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punktnedslag på tværs af semestrene og dels som en udvikling af den 
samme gruppe fra først til sidst i semesteret. 
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i relation til fagligbaggrund, alder og erfaring. 
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Abstract 
 
Oplevet self-efficacy defineres som "personers vurdering af deres egen evne til at 
præsentere på foreskrevne niveauer under aktiviteter, der har indflydelse på 
begivenheder, som påvirker deres liv" (Bandura, A., 1994). 
 
Troen på ens ”effekt” ud i omverdenen afhænger af hvilke problemer og udfordringer vi 
møder i livet. Man kan have en høj self-efficacy på nogle områder og en lille på andre. 
Man ved for eksempel at man er rigtig god til at stå på ski, men rigtig dårlig til matematik. 
Oplevelser af succes og fiaskoer og vores overbevisning omkring dem påvirker vores self-
efficacy, og denne er af afgørende betydning for hvilke udfordringer vi tør give os i kast 
med og hvilke vi vil styre udenom. Oplevet self-efficacy påvirker livsvalg, grad af 
motivation, modstandskraft ved modgang, ligesom måden vi opfører os på. Hvad vi tænker 
og føler hænger sammen med vores niveau af self-efficacy (Bandura, A., 1994).  
Der er fire hovedkilder der påvirker individers self-efficacy; det er mestringsoplevelser, 
rollemodeller, social overtalelse, og følelsesmæssige tilstande.  
 
Undersøgelsen belyser gennem spørgeskemaer de studerendes generelle og 
fagspecifikke self-efficacy og forskelle set i relation til faglig baggrund, alder og erfaring. 
Desuden er der to stressrelaterede spørgsmål med i undersøgelsen. 
Konkluderende har undersøgelsen vist at de studerende generelt har en self-efficacy der 
ligger over middel på både den generelle og den fagspecifikke self-efficacy. Dette gør sig 
også gældende når der spørges ind til succesoplevelser med opgaver, vedholdenhed og 
fordybelse i opgaver samt oplevelsen af rollemodeller på det specifikke semester de 
befinder sig på. Generelt ligger niveauerne i gennemsnit fra 7 til 9 med hovedvægten 
mellem 7 og 8. De tre spørgsmål omkring opbakning til studiet fra henholdsvis 
underviserne, medstuderende og ens familie er blandt de spørgsmål der får flest point i 
undersøgelsen sammen med spørgsmål der spørger ind til oplevelsen af om en opgave 
løser sig bedre hvis man yder en ihærdig indsats. På den fagspecifikke self-efficacy viser 
undersøgelsen at håndværkerne har en markant højere self-efficacy i faget Husbygning 
end dem med en gymnasial baggrund (efterfølgende benævnt studenter). I forhold til IT og 
brugen af computer er det omvendt. Ydermere svarer dem over 25 år lavest når der 
spørges ind til matematik.  
På de stressrelaterede spørgsmål stiger stress påvirkningen fra studiet markant ved 
slutningen af semesteret for begge grupper, men håndværkerne er den af de to grupper 
der føler sig mest stressede. Studerende over 25 år føler sig mere stressede af private 
årsager. Undersøgelsen konkluderer at øgningen af de studerendes stress fra starten til 
slutningen af semesteret er midlertidig stress. 
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Indledning 
Regeringen har i en årrække haft fokus på hvordan vi kan bevare og udvikle Danmark i en 
globaliseret verden. Globaliseringsstrategien satte allerede i 2009 mål for, hvordan 
Danmark skulle få mest muligt ud af globaliseringen. Dengang som nu er målene, at 
danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i 
verden, og at Danmark skal være blandt de lande, hvor der er flest vækst-iværksættere. 
Målene blev endvidere udtryk således:  
 

”Overalt i samfundet skal vi være nytænkende og omsætte ideer og viden til 
værdi. Det gælder i virksomhederne, organisationer og i den offentlige sektor. 
Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores 
uddannelsessystem stimulerer de studerendes evner til at tænke nyt, se 
muligheder og omsætte ideer til værdi eller med andre ord at være 
”entreprenøriel”. Vi skal i Danmark ikke blot være veluddannede, men også 
entreprenørielle” (Strategi for uddannelse i entreprenørskab, Udgivet af: 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 19 november 2009). 

