterne antyder en overvægt af 
kvinder, som overvejer en ph.d.-uddannelse, mens mænd i højere 
grad en kvinder forventer at påbegynde en ph.d.-uddannelse (ta-
bel 43). En mulig influerende faktor i denne kønsforskel kan være 
en svag tendens (tabel 44) til at kvinder i mindre grad end mænd 
oplever at føle sig accepterede som medforskere i deres lokale 
forskningsmiljø forskningsmiljø (90 % kvinder og 94 % mænd var 
enige eller delvist enige i udsagnet) og muligvis derfor ikke er så 
tiltrukket af en forskningskarriere.

KVINDELIGE STUDERENDE OPLEVER OFTERE AT VÆRE MERE 
USIKRE PÅ OM DET DE LAVER ER GODT NOK
Et overraskende fund i resultaterne er den markante forskel på 
kvinder og mænd i oplevelsen af deres eget projekt og deres 
rolle som forskningsårsstuderende (tabel 46). Kvindelige forsk-
ningsårsstuderende føler sig oftere end deres mandlige med-
studerende usikre på om det de laver er godt nok. Flere kvinder 
end mænd spekulerer over om de er dygtige nok til at være 
forskningsårsstuderende. Samtidig oplever færre kvinder end 
mænd at de føler ejerskab for deres projekt.

Dette resultat rummer dog en paradoksal detalje: nemlig at 
både mænd og kvinder svarer bekræftende på spørgsmålet 
om de oplever at have godt styr på deres projekt, så kvindernes 
besvarelser om oplevelsen af usikkerhed kan muligvis være et 
udtryk for at kvindelige og mandlige forskningsårsstuderende i 
nærværende undersøgelse har forskellige forståelser af sikker-
hed og usikkerhed samt vished og tvivl.

Tabel 43: Overvejet ph.d. (n=222, p=0,045).

Overvejet ph.d. Mænd, % Kvinder, %

Nej 1 2

Ja, jeg overvejer stadig 47 66

Ja, jeg forventer at påbegynde en ph.d. 44 27

Ja, men jeg har droppet det igen 8 5

Tabel 45: Mit projekt (køn) (n=222).

Mit projekt p-værdi

Jeg føler at jeg har godt styr på projektet 0,815

Jeg føler mig tit usikker på, om det jeg laver er godt nok 0,024

Nogle gange spekulerer jeg over, om jeg er dygtig nok til  
at være forskningsårsstuderende 0,027

Jeg føler ejerskab for mit projekt 0,030

Det er vigtigt for mig, at jeg selv træffer alle afgørende  
valg i mit projekt 0,609

Nogle gange føler jeg, at jeg bare er assistent på en andens projekt 0,990

Jeg synes, at mit projekt er virkelig spændende 0,133

Tabel 44: Forskningsmiljø (køn) (n=222).

Forskningsmiljø p-værdi

Sparring med andre forskningsårsstuderende 0,431

Velkommen til at spørge om faglige problemer 0,292

Jeg føler mig respekteret som medforsker 0,055

Sjovt at samarbejde 0,328

Andre interesserede i mit projekt 0,445

Studerendes forskning anerkendes 0,324

Fremlægger og diskuterer hinandens forskning 0,959

Folk er negative og hårde frem for konstruktive 0,580

Folk er meget konkurrenceprægede overfor hinanden 0,162

Man kan tale åbent om succeshistorier og fiaskoer 0,532

Jeg føler mig som en del af forskerfællesskabet 0,440

Alle gode argumenter er velkomne 0,456

Jeg tilbringer det meste af min forskningstid udenfor forskningsmiljøet 0,388
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KONKLUSION PÅ KØNSFORSKELLE
De kønsforskelle der er, synes at relatere sig til oplevelsen af 
selvstændighed og sikkerhed på egne evner: kvinder er generelt 
mere usikre på egen formåen og oplever også at modtage mere 
vejledning i formulering af forskningsspørgsmål og gennemtænk-
ning af forskningsdesign. Samtidig føler kvindelige forskningsårs-
studerende ikke helt samme ejerskab over projektet som deres 
mandlige medstuderende. Overvejelser om karriereperspektiver 
kan også tolkes lidt mere usikre for kvinder, idet de i højere grad 
overvejer at påbegynde en ph.d.-uddannelse, mens mænd i  
højere grad forventer at påbegynde en sådan uddannelse. Køns-
forskellene diskuteres yderligere i afsnit 6.3 om Forskningsåret 
som karriereplatform – det store valg.

Tabel 46: Mit projekt: Usikker på om det jeg laver er godt nok (n=222).

Mit projekt Mænd, % Kvinder, %

Jeg føler mig tit usikker på, om det jeg laver er godt nok (p=0,024)

Uenig 19 7

Delvist uenig 27 20

Hverken / eller 9 14

Delvist enig 28 36

Enig 17 24

Nogle gange spekulerer jeg over, om jeg er dygtig nok til at være forskningsårsstuderende (p = 0,027)

Uenig 48 30

Delvist uenig 16 18

Hverken / eller 13 10

Delvist enig 13 27

Enig 11 15

Føler ejerskab over mit projekt (p = 0,030)

Uenig 3 0

Delvist uenig 4 4

Hverken / eller 5 4

Delvist enig 21 39

Enig 69 53
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6.	PERSPEKTIVER

I det følgende diskuteres tre temaer, som bringer resultaterne 
i diskussion med pædagogiske og uddannelsessociologiske 
problemstillinger: 1) sammenhængen mellem vejledning og 
kompetencer, 2) socialisering ind i den sundhedsvidenskabe-
lige forsknings doxa, og 3) forskningsåret som karriereplatform 
– det store valg.

6.1. SAMMENHÆNGEN MELLEM  
VEJLEDNING OG KOMPETENCER
Vejledningsparametrene scorer generelt højt, ligesom en stor  
del af kompetencerne gør det, men med variationer indenfor 
begge. I resultaterne så vi, at der var nogle områder, hvor de  
studerende modtog mindre vejledning på end andre. Områderne 
var undervisning, work-life-balance, at planlægge udlands- 
ophold, litteratursøgning samt at opbygge netværk. Disse  
områder har alle gennemsnitsværdier, der ligger under 2,  
mens et felt som at opbygge neværk ligger i midterområdet.  
1 = ingen vejledning, 2 er nogen vejledning, og 3 er omfattende 
vejledning. Derfor er der relevant at se nærmere på om indholdet 
af vejledning kan relateres til de studerendes vurderinger af 
kompetencer.

ÅRSAGER TIL MANGLENDE VEJLEDNING  
– KONTAKT MED VEJLEDER
Et bud på, at nogle vejledningsemner ikke bringes op på vej- 
ledermøder, er, at planlagte vejledningsmøder er sjældne  
(afsnit 5.4 om vejledningens omfang), måske fordi der mangler 
tid eller ressourcer til at indlægge møder. Man kan forestille sig, 
at de emner, der drøftes på hurtige, uformelle møder er projekt-
nære problemstillinger, og at mindre presserende emner ude-
lades af tidshensyn. Undervisning og udlandsophold er emner, 
som måske naturligt er udeladt af mange vejledningssessioner; 
ikke mange forskningsårsstuderende beskæftiger sig med  
undervisning under forskningsåret, og at planlægge udlands- 
ophold er ikke en del af forskningsåret. Det kan til gengæld 
undre, at elementer som litteratursøgning ikke er en større del 
af vejledningen, da den oftest må være væsentlig for forsk-
ningsårsprojektet. Måske afsøger vejleder selv den litteratur,  
der vurderes nødvendig, og måske gør det af hensyn til tids-
perspektivet: den forskningsårsstuderende har ét år til at forme 
et projekt (modsat f.eks. ph.d.-studerendes tre år), og måske 
ræsonnerer vejleder og / eller den studerende derfor, at andre 
ting er vigtigere at vejlede om. En kombination af tids- og  
væsentlighedsperspektivet kan ligeledes gøre sig gældende, 
når vejledning i at opbygge et netværk gives mindre opmærk-
somhed; andre aspekter af projektet og processen er vigtigere 
at have på plads. 

Den manglende vejledning i work-life-balance kan ligeledes 
hænge sammen med, at hyppigheden for de planlagte møder 
er lav. Som drøftet i afsnit 5.4 er muligheden for en relation mel-
lem vejleder og studerende, hvor de studerende er trygge ved at 
tage den type problemstillinger op, måske ikke til stede. Endelig 
kan det være, at behovet for vejledning i relation til den stude-
rendes work-life-balance simpelthen er ikke-eksisterende.

Som beskrevet i kapitel 6.3. om vejlednings indhold, ser det ud 
som om, at det er meget konkrete dele af forskningsprocessen, 
der lægges vægt på i vejledningen. De studerende kan ikke 
komme tilstrækkeligt i gang med forskningen eller aflevere en 
opgave, hvis de ikke kan identificere et forskningsspørgsmål, 
lave et forskningsdesign, planlægge projektet, analysere empiri-
en og at formidle, og måske herfor er der større opmærksomhed 
på vejledningen i disse mere konkrete områder. I følgende afsnit 
drøftes det, om det, der fokuseres på i vejledningen, kan aflæses 
i de studerendes kompetencevurderinger. 
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VEJLEDNINGENS INDHOLD I RELATION  
TIL OPNÅEDE KOMPETENCER
Som beskrevet er nogle vejledningsemner fraværende i vej- 
ledningen i større eller mindre udstrækning. Samtidig viser  
resultaterne fra kompetencedelen af undersøgelsen, at respon-
denterne vurderer egne kompetencer lavere på nogle end på 
andre områder. Vi ser her på, om der er sammenfald mellem 
disse kompetencer og de emner, der vejledes i. 

De studerende vurderede kompetencerne indenfor domæne 
C og især indenfor domæne D lavest i forhold til, hvilke kompe-
tencer de tilegnede sig under forskningsåret. Især subdomæne 
C2, D1 og D3 blev vurderet lavt, hvor gennemsnittene holder sig 
omkring 2,50 på en likert-skala fra 1-4 (2 = i mindre grad). Over-
sigten over de tre subdomæner (tabel 47 ) viser, hvilke underte-
maer, de indeholder. 

Tabel 47: Subdomænerne C2, D1 og D3.

C2 Varetagelse af forskning

Forskningsstrategi Overensstemmelse mellem egen forskning og forskningsområde og institution. At bidrage til området

Projektplanlægning og -levering At definere og planlægge et projekt, fastsætte mål og milepæle og prioritere aktiviteter. Kan trække på en række projektstyringsværktøjer

Risikostyring Foretage risikovurderinger og kan håndtere risici i eget projekt (f.eks. sårbarheder i projektet, sårbarheder ved håndteringen af data)

D1 Samarbejde

Kollegialitet Vise hensyn til andre, give og modtage feedback

Teamwork Forstå egen adfærd og indflydelse på andre i samarbejde. Anerkender andre for deres bidrag

Personaleledelse Forhandler aktiviteter og deadlines med vejleder / afdelingsleder.  
Udvikler egen ledelsesstil. Motiverer og opfordrer andre, fastsætter klare forventninger

Vejledning Giver støtte og rådgivning til medstuderende (og mindre erfarne forskere). Påtage sig en med- / bivejlederrolle

Mentoring Udvikler mentorevner, støtter indlæring hos andre

Indflydelse og lederskab Engagerer sig i debat, lærer om værdien ved at gå i dialog med brugere af ens forskning.  
Erkender, hvor egen forskning har betydning i det virkelige liv

Samarbejde Opmærksomhed på værdien af at samarbejde for at højne udbyttet af forskningen. Opbygger samarbejdsrelationer

Lighed / diversitet Respekt for individuelle forskelle. Værdsætter mangfoldighed

D3 Engagement / involvering og gennemslagskraft

Undervisning Udvikler bevidsthed om egen undervisningsstil og -teknikker. Undersøger, hvordan ens forskning kan påvirke / interagere med undervisning

Offentlig forpligtelse Forstå og værdsætter værdien i at involvere sig med offentligheden.  
Reagerer på muligheder for at involvere sig og præsentere forskning til offentlige arrangementer

Virksomhed Forstå processen omkring kommerciel udnyttelse af forskningsresultater. Bidrager til vidensudveksling i samfundet / med virksomheder

Politik / målsætning Forstå politiske beslutningsprocesser og politiks indflydelse på forskningen

Samfund og kultur Udvikler bevidsthed om den virkning, forskning har på resten af samfundet.  
Forstå og anerkender potentielle konsekvenser af (egen) forskning på samfund, miljø og kultur

Globalt statsborgerskab Viser bred forståelse for den kontekst, hvori ens egen forskning finder sted på nationalt og internationalt niveau. Anerkender virkning  
af egen og andres forskning på globalt niveau. Udvikler internationale kontakter og forstår og indgår i andre kulturer
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I tabel 48 vises enkelte eksempler på sammenligningen af 
spørgsmål til vejledningens indhold og de spørgsmål, der er 
til kompetenceområder, der svarer til det emne der vejledes i. 
Sammenligningen er foretaget på baggrund af en antagelse 
om, at der findes en sammenhæng mellem opnåede kompe-
tencer og de emner, man bliver vejledt i. Det vil sige, at hvis en 
studerende drøfter et givent emne med sin vejleder, regner  
vi med, at vejledningsemnet (f.eks. at planlægge et projekt) 
samtidig er noget, man får øvelse i og udvikler sine kompe- 
tencer i forhold til. Denne antagelse kan illustreres således:

Forventningen om en lineær sammenhæng viser sig ikke at  
holde stik, når vi ser tabel 48. Eksempelvis scorer det at plan- 
lægge projekt højt på vejledning, og hvis vi følger antagelsen  
i illustrationen ovenfor, burde det tilsvarende kompetence- 
domæne, C2 (der bl.a. handler om projektplanlægning), også 
score højt – men scorer lavt. 

Vejledermøder

Udvikling af kompence

Figur 16: Antagelse om sammenhæng mellem vejlederemner 
og udviklingen af kompetencer (1).

Vurdering af kompetence

Emne drøftes ikke
eller kun sporadisk

Emne drøftes 
hyppigt / grundigt

Kompetence øves 
og styrkes

Kompetence 
udvikles ikke

Studerende vurderer egen 
kompetence lav

Studerende vurderer egen 
kompetence høj
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Tabel 48: Vejledningens indhold i relation til kompetencer.*

Vejledning Kompetencer

Vejledningens indhold Gennemsnit Sub-domæne Spørgsmål kompetencer

Indhold, vejledning, planlægge projekt 2,2 B2
Tidsstyring og prioritering  
af aktiviteter

I løbet af forskningsåret lærte jeg om, hvordan man planlægger  
og udfører et forskningsprojekt, f.eks. i forhold til at fastsætte mål  
og milepæle og prioritere mine aktiviteter

C2
Risikostyring

I løbet af forskningsåret foretog jeg risikovurderinger og indtænkte 
usikkerhedsfaktorer i mit projekt, for at forebygge og håndtere 
eventuelle fremtidige sårbarheder i projektet

C2
Risikostyring

I løbet af forskningsåret blev jeg opmærksom på risici ved  
håndtering af data, når jeg anvender sociale medier. 

D1
Personaleledelse

I løbet af forskningsåret fastsatte jeg aktiviteter og deadlines  
i samarbejde med mine vejledere

D1
Personaleledelse

I løbet af forskningsåret drøftede jeg forventninger og  
målsætninger med mine vejledere

Indhold, vejledning, opbygge netværk 2,0 D1 
Indflydelse og lederskab

... blev jeg opmærksom på, hvordan min forskning kan anvendes 
af interessenter i f.eks. erhvervslivet

D1 
Samarbejde

... var jeg opmærksom på, hvilke potentialer samarbejde med 
eksterne interessenter (f.eks. erhvervslivet eller industrien) kan give i 
forhold til at få mere gennemslagskraft med min forskning

D3
Globalt statsborgerskab

... etablerede jeg internationale kontakter,  
indgik i internationale netværk

D3
Virksomhed

... etablerede jeg relationer mellem erhvervslivet og den akademi-
ske verden, og bidrog til vidensudveksling mellem disse

Indhold, vejledning, litteratursøgning 1,8 A1
Informationssøgning

... udviklede jeg teknikker til at søge og identificere relevant infor-
mation fra forskellige kilder

Indhold, vejledning, work-life-balance 1,6 B2
Work-life-balance

... blev jeg bevidst om at håndtere problemstillinger omkring  
balancen mellem arbejde og privatliv

Tabellen viser, at antagelsen om en direkte sammenhæng 
mellem et lavt omfang af vejledning og et tilsvarende lavt kom-
petenceniveau indenfor et område (og omvendt) ikke er korrekt.  
En forsimplet illustration af sammenhængen mellem omfanget 
af vejledning og de kompetencer, der relaterer sig til vejled-
ningsemnet, kan derfor se således ud:

Figur 17: Antagelse om sammenhæng mellem vejlederemner 
og udviklingen af kompetencer (2).

Positiv vurdering  
af kompetence

+ vejledning

Negativ vurdering  
af kompetence

Positiv vurdering 
 af kompetence

- vejledning

Negativ vurdering  
af kompetence

Vejledningsemne

*  Vejledningsindhold og omfanget af vejledningen (gennemsnit) ses til venstre, mens kompetencespørgsmål og de subdomæner, som de hører til, vises til højre.
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Illustrationen viser, at man enten kan opleve at modtage meget 
eller lidt vejledning i et emne, men at dette omfang ikke har en 
entydig sammenhæng med de studerendes vurdering af deres 
kompetencer. En studerende kan på den måde sagtens vurdere 
egne kompetencer negativt i et emne, han modtager meget 
vejledning i, men i andre tilfælde vurdere sin kompetence posi-
tivt i et emne, der modtages meget vejledning i – og det samme 
gældende for emner, der modtages lidt eller ingen vejledning i. 

Et væsentligt aspekt ved, at det synes svært at se en entydig 
sammenhæng mellem kompetencer og vejledning, er, at 
RDF-modellen er ”altfavnende” i forhold til forskningsprocessen. 
RDF-modellen indeholder flere og mere nuancerede områder 
af kompetencer, end hvad der kan dækkes af incitaments-
spørgeskemaets spørgsmål til vejledningens indhold, og favner 
ligeledes bredere end spørgsmålene til vejledningsrelation, 
egen indsats samt forskningsmiljø. Dermed rummer visse kom-
petencespørgsmål emner, som er komplicerede at overføre til 
en vejledningssituation, og som må ses i en bredere kontekst. 
F.eks. kan en kompetence, som ikke rummes i spørgsmålene 
om vejledningsindhold, være en studerendes relationelle evner 
i forskningsmiljøet (f.eks. ”kollegialitet” eller evnen til at forstå sin 
egen rolle i et samarbejde), at se sin egen forskning i en politisk 
kontekst, eller evnen til at metakommunikere med vejleder og 
samarbejdspartnere. Det er kompetencer, som principielt godt 
kan drøftes i forbindelse med vejledning, men som formentlig i 
højere grad tilegnes ved at indgå i relationer i forskningsmiljøet, 
og ved at få erfaring med forskellige processer i arbejdet. Såle-
des kan man argumentere for, at kompetencer som modstands-
dygtighed (B1/2) eller at være lydhør overfor muligheder (B3/3) 
kan antages i højere grad at udvikle sig gennem praksis, og i 
mindre grad gennem vejledning. Vi så også, at der i vejlednin-
gen var størst fokus på at udvikle mere instrumentelle og projekt-
nære evner, måske fordi de er mere konkrete og håndterbare. 

Sammenligningen viser, at der godt kan være en sammenhæng 
mellem det, man vejledes i, og de kompetencer, man oplever 
at udvikle i løbet af forskningsåret. Men samtidig ser det ud som 
om, at indholdet af vejledning er komplekst – måske oplever 
studerende at modtage vejledning i nogle af de aspekter, som 
projektplanlægning indeholder, men ikke alle aspekter, eller 
måske identificerer de ikke visse emner som f.eks. projektplan-
lægning. Endelig kan det være, at der slet ikke er den tænkte 
sammenhæng mellem indholdet af vejledning og vurderingen 
af egne kompetencer: måske synes de studerende, at de mod-
tager meget vejledning i emner, som de ikke føler, at de mestrer.  
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6.2. SOCIALISERING IND I DEN SUNDHEDSVIDENSKABELIGE 
FORSKNINGS ’DOXA’
I dette afsnit drøftes fordele og ulemper ved de socialiserings-
mekanismer, der synes at være i sundhedsvidenskabelige 
forskningsmiljøer ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitets-
hospital. At forskningsårsstuderende og ph.d.-studerende scorer 
så ens på de spørgsmål, der handler om forskningsmiljø og 
vejledning samt vurdering af egen indsats, kan tyde på, at der 
er stærke socialiseringsmekanismer i spil i forskningsmiljøerne. 
Mekanismerne kan forstås med hjælp fra centrale begreber i 
den franske sociolog Pierre Bourdieus teori om socialisering,  
herunder uddannelsers reproduktion af værdier og handlemå-
der. Bourdieu anvendte begrebet doxa som et udtryk for de 
dominerende og fremherskende værdier og handlemåder, der 
præger et specifikt miljø (eller det som Bourdieu kaldte et socialt 
felt), f.eks. på en arbejdsplads eller i et forskningsmiljø på et  
universitet (Crossley, 2005). Doxa er en samling af underliggende 
regler og praksisser, som tages for givet af dem, der befinder sig 
i et specifikt miljø. Hvis man vil være en del af miljøet, må man 
tilegne sig visse færdigheder og desuden erhverve sig en viden 
om, hvordan man begår sig i miljøet. Således vil en udefrakom-
mende, som begiver sig ind i et nyt miljø, oftest adoptere de 
underliggende og ikke altid eksplicit udtrykte forestillinger om, 
hvad der er vigtigt og efterstræbelsesværdigt i netop det miljø, 
og vil ligeledes forsøge at inkorporere handlemåder for at leve 
op til de regler, der er i det pågældende miljø. Kort sagt, for at 
den udefrakommende kan føle sig tilrette i miljøet vil vedkom-
mende skulle tilpasse sig doxa. Bourdieu brugte ofte en spilme-
tafor i beskrivelsen af det at være villig til at indordne sig under 
de (underliggende) regler, der er i et socialt felt: man ”spiller” 
efter de regler der er sat op, og derfor bliver det vigtigt for den 
enkelte aktør at efterleve ”spillereglerne” og ”spille spillet”.