 
VIA University College har ligesom mange andre uddannelsesinstitutioner arbejdet med 
innovation og entreprenørskab i mange år på forskellige niveauer. De studerende tilbydes 
hjælp til opstart af egen virksomhed i studentervæksthuse og innovation indarbejdes som 
intense innovations camps eller som længere forløb i uddannelserne. VIA´s vision har stort 
fokus på innovation og entreprenørskab og ønsker at de studerende tilegner sig viden, 
færdigheder og kompetencer på dette område under deres uddannelse. I en 
uddannelsesammenhæng er det i høj grad relevant ikke kun at se entreprenørskab 
snævert, som det at starte sin egen virksomhed, men også i et bredere perspektiv hvor der 
lægges vægt på at den studerende tilegner og udvikler personlige kompetencer, der gør at 
den studerende ser muligheder for at virke, være foretagsom og skabe værdi for andre. 
Værdien kan være af økonomisk, miljømæssig eller social karakter. 
Når foretagsomhed og entreprenant opførsel er målet, hvad er så midlet for at komme der 
til? Forskning viser at gentagne succesoplevelser og følelsen af at mestre de opgaver og 
udfordringer man møder i livet er en af de vigtigste elementer til at opbygge en foretagsom 
og entreprenant adfærd (Kirketerp 2010). Banduras teori om self-efficacy underbygger 
dette. Mange succesoplevelser med en given handling øger ens self-efficacy på dette 
område (Bandura,1997). Self-efficacy er ”individets forventning om egen kompetence til at 
gennemføre en bestemt handling”(Bandura,1993). Er vores self-efficacy høj på et område, 
så har vi stor tillid til at vores handlinger på dette område nok skal lykkes. Modsat hvis 
man har et lavt self-efficacy så tænker man at man ikke kan løse opgaven og at det nok 
går galt. Da disse opfattelser påvirker vores handlinger og virke ud i omverdenen, er det i 
en undervisningssituation vigtigt at vi har fokus på de studerendes self-efficacy og hvordan 
vi kan påvirke den positivt eller negativt.  
Ydermere er der forskning der peger på, at en række personrelaterede faktorer, på 

forskellig måde og med forskellig styrke, har indflydelse på om det vi lærer i 

undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation, også kaldet transfer 

(Wahlgren 2009). De vigtigste faktorer i den sammenhæng er motivation, evnen til at 

sætte mål for eget arbejde og ens self-efficacy. 

På den baggrund har jeg valgt at lave en undersøgelse der belyser de studerendes self-
efficacy på konstruktøruddannelsen i Horsens. Undersøgelsen er dels en et punkt nedslag 
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på tværs af semestrene og dels en undersøgelse som ser på udviklingen af den samme 
gruppe over et semester.  

Undersøgelses spørgsmål 
Jeg ønsker med undersøgelsen at belyse hvor de studerendes self-efficacy niveau ligger, 

set både på fagspecifikke og generelle områder. Jeg vil undersøge om der er forskelle der 

kan begrundes i den enkeltes baggrund som håndværker eller gymnasieelev. Ydermere vil 

jeg undersøge om der er udsving eller forskelle der kan begrundes med alder og 

erhvervserfaring. 

Metode 
Jeg har valgt at undersøge de studerendes self-efficacy ved hjælp af spørgeskemaer. Der 
er indsamlet empiri på dansklinjen i starten og i slutningen af efterårs semesteret 2015. 
Alle semestre er repræsenteret bortset fra sjette semester, da dette er et praktiksemester. 
Skemaet der besvares i slutningen af semesteret er udvidet med seks spørgsmål, der 
spørger specifikt ind til det semester de er ved at afslutte. Spørgsmålene søger at 
afdække om de studerende har haft oplevelser der kan siges at ligge inden for de fire 
områder, beskrevet af Banderas, hvormed man kan ændre den enkeltes self-efficacy. 
 
For at få flest mulige til at svare er papirskemaer delt ud i klassen og der ventes mens de 
svarer på spørgsmålene. Eventuelle misforståelser kan derfor også afklares på stedet. 
Mit spørgeskema baserer sig på The General Self-Efficacy Scale som er en ti punkt skala 
som er designet til at måle self-efficacy på generelle områder af livet. Jeg har tilpasset 
skalaen så de fagspecifikke spørgsmål passer til bygningskonstruktøruddannelsen og 
således at de er let forståelig for de studerende, for at undgå misforståelser og fejlsvar. 
Skalaen er oprindeligt udviklet af Matthias Jerusalem and Ralf Schwarzer in Tyskland i 
1981 (http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm). 
 
Ud over de self-efficacy relaterede spørgsmål er der to stressrelaterede spørgsmål. Der er 
enighed om at langvarig stress har mange fysiske og psykiske indvirkninger på kroppen og 
kan føre til at man bliver syg af stress. Det er på denne baggrund at de to stressspørgsmål 
er relevante at medtage i denne sammenhæng. Hvis en studerende føler sig vedvarende 
meget stresset kan det have en indvirkning på ens self-efficacy. Ved at medtage de to 
stressrelaterede spørgsmål er der mulighed for at se om der er en sådan sammenhæng. 
Der er enighed om at stress ikke er en sygdom, men en naturlig reaktion der gør at vi kan 
håndtere de belastninger, farer og udfordringer vi udsættes for. Stress opstår når krav, 
forventninger eller belastninger, som omgivelserne eller os selv stiller, overstiger de 
ressourcer og muligheder, vi har til at imødegå dem. Det er ikke kun begivenhederne i sig 
selv men vores oplevelser og fortolkninger af de ting, der sker omkring os der er af 
afgørende betydning for om vi får stress eller ej (Netterstrøm, 2002). Stress er derfor tæt 
for bundet til en af de områder hvorigennem vores self-efficacy kan påvirkes, nemlig den 
som blandt andet handler om hvordan man fortolkninger egne reaktioner på stress (se 
afsnittet teori).  
 