Hvis vi overfører denne tanke til forskningsåret som karriere-
platform, ser det ud til at forskningsmiljøerne og deres doxa har 
en stærk indflydelse på de studerende. I sammenligningen af 
ph.d.-studerendes og forskningsårsstuderendes svar bliver det 
tydeligt, at de oplevelser, som begge grupper har med det miljø 
de befinder sig i, den relation de har til vejleder samt den kva-
litet de oplever af vejledningen, er meget ens. Socialiseringen 
ses også i, at samtlige 18 ph.d.-studerende, som indgår i denne 
undersøgelse, har samme vejleder i ph.d.-projektet som de hav-
de under forskningsåret. Vejlederen, og herunder det forsknings-
område og den vejlederstil, som vejlederen har, er på den måde 
med til at definere den studerendes vej ind i forskning via f.eks. 
forskningsområde, anvendte forskningsmetoder og ikke mindst 
måden at indgå i vejlednings- og arbejdsrelationer på. 

På samme måde kan socialiseringen ses i oplevelsen af egne 
kompetencer. Forskningsårsstuderende vurderer i høj grad sig 
selv til i løbet af forskningsåret at have opnået en meget stor del 
af de kompetencer, som ifølge RDF-modellen er nødvendige 
at besidde som forsker. En forklaring på, at de oplever at opnå 
mange kompetencer på relativt kort tid kan formentlig findes 
i den stærke socialisering ind i doxa, som anviser, hvordan 
man handler i feltet, og hvor det at kunne udføre handlingerne 
fordrer, at man tillærer sig evner, som relaterer sig til forskellige 
aspekter af forskningsprocessen. Når vi kan se en lav score i 
mødehyppigheden med vejleder, men alligevel ser en høj score 
i vurderingen af forskningsmiljøet, kan man antage at det ikke 
nødvendigvis er frekvensen af planlagte vejledningsmøder med 
vejlederen, som er afgørende for den studerendes integration 
i forskningsmiljøet, men snarere en socialisering ind i måder at 
relatere sig til hinanden på, f.eks. at relativt uformelle samtaler 
med hinanden er udtryk for god forskningspraksis.

LÆRING VIA SOCIALISERING I FORSKNINGSMILJØET
Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber kan understøtte 
Bourdieus begreb om doxa og vores antagelser om forsk-
ningsmiljøet som et sted, hvor de studerende socialiseres og 
derigennem lærer og udvikler kompetencer. Idéen hos Wenger 
er, at læring skabes i praksisfællesskaber via mening, praksis, 
fællesskab og identitet, som også indbyrdes er koblet til hinan-
den (Wenger, 1998). Wengers teori kan dermed være med til 
at underbygge antagelsen om, at de studerendes læring – og 
egen oplevelse af, at de lærer og udvikler kompetencer – sker 
via den socialisering, der er i forskningsmiljøerne. Wenger me-
ner, at læring er en social, og ikke en individuel proces, ikke er 
separeret fra andre aktiviteter og ikke kun er et resultat af den 
undervisning, vi modtager. I stedet skal vi betragte læring som 
en integreret del af vores erfaringer og deltagelse i de forskellige 
praksisser i de sociale fællesskaber, vi indgår i. Deltagelsen for-
mer både det vi gør, hvem vi er og hvordan vi tolker det, vi gør.

“At forskningsårsstuderende og 
ph.d.-studerende scorer så ens på de 
spørgsmål, der handler om forsk-
ningsmiljø, vejledning og vurdering 
af egen indsats, kan tyde på, at der 
er stærke socialiseringsmekanismer 
i spil i forskningsmiljøerne.”
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I Wengers teoriapparat defineres mening som en måde at ople-
ve vores liv og betragte vores verden som meningsfuld (learning 
as experience). Fællesskabet (learning as belonging) henviser til 
de sociale strukturer, hvor praksis / det vi gør (learning as doing) 
får mening og udføres i tilknytning til de historiske og sociale 
rammer og perspektiver, vi deler i fællesskabet. Hvis den positive 
vurdering af de studerendes oplevelse af deres tilknytning til 
og praksis i forskningsmiljøet giver mening og stemmer overens 
med det der er meningsfuldt i fællesskabet, antages dette at 
have en positiv indvirkning på deres oplevelse af egne kompe-
tencer og egne evner til at nå et mål (self-efficacy)21. Identitet 
(learning as becoming) handler hos Wenger om at læring 
ændrer hvem vi er, og skaber personlige historier om at blive til 
(noget nyt) i kontekst af vores fællesskaber. En udvikling af de 
studerendes evner gennem praksis og en fortælling om dette 
i fællesskabet, gør de studerende mere bevidste om, hvad de 
kan, og hvad de har lært.

Vi kan dog ikke med de foreliggende resultater fastslå, at det, 
at de studerende integreres så godt i forskningsmiljøerne, også 
har betydning for den overvejende positive vurdering af egne 
kompetencer. Imidlertid kan man skele til andre undersøgelser,  
som har beskrevet betydningen af at have jævnbyrdige rollemo-
deller. Elke Stracke fortæller i Undertaking the journey together: 
Peer Learning for a Succesful and Enjoyable PhD Experience 
(2010) om udfordringer ved at vejlede ph.d.-studerende, og 
beskriver fordele ved at integrere studerende i learning commu-
nities. Stracke samlede en gruppe studerende, hvor deltagerne 
regelmæssigt mødtes og udvekslede erfaringer om forsknings-
processen, og gav hinanden feedback på eksempelvis papers 
til konferencer. Da ordningen blev evalueret, fortalte de stude-
rende at deres udbytte af møderne var udveksling af forskellige 
former for information, at opnå indsigt i de andres ph.d.-proces, 
at få konstruktiv feedback på egen forskning, paper-præsen- 
tationer og andet materiale samt at få moralsk støtte af andre  
peers. De studerendes self-efficacy (troen på egne evner) udvik-
les sandsynligvis, når de – som vi kan se i resultaterne – oplever 
at blive taget seriøst som forskere og at de er ligeværdige med 
kollegerne i det forskningsmiljø, som de færdes i. Det kan for-
mentlig være med til at skabe en positiv selvbevidsthed hos de 
studerende. Som vi skal se senere i dette afsnit, præges oplevel-
sen af self-efficacy – ifølge undersøgelsen Kvalitet i ph.d.-forløb 
– af forskellige faktorer.  

På baggrund af Bourdieus og Wengers teoriapparat og erfarin-
gerne fra Stracke kan vi præsentere en mere nuanceret model 
af relationen mellem vejledning, forskningsmiljø, læring og 
udvikling af kompetencer end den, der blev drøftet i sidste afsnit. 
Her illustreres, hvordan flere forskellige elementer påvirker den 
studerendes læring og dermed formodentlig også påvirker den 
studerendes oplevelse af egen kompetence.

Modellen viser, at de studerendes positive vurdering af egne 
kompetencer må forstås i en mere kompleks sammenhæng 
med tre øvrige faktorer: vejlederen og forskningsmiljøets  
påvirkning, læringsaktiviteter og arbejdsformer og graden af 
self-efficacy.

21) Begrebet stammer fra psykologen Albert Bandura.

Figur 18: Forskellige faktorers betydning  
for den studerendes udbytte af forskningsåret.
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VEJLEDNINGSPRAKSIS OG FORSKNINGSMILJØETS BETYDNING 
FOR SELVSTÆNDIGHED OG TRIVSEL
Diskussionen om betydningen af vejledning og forskningsmiljøet 
rundes af med at se på resultater fra undersøgelsen Kvalitet i 
ph.d.-forløb og de fordele og konsekvenser, der er for ph.d.-stu-
derende. Som beskrevet tidligere, er resultaterne for ph.d.-stu-
derende og forskningsårsstuderende så ens, at resultaterne for 
ph.d.-studerende formentlig kan overføres til forskningsårsstude-
rende også. At der er et godt forskningsmiljø på Health med en 
god integration af de studerende, har formentlig flere fordele. 
Et af resultaterne omhandler de studerendes trivsel. Udbrændt-
hed, udmattelse, usikkerhed, ensomhed og stress er faktorer, 
som er velkendte hos ph.d.-studerende, og som kan tilskrives 
en dårlig integration i forskningsmiljøet (Herrmann et al., 2013). 
Resultaterne viser, at Health scorer lavere på stresssymptomer, 
ensomhed og manglende feedback (scoren er mellem 11 og 
13 %) i forhold til andre fakulteter på AU. Resultaterne viser også, 
at den gode integration i studiemiljøet er korreleret med øget 
tilfredshed med udviklingen i projektet, self-efficacy og selv-
stændighed i projektet. Samtidig nedsætter en god integration 
udmattelse, usikkerhed samt akademisk og social ensomhed.  

En anden praksis er hands-on-vejledning. Hands-on-vejledning 
kan defineres som hyppig vejledning ved uformelle møder, en po-
litik om ”åbne døre”, at vejlederen kontrollerer og griber ind (f.eks. 
i forhold til at tage beslutninger på vegne af den studerende eller 
give råd, som vejleder forventer at følge), at vejledere regelmæssigt 
henvender sig til den studerende og handler hurtigt på faresignaler, 
nogle gange overtager skrivningen mm. Health er det fakultet på 
AU, hvor ph.d.-studerende har det højeste antal vejledere (hoved- 
og medvejledere) med et gennemsnit på 3,2 vejledere. Samtidig 
bruger 32 % af de ph.d.-studerende på Health en af deres med-
vejledere mest. Health er et af de fakulteter, der har den største 
forekomst af hands-on-vejledning. I undersøgelsen ses det at 
hands-on-vejledning reducerer de studerendes følelse af self- 
efficacy og selvstændighed. Derfor må konsekvenserne af denne 
vejledningsstil overvejes. Hands-on-vejledning forekommer for-
mentlig også i vejledningen af forskningsårsstuderende, og det kan 
måske være en praksis, der er svær at komme af med, hvis først 
den er blevet en vane i vejledningen af den enkelte studerende.  

6.3. FORSKNINGSÅRET SOM KARRIEREPLATFORM  
– DET STORE VALG
Der er flere hensyn at tage i vurderingen af forskningsårets 
fremtid. Her diskuteres, hvordan vi kan forholde os til de væsent-
ligste udfordringer. Samtidig præsenteres en idé til en alternativ 
opbygning af forskningsåret, som måske kan løse nogle af de 
problematikker, der er i den nuværende struktur, og som samti-
dig kan favne fordelene ved den prægraduate forskertræning. 

FREMDRIFTSREFORMEN VS. EXTRACURRICULÆRE AKTIVITETER
Som skitseret i indledningen, kan fremdriftsreformen få betyd-
ning for forskningsåret. Fremdriftsreformen giver Aarhus Univer-
sitet et tydeligt økonomisk incitament til at få de lægestuderen-
de hurtigt gennem uddannelsen, og hvis de studerende skal 
gennemføre på normeret tid, er der ikke plads til et ekstra år, 
hvor lyst til, evner og kompetencer indenfor forskning afprø-
ves og opøves. Enhver form for ekstracurriculær aktivitet, som 
tidsmæssigt bevæger sig ud over normeret studietid, er derfor en 
økonomisk ulempe for universitetet. Universitetet er følgelig nødt 
til at overveje, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med 
det at tilbyde et forskningsår. Udbyttet af et forskningsår er ikke 
let at fastlægge; dels er der udbyttet for den enkelte studerende, 
som vælger at tage et forskningsår, dels er der et udbytte for 
universitetet, som kan bruge forskningsåret som forskerrekrutte-
ringsplatform. 

I konklusionerne for denne undersøgelse er det tydeligt, at de 
studerende værdsætter forskningsåret højt: forskningsårsstude-
rende synes, at de generelt får gode forskerkompetencer, de 
befinder sig i gode, integrerende forskningsmiljøer, de er tilfredse 
med vejledningen. 

“Det, at ’alle’ andre også publicerer 
artikler, er med til at skabe en selv-
forstærkende effekt. Studerende, som 
måske ikke nødvendigvis ville have 
forsket, føler sig nødsaget til at gøre 
det for at være lige så kvalificerede 
som deres medstuderende.”
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Derudover kan der være mere diffuse og langt mindre målbare 
effekter af, at studerende tager et forskningsår. Mange respon-
denter (omkring halvdelen) angav, at de trængte til et afbræk 
fra uddannelsen. Tillige oplyste en femtedel, at en motivations-
faktor til at tage forskningsåret var 4-årsreglen / femårsfristen. 
Man kan forestille sig, at en del af dem, der trænger til et afbræk, 
også har valgt 4-årsreglen som motivationsfaktor, måske sim-
pelthen for at udskyde beslutningen om hoveduddannelse. For-
eningen af Danske Lægestuderende (FADL) har bedt studeren-
de om at kommentere på 4-årsreglens konsekvenser for dem. 
Således beskriver flere studerende på FADLs hjemmeside22, at 
4-årsreglen er en stressfaktor for dem, og at den medvirker til, at 
de forsinker uddannelsen, fordi de ikke ved, hvilken hovedud-
dannelse de skal vælge, og det er de nødt til at afklare, mens de 
stadig er på universitetet. Selv dem, der ved, hvilket speciale de 
vil uddannes indenfor, forsinker studiet med det formål at samle 
nok erfaring til at kunne opnå den ønskede stilling. Som denne 
person fortæller: ”Min plan var at gøre studiet færdigt så hurtigt 
som muligt for at arbejde som læge og samle erfaring til en 
hoveduddannelsesstilling i infektionsmedicin. Men 4-årsreglen 
har effektivt ændret den plan. Jeg VIL stadig være infektionsme-
diciner, men i stedet for at samle erfaring postgraduat for at få 
hoveduddannelsesstillingen, må jeg nu gøre det prægraduat. 
Det vil sige, at jeg forlænger studietiden med lægevikariater og 
forskningsår.”

En andens udtalelse indikerer, at fire-årsreglen ansporer flere 
studerende til at forske, og måske ikke med forskningen som det 
primære mål: ”...Vi er mange, der vælger at kvalificere os under 
studiet for en sikkerheds skyld. Dette selvom vi måske aldrig 
havde behøvet det, fordi vi måske havde fået vores drømmestil-
ling alligevel. Men dette tør man ikke satse på med 4-års-reglen 
i baghovedet.” 

Et tredje udsagn viser, at ikke kun tidspresset, men også andre 
studerendes adfærd, har betydning for at man udskyder færdig-
gørelsen af studiet:

”…reglen gør, at jeg udskyder at blive færdig som læge og få så 
meget pynt på CV’et som muligt…jeg bliver nødt til at få publice-
ret et eller andet - fordi det gør alle andre nu. ”

Citatet viser, at det, at alle andre også publicerer artikler, er med 
til at skabe en selvforstærkende effekt, hvor studerende, som 
måske ikke nødvendigvis ville have forsket, føler sig nødsaget  
til at gøre det for at være lige så kvalificerede som deres med-
studerende.

Psykologen Anette Schnieber har i en artikel beskrevet det, hun 
kalder for ”store valg”. Store valg er ifølge Schniebers definiti-
on karakteriseret ved, at det, man står overfor at skulle vælge, 
er en livsbane eller en potentiel fremtid. Hun definerer derfor 
også denne valgform som et livsvalg. Livsvalgene har bestemte 
egenskaber og faser, som omfatter: 1) realisering over tid, som 
betyder, at beslutningen / valget realiseres over et tidsrum, ofte 
en årrække (f.eks. at tage en uddannelse), 2) dilemma, hvor 
aktøren oplever at skulle holde flere realistiske valgmuligheder 
op mod hinanden, og 3) bevidsthed om store konsekvenser. 
Her er aktøren bevidst om, at valget kan få store konsekvenser 
i flere forskellige domæner af aktørens liv (emotionelle, sociale 
og praktiske konsekvenser for både aktøren selv og måske også 
andre i aktørens liv). Valgmulighederne for hoveduddannelse er 
derfor ikke blot et valg mellem forskellige specialer, men et valg 
mellem flere forskellige fremtider, hvor konsekvenserne af valget 
kan være svære at overskue, fordi valget får indflydelse på en 
række faktorer, som influerer på hinanden og kan ændre sig 
over tid, og derfor ikke fuldt ud kan overskues på det tidspunkt, 
hvor valget træffes (Schnieber, 2009). Vi ved ikke, om det at 
have behov for et afbræk og 4-årsreglen som motivationsfaktor 
hænger sammen med hoveduddannelsen som et forestående 
livsvalg. Men hvis vi ser på overvejelserne omkring de person-
lige konsekvenser ved 4-årsreglen, er der flere udsagn, der 
tyder på, at valget af hoveduddannelse er en kompleks proces 
med behov for, at den enkelte har tid til at overveje og afprøve 
forskellige specialer og har tid til at dygtiggøre sig i den retning, 
der til sidst fremstår som det rette valg. Hvis det er tilfældet, kan 
det – fra en studerendes synspunkt – ikke være hensigtsmæssigt 
at forsøge at få studerende gennem uddannelsen så hurtigt som 
muligt.

22)	 Kommentarer	om	4-årsreglen	på	FADLs	hjemmeside:	http://www.fadl.dk/reform/portraetter/.
 Note: kommentarerne er indsamlet i perioden op til indførelsen af 4-årsreglen. Mange kommentarer omhandler problematikken ved at skulle  

konkurrere	om	stillinger	med	læger,	som	ikke	har	været	underlagt	4-årsreglen,	da	disse	har	haft	bedre	tid	til	at	få	erfaringer	og	kompetencer.	 
Selvom	nuværende	lægestuderende	er	underlagt	ens	regler,	vurderes	kommentarerne	stadig	relevante:	konkurrenceelementet	stadig	til	stede,	 
idet	nogle	vælger	at	dygtiggøre	sig	via	forskning,	og	man	skal	vælge	hoveduddannelse	indenfor	en	bestemt	tidsramme.



PERSPEKTIVER76

De studerendes karrierevalg er undersøgt af blandt andet 
Cleland et al. I en artikel gennemgår de, hvilke faktorer, der 
har betydning for karrierepræferencer hos nyindskrevne samt 
studerende, der skal til at afslutte sidste studieår på fire britiske 
medicinuddannelser. Forfatterne konkluderer blandt andet, at 
work-life-balance har betydning for karrierepræferencer, og at 
socioøkonomiske forskelle blandt de studerende samt hvilken 
skole man gik på (den enkelte skoles habitus / doxa), havde 
betydning for præferencer (Cleland et al., 2014) Studiet viser, at 
forskellige faktorer, f.eks. ønsket om work-life-balance, påvirker 
specialevalget hos medicinstuderende. Det styrker teorien om, 
at flere forskellige faktorer indtænkes i de valg, vi træffer. Måske 
er der divergerende ønsker eller faktorer, der peger i forskellige 
retninger, som gør valget sværere for den enkelte. 

Også KORA har undersøgt medicinstuderendes overvejelser  
om karriere. I 2013 udgav de en rapport om medicinstuderende 
og yngre lægers speciale- og karrierevalg, og behandler herun-
der respondenternes overvejelser om at indgå i et ph.d.-forløb. 
53 % af de bachelorstuderende og ca. 58 % kandidatstuderende 
svarer ja, og ca. 25 % er i tvivl. De højstrangerende årsager til at 
overveje en ph.d. (faldende rækkefølge) er for begge grupper, at 
det gavner deres karriere i forhold til en slutstilling, at de ønsker 
at kvalificere sig til en introstilling, at de synes det er spænden-
de, at de har tænkt sig at forske videre i deres karriere, og at 
det vil passe godt til deres personlige forhold. En lille andel 
(5-11 %) svarer i øvrigt som årsag, at det forventes af mig. Det 
er interessant, at to af de tre primære årsager til at overveje 
en ph.d. ligger i det at kvalificere sig til bestemte stillinger. Det 
falder sammen med denne undersøgelses resultater om årsager 
til at tage forskningsår. En anden del af KORA-undersøgelsens 
resultater viser, at 40 % af respondenterne overvejer at tage hele 
eller en del af speciallægeuddannelsen i udlandet. Som en af 
årsagerne hertil angiver ca. 54 % af bachelorstuderende og 65 % 
af kandidatstuderende der overvejer dette, fire-års-reglen som 
en af de primære grunde (herudover at de overvejer at arbejde i 
udlandet på et senere tidspunkt samt personlig udvikling) (Jensen 
et al., 2013). 