Spørgeskemaet indeholder øverst de generelle spørgsmål der gør det muligt at identificere 
de studerende ud fra deres studienummer, alder, baggrund og erhvervserfaring. De første 
spørgsmål fra 1-10 spørger ind til generel self-efficacy og de næste fra 11-17 til fagspecifik 

http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm
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self-efficacy. Spørgsmålene fra 18-20 omhandler den nærmeste omverdens syn på ens 
studie og de sidste to til stresspåvirkningen fra henholdsvis studiet og private forhold. Sidst 
i semesteret udvides skemaet med yderligere seks spørgsmål der spørger ind til 
oplevelser i det snart afsluttet semester. Spørgsmålene spørger ind til oplevelser der er 
centrale i udviklingen af ens self-efficacy, se teoriafsnittet. De to stress relaterede 
spørgsmål hedder nummer 21 og 22 på første spørgeskema og 27 og 28 på skemaet sidst 
i semesteret. Der er korrigeret for dette i resultaterne. 
 

 

 
 
Ekstra spørgsmål der er med I spørgeskemaet ved slutningen af semesteret. 

Undersøgelse indenfor forsknings og udviklingsområdet entreprenørskab, sep 2015

Studienummer:

Alder:

Køn:

Nationalitet: Dansk Andet

Baggrund:    Gymnasiet Håndværker Andet

Erhvervserfaring som håndværker, antal år

Andet fuldtids erhvervserfaring, antal år

Generelt tænker jeg:

1 Jeg kan altid løse vanskelige problemer, hvis jeg prøver ihærdigt nok. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

2 Hvis nogen modarbejder mig, finder jeg en måde til at opnå det, jeg vil. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

3 Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine mål. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

4 Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

5 Takket være mine personlige ressourcer, ved jeg, hvordan jeg skal 

klare uforudsete situationer. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

6 Jeg kan løse de fleste problemer, hvis jeg yder den nødvendige indsats. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

7 Jeg bevarer roen, når der er problemer, da jeg stoler på mine evner til at løse dem. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

8 Når jeg støder på et problem, kan jeg som regel finde flere løsninger. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

9 Hvis jeg er i vanskeligheder, kan jeg som regel finde en udvej. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

10 Lige meget hvad der sker, kan jeg som regel klare det. Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikkert

I forhold til dit nuværende semester:

11 Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav 

 der stilles til dig på dette semester generelt? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikker

12 Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles til dig i Husbygning Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikker

13 Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles til dig i faget BPS? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikker

14 Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles til dig i faget Matematik? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikker

15 Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles til dig i faget BÆR? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikker

16 Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles til dig i faget TIN? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikker

17 Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles indenfor IT og computer? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helt sikker

I forhold til dit studie, føler du at du bliver opmuntret og set positivt på:

18 Af dine undervisere? Slet ingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alle

19 Af dine klassekammerater? Slet ingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alle

20 Af din familie? Slet ingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alle

21 Gør dit studie dig stresset? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja meget

22 Er du stresset af private årsager? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja meget
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Teori 
Som mennesker opbygger vi forskelligt niveau af self-efficacy på specifikke områder 
såsom matematik og at spille musik m.m. og et generelt niveau som for eksempel er ret 
højt, lavt eller midt imellem. Har man for eksempel et højt self-efficacy niveau når det 
handler om at kontakte og socialisere med nye mennesker er der større sandsynlighed for 
at man vil gøre dette ofte i sit liv. Ens self-efficacy er altså med til at bestemme hvilke 
aktiviteter i livet vi engagerer os i. Har man for eksempel en høj self-efficacy i forhold til at 
interagere med nye mennesker eller det modsatte køn så vil den person vælge mange 
situationer hvor han/hun kan øve sig på denne evne. Han/hun øver sig derfor meget og 
det er sandsynligt at den person bliver det som hun allerede er overbevist om at hun er, 
nemlig en der er god til at socialisere og kontakte det andet køn eller nye mennesker. 
Denne mekanisme virker selvfølgelig også på noget som man har en meget lav self-
efficacy omkring, hvor man så vil blive styrket i sin tro på at det er man ikke god til. 
Bandura kalder denne mekanismen for ”reciprocal determinism”.  
En anden teori som er beslægtet med Banduras teori omkring self-efficacy er Martin 
Seligmans theory om Learned Helplessness. Teorien belyser hvordan gentagne 
oplevelser af nederlag og følelsen af ikke at have kontrol over situationen kan føre til tillært 
hjælpeløshed hvor man end ikke prøver at komme ud af negative situationer når man 
møder dem fordi tidligere oplevelser har lært en at det ikke nytter noget. Eksperimenter 
som Seligmans udførte, viste at hvis han først gav en person en hel masse opgaver som 
var umulige at løse og så derefter kom med en ny opgave som var mulig at løse så ville 
personen end ikke prøve på det. Vi lærer hjælpeløshed hvis vi gentage gange oplever 
fiaskoer. At blive stillet over for en opgave man ikke har en chance for at løse er ikke godt 
for ens self-efficacy, men det er godt at skulle knokle lidt med en opgave inden den lykkes 
da man derved oplever at det er ens indsats der er medvirkende til ens succes. Det øger 
ens self-efficacy da man derved for troen på at ens indsat øger ens effekt ud i omverden. 
 