Karrieretvivl hos medicinstuderende dukker ikke umiddelbart op 
ved artikelsøgninger, og lader på den måde til at være et under-
belyst område. Dog har Herrmann et al. (2015) undersøgt studi-
etvivl hos studerende på Aarhus Universitet, hvor de finder, at en 
tredjedel af de studerende der indgik i undersøgelsen, også efter 
de var optaget på et studie var i tvivl om, hvorvidt deres studievalg 
var det rigtige. De påviser endvidere, at andelen af studerende 
i tvivl var rimelig konstant på tværs af studietrin, og dermed, at 
studerende i lige så høj grad var i tvivl i starten som i slutningen 
af deres studie. Forfatterne påpeger, at tvivl om hvorvidt man har 
valgt det rigtige studie, sandsynligvis er relateret til frafald. De gør 
opmærksom på, at de seneste års uddannelsesreformer belønner 
målrettede studerende, og at et omvalg eller frafald fra et studie 
omvendt italesættes som et problem for den enkelte og for sam-
fundet (Herrmann et al., 2015). Frafald kan blandt andet tilskrives 
manglende overensstemmelse mellem forventning og realitet, 
hvor den studerendes forventninger til studiet (eller omvendt) ikke 
bliver indfriet, og derfor skaber tvivl hos studerende om studieval-
get.  Studietvivl hænger desuden sammen med en oplevelse af 
at de fag, man har på studiet, ikke er relevante og interessante, og 
hænger ligeledes sammen med manglende tiltro til egne akade-
miske evner, samt lave karakterer ved forudgående eksamener 
på studiet. Ydermere synes studietvivl at være knyttet til faglig 
identitetsdannelse: studerende finder mere mening og engagerer 
sig mere i deres studie, hvis de samtidig oplever overensstemmelse 
mellem deres studie og deres faglige identitet. For nærværende 
undersøgelse er det relevant, at Herrmann et al. (2015) finder så 
mange, der – også sent i uddannelsen – er i tvivl om deres studie-
valg. Selvom undersøgelsen omhandler samfundsvidenskabelige 
studerende, kan det tænkes, at også medicinstuderende oplever 
tvivl relateret til faglig identitet, f.eks. i forhold til at skulle vælge 
og identificere sig med ét bestemt lægespeciale. Ovennævnte 
undersøgelser og udsagn fra studerende kan tyde på, at medicin-
studerende står overfor at skulle træffe valget om fremtidig karriere 
på baggrund af flere forskellige faktorer, og at tid til og mulighed 
for at opnå erfaring betragtes som afgørende for at være i stand til 
at træffe et kvalificeret valg. Det står for nogle i kontrast til, at stude-
rende i dag anspores til at vælge hoveduddannelse tidligt. Dette 
kan måske være med til at generere en tvivl hos de studerende. 

“De kvindelige studerende er mere 
usikre end deres mandlige medstu-
derende på, om det, de laver, er godt 
nok, og kvinder spekulerer tillige 
i højere grad end mænd over, om 
de er dygtige nok til at være forsk-
ningsårsstuderende.”
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KARRIERE OG KØN
En anden udfordring i spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan 
forskningsåret anvendes som karriereplatform af de studerende, 
ligger i en diskussion om kønsroller og organisatoriske strukturer, 
der kan have betydning for mandlige og kvindelige studerendes 
valg af og muligheder for karriere. I kønsresultatafsnittet så vi, at 
der på nogle få parametre er forskel på kønnene. De forskelle der 
er, kan overvejende tolkes som en forskel i de studerendes ople-
velse af usikkerhed og selvsikkerhed. F.eks. er der en større andel 
af kvinder, som overvejer en ph.d., mens mænd i højere grad en 
kvinder forventer at påbegynde en ph.d. De kvindelige studerende 
er mere usikre end deres mandlige medstuderende på, om det, 
de laver, er godt nok, og kvinder spekulerer tillige i højere grad end 
mænd over, om de er dygtige nok til at være forskningsårsstude-
rende. De mandlige studerende er også mere uenige i, at de taler 
deres vejleder efter munden, end deres kvindelige medstuderen-
de er. Disse resultater kan som nævnt tyde på en forskel i, hvor stor 
tiltro, hhv. mænd og kvinder har til egen formåen.

Derudover kan der være en forskel i oplevelsen af selvstændighed: 
mænd svarer i højere grad ”enig” mens kvinderne svarer ”delvist 
enig” i udsagnet om, at de føler ejerskab over deres projekt, og i 
formulering af forskningsspørgsmålet ser det ud som om, mænd 
oplever større selvstændighed i processen omkring formulering af 
forskningsspørgsmål end kvinder, mens kvinder oplever at modta-
ge mere vejledning i forhold til at gennemtænke forskningsdesign. 
Til gengæld antyder resultaterne også, at kvinder i højere grad end 
mænd forventer at arbejde selvstændigt, og i øvrigt i højere grad 
end deres mandlige medstuderende forventer at få forskningserfa-
ring og at etablere netværk.

Bortset fra disse parametre er mænds og kvinders incitamenter 
og forventninger til forskningsåret ens, de har samme ople-
velser omkring vejledning og integration i forskningsmiljøet, 
opnår samme kompetencer og har samme perspektiver på en 
fremtidig karriere. De nævnte kønsforskelle kan måske bidrage 
til at forklare hvad der er på spil, når Skovgaard et al. (2015) 
kan påvise en forskel i antallet af publikationer i de mandlige 
forskningsårsstuderendes favør. Af artiklen fremgår det, at 53 % 
af de studerende, som har publiceret mindst en artikel med sin 
vejleder indenfor 3½ år efter at have påbegyndt forskningsåret, 
var mænd, mens 47 % var kvinder. Til gengæld viser artiklen 
også, at der ikke er nogen signifikant kønsforskel, når studerende 
havde ingen eller mere end én publikation. Studerende som 
publicerede mere end én artikel havde – set i forhold til stude-
rende uden publikationer – oftere mandlige vejledere. 

Det ser derfor ud til, at mandlige vejledere har en betydning for, 
om de studerende publicerer. Vejlederens køn som en faktor 
der kan have betydning for, hvordan studerende klarer sig, er 
drøftet i en anden undersøgelse af Vibeke Lehmann Nielsen 
et al. (2012). der i et studie med 2291 studerende påviser, at 
mandlige studerende på Aarhus Universitet får bedre specia-
lekarakterer (9,4 for mænd og 9,1 for kvinder) til trods for, at de 
ikke ellers klarer sig bedre end deres kvindelige medstuderende 
under studiet – og det betyder, at kønsforskellen opstår i sam-
menhæng med specialet. I undersøgelsen diskuteres forskellige 
teorier ud fra den tanke, at vejleders køn eller kønskombinatio-
nen mellem vejleder og studerende kan have betydning for spe-
cialekarakteren. Teorierne omhandler den læring der kan opstå 
ved at den studerende spejler sig i vejleder af samme køn som 
den studerende selv, om en biologisk tilskyndelse hos mænd 
(mandlige vejledere) til i højere grad at hjælpe kvindelige stude-
rende, om at kvinder behandler andre kvinder mere kritisk end 
de behandler mænd, og om at mænd foretrækker at arbejde 
sammen med nogen der ligner dem selv (andre mænd) og må-
ske dermed begunstiger mandlige studerende. Teorierne peger 
således i forskellige retninger, hvad angår konsekvenserne af 
kønskombinationen mellem vejleder og studerende. Imidlertid 
finder forfatterne, at vejleders køn i deres undersøgelse ikke har 
nogen forklaringskraft: analysen viser, at der ikke er forskel på 
mandlige og kvindelige vejledere i forhold til den specialestu-
derendes karakter. Dog ser det i Skovgaard-artiklen ud som om, 
der er forskel på vejleders køn i forhold til at det i højere grad er 
mandlige vejledere, der har studerende der skriver mere end 
én artikel. Om disse studerende – hvor der er en lige andel af 
mænd og kvinder – fra udgangspunktet har været dygtigere (i 
form af højere karaktergennemsnit) end deres medstuderende, 
der skriver færre artikler, ved vi ikke. Det debatteres23, i hvilken 
udstrækning der er kønsforskelle i mandlige og kvindelige for-
skeres produktivitet. Nogle resultater antyder, at mænd er mere 
produktive end kvinder, og måske er den skæve kønsfordeling 
blandt vejledere, som vi ser i Skovgaard-artiklen, et udtryk for, at 
denne højere produktivitet slår igennem i vejlederrollen også.

23)	 Nielsen,	Mathias	Wullum:	Gender	inequality	and	research	performance:	moving	beyond	individual-meritocratic	explanation	of	academic	advancement.	 
Studies	in	Higher	Education,	2015.
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Mathias Wullum Nielsen har undersøgt sammenhængen mellem 
køn og forskningspræstationer for at se, hvilke faktorer der kan 
ligge til grund for, at mænd tilsyneladende præsterer mere end 
kvinder. Nielsen ønsker at se ud over en udbredt opfattelse af aka-
demisk fremgang som et resultat af hårdt arbejde, motivation og 
meritter (meritokratisk anskuelse), og ser på, om en struktur-orien-
teret tilgang kan bidrage med en forklaring på fænomenet. Via et 
litteraturstudie påviser han, at der generelt ikke er store kønsforskel-
le, men at medicinsk forskning skiller sig ud, idet han her finder den 
største forskel på, hvor meget mænd og kvinder bl.a. citeres, sam-
arbejder med andre og bidrager til top 10 % mest citerede artikler, 
hvor mændene klarer sig bedst. Han mener, at forskellene kan 
skyldes en organisationskultur hvor man ignorerer de strukturelle 
årsager, der kan være med til, at kvinder i nogle tilfælde præsterer 
mindre / dårligere end mænd. Nielsen refererer til et eksperiment, 
hvor man i meritokratiske organisationer kunne påvise en favo-
risering af mænd, selvom deres kvindelige kolleger præsterede 
lige så godt. Nielsen henviser til en anden undersøgelse, som viser, 
at kvinder har brug for 2,5 gange så mange publikationer som 
deres mandlige kolleger for at få succes med deres ansøgninger. 
Etablering af familie har også en negativ effekt på videnskabelig 
produktion for især kvinder, som kan forklares ved længerevaren-
de perioder uden publiceringer pga. barsel og flere forpligtelser i 
hjemmet. (Nielsen, 2015). Den større andel af mandlige vejledere 
kan måske være et udtryk for, at kvindelige vejledere – måske pga. 
ovennævnte strukturelle omstændigheder – er sat lidt bagud. Den 
lille andel af kvinder, der publicerer mere end én artikel i forbindel-
se med forskningsåret, kan måske tilhøre et mindretal af kvinder, 
der er bedre end deres kvindelige medstuderende til at håndtere 
strukturelle omstændigheder, eller måske er mere interesserede i 
den akademiske del af uddannelsen. Det er sandsynligt, at disse 
kvinder bruger deres fritid på at skrive artikler og dygtiggøre sig 
i dén retning. Hvis Nielsens antagelser om strukturer er korrekte, 
kan strukturerne være en forklaring på den kønsforskel, der ses 
hos Skovgaard, idet mange kvinder kommer til at stå med barsel 
og dermed ikke kan finde tid til at skrive artiklerne i deres fritid. 
Ligeledes foreslår Vibeke et al., (2012) at forskellen på speciale-
karakteren kan forklares ud fra de studerendes forskellige livssitu-
ationer på det tidspunkt, hvor specialet skrives. Kvinder kan være 
mere orienterede mod at indgå i parforhold (med mænd der er 
lidt ældre end de selv) og at stifte familie, mens mændene måske 
modnes og udvikler sig meget fagligt i den periode, hvor specialet 
skrives. En anden mulig forklaring, som artiklen skitserer, kan være 
diskriminering af de kvindelige studerende. Måske har kvindelige 
og mandlige vejledere højere forventninger til de mandlige stude-
rende til eksamen. Hvis der er denne forskel i indstilling til mænds 
og kvinders præstationer, kan man forestille sig, at det kan påvirke 
karaktergivningen. Ligeledes kan man antage, at diskrimination 

kan forekomme i vejledningsprocessen, hvis vejlederen (kvinde 
eller mand) har større ambitioner for deres mandlige end deres 
kvindelige studerende, og derfor i højere grad støtter og udfordrer 
deres mandlige studerende. Der mangler dog forskning på dette 
område, men hvis teorien er rigtig, er der mulighed for, at mænds 
og kvinders tiltro til egne evner ubevidst påvirkes af den relation, 
de har til vejleder, og kan skabe en større faglig usikkerhed hos de 
kvindelige studerende. Dette, kombineret med strukturelle årsager, 
der i højere grad risikerer at vælte work-life-balancen hos unge 
kvinder end mænd, kan måske være medvirkende årsager til, at 
kvinder publicerer mindre.

HVORFOR ER DER SÅ MANGE, DER VÆLGER  
ET FORSKNINGSÅR? 
I ovenstående afsnit drøftede vi stærke incitamenter til at tage 
forskningsår både på trods og på grund af den forsinkelse, det 
medfører. Selvom der er gode grunde til at tage et forskningsår, 
er det bemærkelsesværdigt, at mellem en tredjedel og en 
fjerdedel af en hel årgang vælger denne mulighed med et i 
forvejen langt uddannelsesforløb, og de studerende samtidig 
opfordres til at færdiggøre studierne på normeret tid. Der er 
formentlig flere forklaringer på forskningsårets popularitet, som 
kan være forbundet med hinanden: en helt central grund til at 
vælge et forskningsår er et bevidst ønske om at forske, dygtiggø-
re sig og fordybe sig i et emne (som resultaterne omkring incita-
menter indikerer), og at det at tage forskningsår kan være blevet 
så integreret en norm på medicinstudiet, at det er en naturlig del 
af den medicinstuderendes overvejelser. Men dertil kommer et 
krav om forskningserfaring. Den strategiske studerende vælger 
et forskningsår for at kunne konkurrere med medstuderende om 
den ønskede introduktionsstilling i en bestemt hoveduddannel-
se, eller det ønskede ph.d.-stipendiat i et bestemt fagområde. 
At forskningserfaring drøftes og efterspørges på f.eks. sygehus-
afdelinger, og at mange dimittender efterhånden kan fremvise 
denne erfaring, kan i sig selv anspore studerende til at tage et 
forskningsår, så man er ”på niveau” med medstuderende. En 
tredje årsag kan være, at forskningsåret er et tiltrængt afbræk fra 
et hårdt studie, måske kombineret med en fjerde mulighed, den, 
at de studerende føler de sig pressede i forhold til at skulle træffe 
et stort valg omkring hoveduddannelse, hvor forskningsåret kan 
være med til dels at udskyde, dels kvalificere beslutningen. Der 
er ikke nogen af mulighederne, der udelukker de andre, og et 
tilvalg af et ekstra studieår med forskning kan derfor have man-
gefacetterede begrundelser. 
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ALTERNATIV STRUKTURERING AF FORSKNINGSÅRET 
For at imødekomme den konflikt, der er imellem fordelen ved at 
bibeholde forskningsåret – som kort opsummeret er muligheden 
for forskerrekrutteringsgrundlag, imødekommelse af samfundets 
ønske om at læger skal have forskningserfaring, og de studeren-
des positive evaluering og store tilslutning til ordningen – overfor 
det økonomiske incitament, som gør det fordelagtigt for univer-
sitetet at afskaffe forskningsåret, kan der være en løsning, hvor 
studerende har mulighed for at forske, men samtidig kommer hur-
tigere igennem uddannelsen. I stedet for at lade studerende tage 
et helt år ud af den obligatoriske uddannelse, kan en systematisk 
introduktion til forskning indledes tidligere på medicinuddannelsen 
end det sker for nuværende, og herefter kan de studerende vælge 
at fordybe sig i forskning parallelt med studiet fremfor adskilt fra 
studiet. De studerende, som er interesserede i forskning, kan på 
den måde gå på et ”forskerspor” sideløbende med den obligato-
riske del af uddannelsen, og senere tage eksempelvis et halvt års 
orlov fra medicinuddannelsen for at færdiggøre et egentligt forsk-
ningsår. Fordele kan være, at de har bedre tid til empiriindsamling 
og kan færdiggøre den samlede uddannelse hurtigere end ellers. 
Denne model kan i øvrigt medvirke til, at studerende i højere grad 
har mulighed for at bibeholde eventuelle studiegrupper samt 
sociale og faglige relationer med den årgang, de startede på. 
Ulemper kan være, at hospitalsafdelingerne, som de studerende 
ofte er tilknyttet på fuld tid i et år, er vant til en studerende som er 
der intenst i et år. Det vil således kræve en omstilling af rutinerne 
omkring forskningsårsstuderende på hospitalsafdelingerne, hvis 
de fremover er mere løst tilknyttede få timer om ugen eller i flere 
kortere intense perioder over flere år.

“At forskningserfaring drøftes og ef-
terspørges på f.eks. sygehusafdelin-
ger, og at mange dimittender efter-
hånden kan fremvise denne erfaring, 
kan i sig selv anspore studerende til 
at tage et forskningsår, så man er 
”på niveau” med medstuderende.”



DEN RELATIVT LAVE SVARPROCENT PÅ 38 I KOMPETENCESPØRGESKEMAET 
KAN VÆRE EN SVAGHED VED STUDIET

Stærke  
repræsentativitetstests

38 %

OG FLERTAL AF RESPONDENTER FRA 2013 OG 2014  
STYRKER RESULTATERNES PÅLIDELIGHED



81STYRKER OG SVAGHEDER

7.	STYRKER	OG	SVAGHEDER

I dette afsnit drøftes de styrker og svagheder, der er ved da-
taindsamlingsmetoden og de problematikker, der kan være 
omkring tolkning af dataene. Undersøgelsens styrker og dens 
begrænsninger vurderes ud fra flere vinkler for at kunne anslå, 
hvad resultaterne er et udtryk for, og hvordan de følgelig kan 
anvendes. Da kompetencespørgeskemaet særligt er genstand 
for mange overvejelser – blandt andet om, hvornår en kompe-
tence kan siges at være tilegnet, og hvordan kompetenceni-
veau måles – koncentrerer dette afsnit sig primært om styrker 
og svagheder knyttet til kompetencedelen af undersøgelsen.

DEN TYPISKE FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE (RESPONDENTERNES 
REPRÆSENTATIVITET FOR TOTALPOPULATIONEN)
Om de respondenter, der har valgt at deltage i undersøgelsen, 
er repræsentative for totalpopulationen, har betydning for, 
om vi kan antage at undersøgelsens resultater gælder for alle 
forskningsårsstuderende – altså om respondenterne er ”typiske” 
forskningsårsstuderende. Repræsentativitetstesten er for begge 
spørgeskemaer generelt god: totalpopulationen og den del-
tagende population ligner hinanden, idet der er overensstem-
melse mellem alder og køn. At flere fra 2013 og 2014 deltog 
end studerende fra 2011 og 2012 betragtes som en styrke, idet 
de studerende, der senest har taget forskningsår, må forven-
tes at huske detaljer omkring forskningsåret bedre. Desuden 
viser analysen af dataene, at indskrivningsåret kun i ganske 
få tilfælde har betydning for, hvordan respondenterne svarer 
(dette gælder i stor udstrækning også for køn). Overordnet set 
kan de der har deltaget i undersøgelsen, derfor betragtes som 
en rimelig homogen gruppe. Den lave svarprocent er imidlertid 
en usikkerhedsfaktor; der er mange i totalpopulationen som har 
valgt ikke at deltage, og vi kender ikke baggrunden herfor. Vi 
ved heller ikke, om de ville have svaret anderledes på spørge-
skemaerne end de, der valgte at deltage. Én sandsynlig årsag til 
de manglende besvarelser er, at respondenterne i forvejen ofte 
deltager i forskellige evalueringer og ikke finder det interessant 
eller ikke har tid til at deltage i flere. En anden grund kan være 
at spørgeskemaerne er lange, og at nogle på den baggrund 
fravælger at deltage. 

HVORNÅR TILEGNER MAN SIG EN KOMPETENCE?  
– DATAINDSAMLINGSMETODENS BEGRÆNSNINGER
Ud over deltagernes repræsentativitet vurderes selve dataind-
samlingsmetoden. Hvilke fordele og ulemper har metoden, og 
hvad kan vi konkludere på baggrund af den anvendte meto-
de? Hertil knytter sig spørgsmålet: hvornår er en kompetence 
egentlig tilegnet, og hvordan kan man vurdere, om eller hvor-
når en person besidder en bestemt kompetence? Diskussionen 
er relevant, hvis kompetencespørgeskemaet anvendes som 
måleinstrument til at få indsigt i, hvilket udbytte, et forskningsår 
afstedkommer. I denne undersøgelse vurderer de studerende, 
hvilke kompetencer, de har tilegnet sig i løbet af en afgrænset 
tidsperiode og indenfor bestemte rammer (forskningsåret). Dog 
kan der være hukommelsesproblemer ift. at huske, hvornår 
man har tilegnet sig en kompetence, eller der kan forekomme 
tvivl om, hvad man skal svare, hvis man i forvejen (før forsk-
ningsåret) havde tilegnet sig en kompetence. I dette tilfælde 
kan svarmuligheden ”i ringe grad” virke mest oplagt, fordi man 
i forvejen besidder en kompetence perfekt, og derfor ikke sy-
nes at man ”i løbet af forskningsåret” tilegnede sig kompeten-
cen. Eller man kan vælge at svare ”i høj grad” fordi man synes, 
at man besidder den pågældende kompetence. Da der er tale 
om forskerkompetencer, og ikke f.eks. kompetencer som læge, 
håber vi, at de fleste forskerkompetencer vitterligt læres under 
forskningsåret og ikke tidligere end det, således, at det er den 
reelle (selvoplevede) effekt af forskningsåret, der kommer til 
udtryk i resultaterne. Vedrørende hukommelsesproblematikken, 
er det væsentligt for validiteten af resultaterne, at en særdeles 
stor andel af respondenterne har været forskningsårsstuderen-
de tidsmæssigt meget tæt på det tidspunkt, hvor spørgeske-
maet er besvaret. 
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INDIVIDUELLE TOLKNINGER
En anden problematik i vurderingen af validitet er semantik. Ved 
vurderingen af kompetencer har det betydning, om de studeren-
des og forskerens tolkning af et ord er ens. Vores måde at tolke en 
kompetence på kan være tolket anderledes af respondenterne. 
Samtidig kan respondenternes svar afhænge af, hvad de tænkte 
på, da de besvarede spørgsmålet. Seniorforsker Henning Olsen 
påpeger, at forskellige mennesker binder forskellige betydninger 
til det samme ord (Olsen, 1998). Denne problematik er forsøgt 
imødekommet dels ved pilottesten, hvor forståelsen og tolkningen 
af de enkelte spørgsmål blev drøftet, og dels ved at de enkelte do-
mæner samles i analysen. Da de kompetencer der er knyttet til et 
domæne tolkes samlet, får eventuelle udsving i respondenternes 
tolkninger mindre betydning.  