Udvikling af self-efficacy 

Der er ifølge Banduras er der fire måder at ændre individers opfattelse af deres self-
efficacy på. Den første er at opleve mestringsoplevelser. Vores personlige succeser og 
fiaskoer ændrer vores self-efficacy på grund af mekanismen ”reciprocal determinism” som 
før omtalt. En effektiv måde at højne en persons self-efficacy er derfor ved at personen 
oplever gentagne succeser eller mestringsoplevelser. Udfordringen skal være tilpas 
udfordrende så mestringsoplevelsen heller ikke kommer for let, hvilket da kan føre til at 
man giver for hurtigt op når man senere møder modstand. 
 

Generelt i forhold til dit studie:

21 Har du oplevet at have succesoplevelser ved at løse de opgaver der er blevet 

stillet til dig i dette semester? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Altid

22 Jeg kunne klare opgaverne i dette semester? Aldrig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hele tiden

23 Har du været vedholdende og fordybet  i dine opgaver i dette semester? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hele tiden

24 Har du i undervisningen eller ved foredrag/udflugter oplevet personer som 

 arbejdede med noget du selv kunne tænke dig? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mange

25 Jeg synes mine opgaver er spændende? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Altid

26 Jeg kan lide at arbejde med indviklede opgaver hvor jeg ikke ved på forhånd 

hvordan opgaven skal løses? Slet ikke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Altid
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En anden måde er gennem rollemodeller. Ved at se succeser og fiaskoer i andre som vi 
oplever er ligesom os selv tænker vi at disse evner har vi også. Det styrker vores 
gåpåmod når vi observerer at en god indsats belønnes med et godt resultat. Modsat kan 
det også bidrage negativt hvis man eksempelvis gentage gange oplever at karakteren 
givet til håndværkere altid bliver lav trods en ihærdig indsats - hvis man selv identificerer 
sig med denne gruppe. Hvor stor indvirkning rollemodellen har på os har meget at gøre 
med i hvor høj grad vi oplever at han/hun ligner os selv. Jo større lighed vi oplever, jo 
større indflydelse har rollemodellen på os. 
 
En tredje ting der påvirker ens self-efficacy er hvad andre siger om os og social 
overtalelse. Hvis et barn for eksempel hele tiden hører at han er dårlig til matematik er det 
sandsynligt at han vil ændre sit selvbillede så det passer til det han har hørt, altså at han 
er dårlig til matematik og han får derfor en lav self-efficacy på det område. 
Social overtalelse består i at man verbalt overtaler og overbeviser en anden om at denne 
er god til noget og har evnerne til at løse en bestemt udfordring. Overvinder personen 
derved sin egen skepsis og for fornemmelsen af at mestre udfordringen bidrager det 
positivt til ens self-efficacy. Det kan kræve megen overtalelse at højne en persons self-
efficacy men meget lidt for at pille den ned igen (Baumeister, 2001). 
 
Den fjerde måde at ændre individers self-efficacy på, handler om hvordan man tolker og 
bruger sine stressreaktioner og negative sindsstemninger. Man må dæmpe 
stressreaktioner og sørge for at individet bruger sine indre stress reaktioner positivt i 
stedet for at lade negative sindsstemninger blive til fysiske forhindringer for en selv. 
Dygtige sportsfolk er ofte et godt eksempel på hvordan det kan lykkes at bruge nervøsitet 
og stress før en konkurrence positivt til at præstere bedre.   
 
Self-efficacy spiller altså en vigtigt rolle i forhold til hvilken vej vi vil gå og hvilke 
udfordringer vi vil tage i livet. Hvad vi tror vi kan gøre, bliver til det vi kan gøre, kan man 
sige. I undervisningssammenhæng bliver en opbygning af de studerendes self-efficacy 
derfor af afgørende betydning da det vil højne de studerendes ydeevne og personlige 
velvære på mange måder. Personer med en høj tiltro til egne evner tør give sig i kast med 
vanskelige opgaver og bliver ikke så let slået ud af kurs selv om de møder modgang. De 
tilskriver fiaskoer mangel på viden de kan tilegne sig eller manglende indsats som de kan 
forøge. Påvirker uddannelsesinstitutionen derimod de studerende negativt kan det give sig 
udslag i et lavt self-efficacy hvor de studerende tvivler på egne evner, sætter sig et lavt 
ambitionsniveau og hurtigt giver op. 
 

Resultater 

Generelle data 

I alt har 148 studerende besvaret spørgeskemaet ved starten og slutningen af semesteret. 

Det er en tilfældighed at antallet er det samme. Ud af dem har 101 været de samme 

personer som har svaret både ved starten og slutningen af semesteret. Mænd udgør 88 

procent både i start og slut gruppen samt gruppen af gengangere, og håndværkere udgør 

67 - 71 procent. Gennemsnitsalderen på deltagerne er 27,3 år og medianen er 26 år. 

Gennemsnitlig har håndværkerne 10,5 års erfaring og studenterne 2,8 år. Da grupperne 

har meget ulig erfaring, er høj erfaring for håndværkerne mere end otte år og for 
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studenterne mere end et halvt år. Dette niveau er lagt hvor grupperne med høj og lav 

erfaring bliver ca. lige store i gruppen af henholdsvis håndværkere og studenter. 

 

Baggrund for og fremstilling af resultaterne 

 
Resultaterne er dels opdelt i forhold til studerende der har en håndværkerbaggrund og de 
som kommer med en gymnasial baggrund (studenter), dels som samlet gruppe og grupper 
i forhold til semester trin, alder og erfaring. De få studerende der kommer med anden 
baggrund end håndværker eller studenter er ikke med i undersøgelsen, hvilket svarede til 
at ti personer er taget ud.  
Jeg vil i det følgende først analysere på resultaterne fra første undersøgelse der fandt sted 
i starten af semesteret og derefter den anden undersøgelse der fandt sted i slutningen af 
semesteret og derefter sammenlignet den gruppe af studerende der gik igen i første og 
sidste undersøgelse for at se på deres udvikling henover semesteret. 
Det skal præciseres at de to undersøgelser først og sidst i semesteret skal ses som to 
punktnedslag i tid, da det ikke er nøjagtig den samme gruppe af studerende der svarer 
hver gang, 101 studerende ud af 148 var gengangere fra første til sidste undersøgelse. 
Ydermere har jeg valgt at analysere resultaterne gruppevis som de er organiseret på 
spørgeskemaerne. 
 

Signifikans og markante forskelle 
 
I de tilfælde hvor jeg udregner signifikans er der valgt et niveau på 0,05 (p<0,05). P-
værdien er sandsynligheden for at man ser en forskel hvor der ikke er nogen forskel. Eller 
sagt på en anden måde så kan man sige at der er 95% sandsynlighed for at der er en reel 
forskel hvis p-værdien er 0,05. Der er tre faktorer der påvirker og er indeholdt i p-værdien, 
det er antal og forskellen af værdier samt deres spredning.  
Jeg har her valgt at lægge 0,5 point ind som mindste værdien for hvad jeg opfatter som en 
markant forskel der bør kommenteres på. Det er ikke en signifikant forskel nødvendigvis 
men kan være en forskel af betydning. Hvor der er udregnet signifikante forskelle (p<0,05) 
fremgår det også af teksten under graferne. 
 

 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse først i semesteret. 
Nedenstående viser fordelingen af de 148 studerende i forhold til semester og procent 
fordelingen af håndværkere i forhold til studenter. 
 

  1. Sem 2. Sem 3. Sem 4. Sem 5. Sem 7. Sem 

Antal på semesteret  55 13 28 20 23 9 

Håndværkere  34 11 17 15 17 4 

Andel af håndværkere 62% 85% 61% 75% 74% 44% 

 

 



10 
 

 

Generel self-efficacy - spørgsmål 1-10 

Spørgsmålene fra et til ti, der spørger ind til de studerendes generelle self-efficacy, er i 
gennemsnit 7,7 både for gruppen af håndværkere og i gruppen af studenter. Der er størst 
forskel mellem de to gruppers besvarelser på spørgsmål 9 der lyder ”Hvis jeg er i 
vanskeligheder, kan jeg som regel finde en udvej”. Her svarer håndværkerne et halvt point 
højere end studenterne, mens der på de øvrige spørgsmål i gruppen ikke er markante 
forskelle. Spørgsmål et og seks i denne gruppe ligger blandt de spørgsmål der ligger højst 
generelt.  

 
Figur 1. Resultat i starten af semesteret. Forskellen mellem håndværker og studenter. 
Signifikans på forskellen mellem håndværkere og studenter er: 
Spørgsmål 12: p=0,03. Hvor sikker er du på at du kan klare de krav der stilles til dig i Husbygning? 
Spørgsmål 17: p=0,00. Hvor sikker er du på at du kan klare de krav der stilles inden for IT og computer? 