SATISFICING
Andre overvejelser angående undersøgelsens validitet relaterer 
sig til det, at nogle respondenter vælger at svare ”ved ikke / ikke 
relevant”. Ved den del af undersøgelsen, der handler om kompe-
tencer, så vi at der var en højere forekomst af denne svarmulighed 
ved spørgsmål om kompetencer i domæne C og D. Som nævnt 
tidligere kan dette svarmønster dreje sig om respondenternes 
manglende identifikation med disse kompetencer. Imidlertid kan 
det også være et udtryk for, at respondenterne har oplevet fatique 
effects.24 Det kan lede respondenten til at anvende satisficing (dvs. 
det fænomen, at man som respondent svarer vilkårligt med det 
formål hurtigt at færdiggøre spørgeskemaet, i stedet for blot at 
undlade at besvare) som en følge af, at spørgeskemaet kan synes 
både langt og kognitivt krævende, da hvert enkelt spørgsmål skal 
vurderes på to likert-skalaer (Olsen 1998:65). At spørgsmålene er 
kommet i ikke-ordnet rækkefølge, øger dog sandsynligheden for, 
at ”ved ikke / ikke relevant” er valgt af et stort antal respondenter 
ved besvarelsen af spørgsmål i domæne C og D, fordi responden-
terne ikke har et forhold til eller synes de besidder disse kompeten-
cer – og ikke fordi de er blevet trætte af at svare på spørgsmål. 

SPØRGESKEMA SOM KOMPETENCEVURDERINGSREDSKAB
Selvom det jf. ovenstående diskussion kan anskueliggøres, at 
resultaterne er retvisende og brugbare, bør det overvejes, om 
spørgeskemaet som fremtidigt måleinstrument til at måle kom-
petencer er det mest gangbare værktøj. Svarprocenten viser, 
at spørgeskemaet kan være et uhensigtsmæssigt redskab pga. 
den lave svarprocent, som man risikerer vil forekomme igen.  
Formålet med at vurdere omfanget og niveauet eller udviklin-
gen af kompetencer skal ligeledes overvejes i valget af redskab. 
Hvis det skal anvendes til at få et øjebliksbillede af, hvor mange 
studerende der har et vist niveau af visse kompetencer, kan 
spørgeskemaet være en mulighed. Dog kan der findes argu-
menter imod selvrapporterede data, blandt andet det, at en 
form for test af de studerende ville give et mere sandfærdigt bil-
lede af de studerendes kompetencer end deres egne vurderin-
ger. Imidlertid har egenvurderingerne en forklaringskraft i forhold 
til den tilfredshed, som de studerende oplever ved aspekter som 
vejledning og forskningsmiljø, og den positive egenvurdering af 
at udvikle forskerkompetencer under forskningsåret. Hvis formå-
let ikke nødvendigvis er at etablere et øjebliksbillede af kompe-
tenceniveauet, men er, at den studerende og evt. undervisere 
skal kunne bruge kompetencevurderingerne som et redskab til 
at se en progression i udviklingen af kompetencer, kan metoder 
som evaluerer udviklingen af kompetencer mere kontinuerligt 
(f.eks. logbøger) være fordelagtige.

24)	 Surveysampling.com.	Se	Questionnaire	Length,	Fatigue	Effects	and	Response	Quality	Revisited.
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Med ovenstående diskussion i baghovedet står tilbage at  
besvare spørgsmålet om, hvorvidt kompetencedelen af  
undersøgelsen kan fortælle noget om de studerendes for-
skerkompetencer. Ved at anvende RDF-modellen er samtlige 
kompetencer, som ifølge modellen er nødvendige for at kunne 
bedrive forskning, blevet afdækket. Spørgsmålene er end- 
videre stillet fra forskellige vinkler, og det er rimeligt at antage,  
at undersøgelsen har indfanget, hvilke kompetencer, de forsk-
ningsårsstuderende besidder efter et forskningsår. Undersøgel-
sens resultater styrkes ved, at der ikke er nogen deskriptorer, 
der er undersøgt enkeltvis, men er lagt sammen med de andre 
deskriptorer i analysen, og dermed viser et samlet og nuanceret 
billede af kompetencerne indenfor hvert enkelt kompetence-
felt / domæne. At respondenterne scorer meget højt i de fleste 
kompetencedomæner viser, at de gennem forskningsåret har 
opnået en række forskerkompetencer, som kan anvendes videre 
i en eventuel forskerkarriere. Ydermere kan resultaterne bruges  
til at identificere de kompetenceområder, hvor respondenterne 
scorer lavere, for at vurdere om f.eks. en ændring i vejlednings- 
omfang eller -fokus kan hjælpe med at højne kompetencerne 
på disse områder.

“Hvordan kan man vurdere, om  
eller hvornår en person besidder en 
bestemt kompetence? Diskussionen
er relevant, hvis kompetencespørge-
skemaet anvendes som måleinstru-
ment til at få indsigt i, hvilket udbytte, 
et forskningsår afstedkommer.”



STUDERENDE OPNÅR ANERKENDTE FORSKERKOMPETENCER  
UNDER FORSKNINGSÅRET

 Relevante  
forskerkompetencer

 Forskningsåret som 
karriereplatform
MANGE FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE ØNSKER  
AT FORSKE OG KVALIFICERE SIG TIL PH.D.
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Undersøgelsens formål har været at afdække, hvilke kompeten-
cer medicinstuderende opnår gennem et forskningsår, at under-
søge de studerendes incitamenter til at tage et forskningsår, at 
få viden om forskningsårsstuderendes oplevelser af vejledning 
og forskningsmiljø, samt at klarlægge de forskningsårsstuderen-
des karriereperspektiver i forbindelse med forskningsåret.

Denne undersøgelse viser, at forskningsåret er et velfungerende 
tilbud til medicinstuderende, som ønsker at prøve at forske. De 
studerende føler sig inkluderede, integrerede og socialiserede 
ind i et forskningsmiljø, hvor de føler sig værdsat, og de er gene-
relt tilfredse med den vejledning, de modtager. De studerende 
vurderer tillige, at de opnår rigtig gode og relevante akademi-
ske, personlige og kommunikative forskerkompetencer under 
forskningsåret, og de studerende oplever i vid udstrækning at 
have opgaver, der svarer til dem, som ph.d.-studerende har.

I analysen af karaktergennemsnitforskelle hos medicinstude-
rende med og uden forskningsår var der umiddelbart forskel på 
bachelorkaraktererne, men til gengæld ikke markant forskel på 
kandidatkaraktererne. Resultaterne kan antyde, at andre ting 
end det at opnå generelle lægekompetencer på medicinstudiet 
har betydning for de der tager et forskningsår, f.eks. at nogle 
studerende er drevet af en særlig interesse for forskningen, og 
måske lægger meget tid i forskningsaktiviteter efter de har 
afsluttet forskningsåret.

Forskningsåret bruges i høj grad som både karriereplatform og 
også som en selvrealiseringsplatform, når vi ser på forskningsårs-
studerendes incitamenter til at tage et forskningsår. Mange stu-
derende har et stort ønske om at forske og at få lov til at fordybe 
sig i et emne, og blandt disse studerende kan man formentlig 
senere rekruttere kandidater til ph.d.-uddannelsen. Incitamenter-
ne til at tage et forskningsår er imidlertid komplekse og relate-
rer sig kun for nogles vedkommende til forskning som et reelt 
karriereønske og ”førstevalg”, da andre incitamenter til at tage et 
forskningsår også står stærkt, f.eks. at forskningsåret kvalificerer 
til senere ansættelse som læge i det foretrukne speciale. Rekrut-
teringsgrundlaget til ph.d.-uddannelsen kan derfor være mindre, 
end det umiddelbart ser ud til. Resultaterne kan tyde på, at  
mange studerendes karriereperspektiver hænger tæt sammen 
med samtidens krav om forskningserfaring og i øvrigt præges 
kraftigt af de organisatoriske strukturer (4-årsreglen / femårs-
fristen). For op mod halvdelen af de studerende kan valget af 
forskningsåret derfor handle om at være konkurrencedygtig og 
strategisk i forhold til at nå at få nok erfaring inden karrierevalg. 
Samtidig ser det ud til at forskningsåret fungerer som en form for 
”time-out”, hvor der bliver længere tid til at træffe et – måske – 
svært valg om hoveduddannelse.

8.	KONKLUSION	OG
 ANBEFALINGER
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ANBEFALINGER
Fra en forskningsårsstuderendes synspunkt kan forskningsåret 
være en særlig måde at søge en faglig profil på, og en måde at 
kunne fordybe sig i et emne på. Det får de studerende ikke gen-
nem den øvrige del af medicinuddannelsen, og det må betragtes 
som positivt, at studerendes mulighed for at skabe sig en faglig 
profil allerede på studiet tilgodeses. 

Når mellem en tredjedel og en fjerdedel af en årgang medicinstu-
derende vælger at tage et forskningsår, kan det ses som et tegn 
på, at forskningsåret er både vigtigt og uundværligt for en stor 
gruppe studerende og for universitetets rekruttering af forskertalen-
ter. Umiddelbart tyder det på at forskningsåret bør prioriteres højt. 
Omvendt giver fremdriftsreformen de danske universiteter et stærkt 
økonomisk incitament til at nedbringe antallet af forskningsårsstu-
derende. Prioriteringen afhænger derfor af, hvad universitetet ser 
som formålet med forskningsåret. Som tendensen ser ud nu, er der 
ikke noget der tyder på, at der kommer færre forskningsårsstude-
rende, bl.a. fordi aftageres ønsker om og samfundsmæssige behov 
for forskningserfaring ansporer studerende til at tage forskningsår. 
Man kan dog diskutere, om det er universitetets ansvar og målsæt-
ning at inkorporere tid til forskertræning i løbet af studietiden.

Af de mange forskningsårsstuderende er det ikke alle, der har en 
forskerkarriere i tankerne. Mange anvender forskningsåret til at 
dygtiggøre sig og leve op til krav fra fremtidige uddannelses- eller 
arbejdspladser. En indskrænkelse af antallet af forskningsårs-
studerende ville kunne få flere studerende hurtigere igennem 
uddannelsen, men med den konsekvens, at den efterspurgte forsk-
ningserfaring blandt nyuddannede læger bliver mindre, ligesom 
forskerrekrutteringsgrundlaget formentlig ville blive det.

Et alternativ er at ændre uddannelsesstrukturen, så forskningsåret 
etableres over flere semestre som en slags individuel forsknings-
tilknytning til eller forskningspraktik på en afdeling eller et institut 
over eksempelvis en 2-årig periode. En sådan struktur vil sand-
synligvis skabe kortere forsinkelser end i dag, og samtidig give de 
studerende mulighed for at arbejde med forskningsårsprojektet 
parallelt med medicinstudiet. Samtidig kunne man i denne struktur 
overveje at gøre forskningsåret kompetencegivende i forhold til 
medicinstudiet, dvs. tildele forskningsårsstuderende merit eller 
ECTS for deres indsats. 

En tredje mulighed er at indføre et valgfrit semester på 30 ECTS 
på medicinstudiet, hvor der blandt andet kunne gives mulighed 
for at den studerende fordyber sig i et forskningsprojekt, ligesom 
vi ser det på de semesterlange specialer på andre studier. Denne 
mulighed vil bibeholde den tætte, socialiserende kontakt mellem 
studerende og forskningsmiljø, som er styrken ved forskningsåret i 
dag.
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“Forskningsåret er et velfungerende 
tilbud til medicinstuderende, som 
ønsker at prøve at forske. De  
studerende føler sig inkluderede, 
integrerede og socialiserede ind i  
et forskningsmiljø, hvor de føler sig 
værdsat. De studerende vurderer 
tillige, at de opnår rigtig gode og 
relevante forskerkompetencer under 
forskningsåret.”

Derudover kan man genoverveje 4-årsreglen / femårsfristen, idet 
den ser ud til at skabe et kraftigt incitament for de studerende til  
at udskyde færdiggørelsen af medicinstudiet. I nærværende  
undersøgelse så vi bl.a. at kraftige motivationsfaktorer i forhold til  
at tage et forskningsår var at få et afbræk i uddannelsen og kvali-
ficering til fremtidige stillinger. Denne mulighed kræver dog en tæt 
involvering af en række parter uden for universitetet, eksempelvis 
Regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Endelig er der den mulighed at prioritere den fortsatte uddannelse 
af læger, som kan matche den tilsyneladende stigende efter-
spørgsel på nyuddannede læger med forskningskompetencer og 
-erfaring (Binderup et al., 2012), og derfor betragte forskningsåret 
som en naturlig del af realiseringen af denne ambition. Konse-
kvensen af denne prioritering vil være, at de økonomiske implika-
tioner for universitetet må overvejes, f.eks. i forhold til en lempelse 
af reglerne for studerende, som anvender den ekstra studietid på 
at opøve forskningskompetencer og imødekomme det samfunds-
mæssige behov, der er for netop disse kompetencer.

Resultaterne i nærværende rapport viser at forskningsåret har sin 
berettigelse. En videreførelse af ordningen i en af ovenstående  
alternative strukturer kan anbefales, fordi studerende oplever at 
have tilegnet sig akademiske, personlige og kommunikative  
kompetencer, som de ellers ikke ville have opnået uden forsk-
ningsåret.
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“Incitamenterne til at tage et forsk-
ningsår er komplekse og relaterer 
sig kun for nogles vedkommende til 
forskning som et reelt karriereønske 
og ”førstevalg”, da andre incitamenter 
til at tage et forskningsår også står 
stærkt, f.eks. at forskningsåret kvalifi-
cerer til senere ansættelse som læge i 
det foretrukne speciale.”

APPENDIX 1
Der blev afsat 2½ time til pilottesten af kompetencespørgeske-
maet, hvor deltagere og projektlederen sad sammen under hele 
testen. Procedure for og formål med pilottesten var på forhånd 
meldt ud via e-mail. Deltagerne fik ved testens start udleveret 
en Ipad, hvor de kunne udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet 
er lavet i spørgeskemaprogrammet SurveyXact, og kunne tilgås 
via et link til undersøgelsen, som var sendt til de enkelte testper-
soner på e-mail. Herudover blev spørgeskemaet udleveret på 
papir, ligesom der blev udleveret blok og kuglepen til at notere 
på undervejs. 

Deltagerne blev bedt om at besvare spørgeskemaet, og under-
vejs overveje ved hvert enkelt spørgsmål, om der var noget, der 
var svært at forstå, flertydigt, om spørgsmålet var vedkommende, 
om der var overlap mellem forskellige spørgsmål, og om svar- 
kategorierne gav mening. 

Der blev derefter foretaget et fokusgruppeinterview, hvor 
generelle refleksioner omkring spørgeskemaet indledningsvist 
blev drøftet, og hvor de enkelte spørgsmål efterfølgende blev 
gennemgået. Grundet tidspres blev der brugt mere tid på at 
reflektere over og diskutere de første spørgsmål end de sidste. 
Denne tidsmæssige udfordring kan have påvirket udvælgelses 
/ tilretningsprocessen – f.eks. kan nogle spørgsmål i den sidste 
del af spørgeskemaet have været udsat for mindre refleksion 
og hurtigere beslutning om, om spørgsmålet f.eks. skulle udgå, 
eller at spørgsmålet ”var OK”. Deltagerne bød dog stadig ind og 
diskuterede flere spørgsmål i den sidste del af skemaet grundigt 
igennem på trods af tidspresset.

En observation fra interviewet som kan være væsentlig, er, at 
deltagerne ved uenigheder i nogle tilfælde fik ”omvendt” eller 
overbevist hinanden – og nogle gange sig selv ved at tænke 
højt i gruppen: a la ”da jeg kiggede på det her først tænkte 
jeg…. Men nu hvor jeg ser på det igen, synes jeg egentlig…” om 
relevansen af et spørgsmål. F.eks. blev små forskelle i spørgsmål 
drøftet, så nogle spørgsmål, der af nogle deltagere ved første 
øjekast / gennemlæsning blev betragtet som gentagelser, blev 
efter gruppedrøftelsen betragtet anderledes og nogle gange 
mere relevante end først antaget. Det må tages i betragtning, at 
de færreste respondenter ved besvarelsen af et spørgeskema vil 
tage sig ret lang tid til at dvæle ved og kunne overskue forskelle-
ne i spørgsmål, der ligner hinanden. Det var derfor væsentligt at 
imødegå testgruppens anbefalinger om at slå nogle spørgsmål 
sammen, der umiddelbart ligner hinanden trods nuanceforskel-
le, for ikke at trætte den, der besvarer skemaet.
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APPENDIX 2
Nedenfor beskrives de statistiske tests, der er foretaget i forbin-
delse med beregninger af bachelor- og kandidatkaraktergen-
nemsnit.

Skewness og kurtosis
Normalfordelingen af karaktergennemsnittene er testet i begge 
grupper. For studerende uden forskningsår viser Skewness 0,090 
med en SE på 0,06. Kurtosis viser -0,423 med en SE på 0,12. 
Skewness ligger indenfor normen, mens kurtosis ligger udenfor. 
For studerende med forskningsår viser testen for skewness -0,067 
med en SE på 0,12 og kurtosis på -0,398 med en SE på 0,24. 
Disse data er normalfordelte.

Shapiro-Wilk-test
Nulhypotesen er, at data (karaktererne) er normalfordelte. Nul-
hypotesen forkastes, hvis p-værdien er under 0,05. I tabellen ses 
det at karaktergennemsnittet for gruppen uden forskningsår ikke 
er normalfordelte, mens testen indikerer, at data er normalfor-
delte i gruppen med studerende med forskningsår.

Tabel 49: Shapiro-Wilk-test. Test af normalfordeling.

Forskningsårsstuderende Kolmogorov-Smirnowa Shapiro-Wilk

Statistic df P-værdi Statistic df P-værdi

B-karaktergennemsnit
Nej ,026 1757 ,010 ,026 1757 ,010

Ja ,036 431 ,200* ,036 431 ,200*

*  This is a lower bound of the true significance.

a.  Lilliefors Significance Correction



VARIANSANALYSE
Vi har testet for equality of variances (variansanalyse) med 
Levene’s test for at kunne afgøre, om det er rimeligt at sammen-
ligne de to grupper. Vi tester den antagelse, at grupperne har 
nogenlunde samme spredning (varians). En lighed i varianserne 
i de to grupper er en forudsætning for, at vi kan sammenligne 
bachelorkaraktergennemsnittet. 

En Levene’s test verificerede ligheden mellem varianserne 
i de to grupper. P-værdien på 0,716 betyder, at vi beholder 
nulhypotesen og hermed antagelsen om, at varianserne er 
nogenlunde ens.

NON-PARAMETRISK TEST 
En non-parametrisk Levene’s test blev anvendt til at verificere 
at der er lighed i variansen i de to grupper. Via beregninger er 
der taget højde for, at data ikke er fuldstændig normalfordelte. 
P-værdien på 0,287 betyder, at vi beholder antagelsen om at 
spredningen i de to grupper er ens (data ikke vist). 

TEST AF NORMALFORDELING 
– KANDIDATKARAKTERGENNEMSNIT 
Normalfordelingen er testet vha. skewness og kurtosis. Beregnin-
gen viser, at skewness ikke er normalfordelt, mens kurtosis er for 
studerende uden forskningsår. For studerende med forskningsår 
er data normalfordelte. 

HISTOGRAMMER
Data ser dog nogenlunde normalfordelte ud på histogrammer-
ne, som viser en klokkeformet kurve (data vist for studerende 
uden forskningsår). En beregning af konfidensintervallet (gen-
nemsnittet + / - to standardafvigelser (6,67 +/- (2*1,87)) viser, 
at 96 % af observationerne (for nej-gruppen) skal befinde sig 
indenfor 2,93 og 10,41. På kurven ses at enkelte observationer 
ligger under karakteren 2 og en del ligger over 10, men at data 
ellers er rimeligt normalfordelte.
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Tabel 50: Levene’s test (ANOVA) for lighed 
i varianserne, parametrisk test (bachelorkaraktergennemsnit).

Levene Statistic df1 df2 P-værdi

1 ,026 ,026

Tabel 51: Test af normalfordeling, skewness og kurtosis.

Forskningsårsstuderende Statistic Std. Error

Nej Skewness ,465 ,094

Kurtosis ,033 ,187

Ja Skewness ,369 ,206

Kurtosis ,369 ,408

Figur 19: Histogram over bachelorkaraktergennemsnit  
for studerende uden forskningsår.
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Normalfordelingen er ligeledes testet med Shapiro-Wilk-testen. 
Testen viser, at data ikke er normalfordelte for hverken studeren-
de med eller uden forskningsår.

På baggrund af normalitetstestene er der foretaget en non- 
parametrisk variansanalyse til sammenligning af de to grupper.

VARIANSANALYSE
En non-parametrisk Levene’s test af karaktergennemsnittet for 
afsluttede kandidater med og uden forskningsår blev brugt til  
at verificere, at der er lighed mellem varianserne i grupperne  
(p> 0,05). Testen viser en p-værdi på 0,728 (data ikke vist). 

Tabel 52: Test af normalitet, Shapiro-Wilk-test.

Forskningsårsstuderende Kolmogorov-Smirnowa Shapiro-Wilk

Statistic df P-værdi Statistic df P-værdi

Kandidatkaraktergennemsnit
Nej ,058 682 ,000 ,984 682 ,000

Ja ,062 139 ,200* ,980 139 ,039

*  This is a lower bound of the true significance.

a.  Lilliefors Significance Correction
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