 
Spørgsmålene der ligner hinanden spørger begge om man oplever at man med en ihærdig 
indsats kan løse vanskelige problemer. En høj værdi på disse spørgsmål kan indikere at 
de studerende ikke er blevet påvirket til ”tillært hjælpeløshed” da de oplever at problemer 
kan løses med en ihærdig indsats. Ses grupperne separat i forhold til erfaring ligger 
håndværkerne med høj erfaring 0,5 point over dem med lav erfaring på de samme to 
spørgsmål. Her er en højere erhvervserfaring lig med en højere værdi. Hos studenterne 
har dem med høj erfaring en markant højere værdi på spørgsmål 2 og 9. Disse to 
spørgsmål spørger om man kan finde en udvej og opnå det man vil hvis nogen 

Spørgsmåls-

nummer 

Point 
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modarbejder en eller man er i vanskeligheder. Også her viser der sig at høj erfaring har 
givet en højere generel self-efficacy 
Ser man på svarerne på de enkelte semestre svarer håndværkerne generelt lidt højere 
end studenterne på 2., 3. og 7. semester. Specielt 3. semester skiller sig ud. Her er der 
signifikant forskel på 7 ud af de 10 spørgsmål, hvor der på de andre semester er det ved 
en eller to spørgsmål. (se bilag, figur a.) Et bud på en forklaring kan være at man på 3. 
semester arbejder med bygninger og processer for produktionsvirksomheder der måske 
virker mere interessant og bekendt for håndværkerne og derfor smitter af på deres 
generelle self-efficacy. Bemærkelsesværdigt er det også at håndværkerne svarer lavere 
på alle spørgsmål i første semester, bort set fra èt. Et bud på en forklaring på dette kan 
være at det specielt for håndværkerne er et stort miljøskifte at komme fuldtids på skole 
bænken og møde de krav der stilles til bland andet IT og computerviden og at dette 
medvirker til en lavere generel self-efficacy i forhold til studenterne på første semester. 
Dette udligner sig dog henover semestrene således at der på syvende semester ikke 
længere er forskel mellem studenter og håndværkere.  
 

 
 
Figur 2. Resultat start semester. Besvarelserne opdelt efter forskellen på de enkelte spørgsmål mellem 
henholdsvis håndværkere og studenter. Positive værdier viser hvor meget håndværkerne har svaret over 
studenterne på det enkelte semester og på det enkelte spørgsmål, negative tal hvor meget de har svaret 
under. For signifikans se bilag, figur a. 

 
 

Fagspecifik self-efficacy – spørgsmål 11-17 

Spørgsmål 11 til 17 spørger ind til den fagspecifikke self-efficacy i forhold til fagene på 
deres studie. Der er signifikant forskel på spørgsmål 12 og 17 (se figur 1). På spørgsmål 
12 der lyder ”Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles til dig i Husbygning?” 
svarer håndværkerne signifikant højere end studenterne og på spørgsmål 17 der lyder 
”Hvor sikker er du på, at du kan klare de krav der stilles til dig i faget IT og computere?” er 
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det omvendt her svarer studenterne signifikant højere end håndværkerne. Faget 
husbygning omhandler byggetekniske emner som mange håndværkere har stor praktisk 
erfaring med og derfor naturligt nok føler sig mere på hjemmebane i i forhold til studenten 
uden meget erfaring eller med erfaring fra andre brancher. IT og brugen af computer er 
derimod typisk et udfordrende område for især den ældre håndværker, hvorimod 
studenten typisk er yngre og har mere forståelse og viden om IT og computere. At de 
yngre har højere self-eficacy når det kommer til brugen af IT og computere ses også hvis 
resultaterne opdeles i forhold til alder henholdsvis under og over 25år her svarer gruppen 
under 25 år højere end gruppen over (se figur 3). Endvidere er der en betydelig forskel på 
spørgsmål 14 der spørger til faget matematik, hvor dem over 25 svarer lavest til om de kan 
klare kravet og spørgsmål 16 hvor der spørges til faget tekniske installationer, hvor dem 
over 25 svarer højst. Dette bekræfter tendensen af at det er de ældste som også oftest er 
håndværkere der har den laveste fag specifikke self-efficacy på områder som IT, computer 
og matematik. 
Der er signifikant forskel på spørgsmål 13 der spørger til faget byggeriets planlægning og 
styring. Håndværkerne svar signifikant højere hvilket nok må tilskrives deres erfaring fra 
praksis der styrker dem i deres tro på egne evner inden for dette område. De underbygges 
af at håndværkere og studenter med høj erfaring svarer markant højere på dette 
spørgsmål frem for dem med lav erfaring (se figur 4 og 5). 
 
Spørgsmålene 15 og 16 ligger generelt lavest i denne gruppe hvilket nok er udtryk for at 
faget bærende konstruktioner og tekniske installationer, som spørgsmålene spørger ind til, 
generelt er to fag som opfattes som relativt svære fag af begge grupper.  
 

 
Figur 3. Resultat start semester. Alle opdelt aldersmæssigt i to grupper henholdsvis over og under 25 år. 
Der er signifikant forskel på følgende tre spørgsmål:  
Spørgsmål 12: p=0,011. Hvor sikker er du på at du kan klare de krav der stilles til dig i Husbygning? 
Spørgsmål 13: p=0,006. Hvor sikker er du på at du kan klare de krav der stilles til dig i faget BPS? 
Spørgsmål 22. p=0,011. Gør dit studie dig stresset? 
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Opmuntring og støtte til studiet – spørgsmål 18-20 

Spørgsmål 18 til 20 spørger ind til om man føler at ens undervisere, klassekammerater og 
familie opmuntrer en og ser positivt på ens studie. Dette er vigtigt blandt andet i forhold til 
den sociale overtalelse som er et af de fire områder hvormed vi kan højne vores self-
efficacy, i henhold til Banduras teori om self-efficacy. Resultaterne viser at de tre 
spørgsmål generelt får nogle af de højeste svar af alle spørgsmål og at der er minimal 
forskel på håndværkere og studenter generelt. I forhold til alder og erfaring viser tallene 
dog at gruppen af ældre studerende (håndværkere og studenter) og håndværkere med høj 
erfaring for mindre opbakning til studiet fra deres familie (spørgsmål 20).  
 

 
Figur 4. Resultat start semester. Besvarelserne opdelt efter erfaring i gruppen af håndværkere.3 år og 
derunder er lav erfaring, over 3 år er høj erfaring. 
Der er signifikant forskel på: Spørgsmål 17: p=0,01. Hvor sikker er du på at du kan klare de krav der stilles 

inden for IT og computere? 
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Figur 5. Resultat start semester. Besvarelserne opdelt efter erfaring i gruppen af studenter. 0,5 år og 
derunder er lav erfaring, over 0,5 år er høj erfaring. 

Der er signifikant forskel på: Spørgsmål 5: p=0,03. Takket være mine personlige ressourcer, ved jeg, 

hvordan jeg skal klare uforudsete situationer? Spørgsmål 21: p=0,04. Gør dit studie dig stresset? 

 

Stresspåvirkning – spørgsmål 21-22 

Spørgsmål 21-22 spørger ind til stress påvirkninger fra studiet og privat. Spørgsmålet blev 
fuldt op af en mundtlig forklaring for at præcisere at der med spørgsmålet menes 
længerevarende stress og ikke en midlertidig travl periode på studiet - jævnfør tidligere 
forklaring af stress.  
Til spørgsmål 21 der lyder ”Gør dit studie dig stresset? ” svarer håndværkerne et halvt 
point over studenterne. Forskellen er betydelig selv om den ikke er signifikant. Højere tal 
er lig med mere stress. På begge stressrelaterede spørgsmål er det håndværkerne der 
føler sig mest stressede. Håndværkerne er relativt ældre og mere etablerede i forhold til 
partner, børn og faste udgifter. Dette kan være en af grundene til at de føler sig mere 
pressede, men da denne undersøgelse ikke har gået specifikt ind i årsagerne til stress er 
dette kun et bud uden statistisk belæg. Dog viser undersøgelsen at der er en 
sammenhæng mellem de studerendes alder og hvor stressede de føler sig af private 
årsager (spørgsmål 22). Studerende over 25 år føler sig signifikant mere stressede af 
private årsager (se figur 3)  
 
Ser man på besvarelsen semester for semester er der flere signifikante forskelle. På 
spørgsmål 21”Gør dit studie dig stresset? ” svarer første semester at de er mindst stresset 
(4,2point) i både håndværker og studenter gruppen. I håndværker gruppen stiger tallet til 7 
point på 7. semester. Dette øjebliksbillede viser altså at håndværkerne føler sig mere 
stresset af deres studie jo højere de befinder sig på semestertrinene. Hos studenterne er 
der ikke den samme stigende profil op gennem semestrene. Niveauet er lavt på første 
semester men også på femte semester. På begge stress relaterede spørgsmål er der en 
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signifikant forskel på svarene mellem håndværkere og studenter på alle semestre bortset 
fra 2. og 7. semester (se bilag, figur a). På anden semester er der signifikant forskel på det 
ene spørgsmål der spørger til private årsager (spørgsmål 22) og på 7. semester er der 
ikke betydelig forskel mellem de to grupper. På spørgsmål 21 ”Gør dit studie dig stresset? 
” svarer håndværkerne signifikant højere, dvs. at de føler studiet stresser dem mere end 
studenterne gør i 1., 4. og 5. semester, og signifikant lavere i 3. semester. Det er naturligt 
nok at første semester ikke føler sig stresset af studiet endnu da de jo kun lige var startet 
da denne del af undersøgelse blev gennemført. Det er mere bemærkelsesværdigt at 
studenterne ligger signifikant lavere på 4. og 5. semester. Et bud på en forklaring kan 
være at der stilles krav om en ret omfattende rapportskrivning i disse to semestre hvilket 
kan være en udfordring specielt for de studerende der har en håndværker baggrund. 
 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse sidst i semesteret 
Undersøgelsen i slutningen af semesteret indeholder seks nye spørgsmål der relaterer sig 
til semesteret de er ved af afslutte. De bliver behandlet i dette afsnit. Undersøgelsen i 
slutningen af semesteret indeholder i det store hele de samme stamdata i forhold til antal, 
fordelingen af mænd og kvinder samt håndværkere og studenter m.m. som undersøgelsen 
i starten af semesteret. Det viser sig at ændringerne fra start til slut er de samme for hele 
gruppen som for gruppen af gengangere set særskilt. Det viser at gruppen af gengangere 
er repræsentativ for hele gruppen selv om gruppen er reduceret fra 148 til 101 personer. 
Jeg vil derfor i denne undersøgelse fokusere udelukkende på resultaterne fra gruppen af 
gengangere da der i denne gruppe er mulighed for en reel sammenligning. 
 

 

Figur 6. Sammenligning af besvarelserne fra start til slut i semesteret for alle studerende. Positiv værdi viser 
stigningen i værdien fra start til slut, og negativ værdi faldet fra start til slut, i semesteret.  
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Der er ikke nævneværdig forskel på værdierne når alle svarene ses samlet, bortset fra 
spørgsmål 21 der lyder ” Gør dit studie dig stresset? ”  At de studerende føler sig stresset 
af studiet op til en nærtstående eksamen er ikke overraskende - men at den stiger markant 
op til eksamenen, viser måske at de studerende har forstået stress som den midlertidige 
stress der typisk er i forbindelse til med en kommende eksamen. De to spørgsmål 
vedrørende stress må på den baggrund vurderes til at være for generelle og upræcise til 
rigtigt at kunne sige noget specifikt og uddybende om stress. De kan ses som en generel 
indikator der viser at de studerende føler sig mere stressede op til eksamenen. Om der er 
tale om kortvarig eller langvarig stress kan man derfor ikke udlede, hvilket er vigtigt hvis 
man skal forudsige noget om langtids effekterne af stress på mennesker.   
  

 
Figur 7. Sammenligning af besvarelserne fra start til slut i semesteret for håndværkere og studenter. Positiv 
værdi viser stigningen i værdien fra start til slut og negativ værdi faldet fra start til slut i semesteret.  

 
 
Håndværkere versus studenter 
Sammenligner man gruppen af håndværkere og studenter er det bemærkelsesværdigt at 
studenterne relativ set er blevet meget mere stressede af studiet (spørgsmål 21) og 
stresset af private årsager (spørgsmål 22) end håndværkerne. Ud over de to 
stressrelaterede spørgsmål er det bemærkelsesværdigt at studenterne svarer markant 
lavere på spørgsmål otte, der lyder ”Når jeg støder på et problem, kan jeg som regel finde 
flere løsninger ” (se figur 7). Da de fagspecifikke spørgsmål (11-17) også viser et lille fald 
kan det måske tolkes derhen at studenterne har været ret optimistiske ved semester start, 
og at deres erfaringer henover semesteret har gjort at de nedjusterer de fagspecifikke 
værdierne lidt - og at dette måske også har haft indflydelse på spørgsmål otte, selv om 
dette spørgsmål spørger ind til den generelle self-efficacy.  
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Erfaring 
Ses erfaringerne særskilt i de to grupper viser resultatet at håndværkere med høj erfaring 
har sænket deres svar på alle spørgsmål fra 1-20 en smule og markant på tre spørgsmål 
(3,5 og 19) i forhold til dem med lille erfaring der har sænket seks spørgsmål en smule og 
hævet èt spørgsmål markant (20). 
Hos studenterne har dem med høj erfaring markante ændringer i negativ retning på seks 
spørgsmål og dem med ingen eller lav erfaring har markante ændringer på ni spørgsmål 
alle i positiv retning. Der ses en lille tendens til at dem med større erfaring ændrer flere 
spørgsmål i negativ retning og dem med lille erfaring i positiv retning. Dette skal dog tages 
med forbehold, da der ikke er mange blandt studenterne der har mange års erfaring og 
derfor bliver gruppen lille hvilket giver en større usikkerhed. 
Hos studenterne ses en markant forskel på de to stress relaterede spørgsmål både hos 
dem med lav og høj erfaring. Studenter med høj erfaring har en speciel høj stigning (1,7 
point) på spørgsmålet om studierelateret stress.  
 
Alder: 
Ser man på ændringerne i forhold til alder er der ikke signifikante ændringer hverken i 
gruppen over eller under 25 år. Der er to markante ændringer for gruppen over 25 på 
spørgsmål 5 og 21 og i gruppen under på spørgsmål 21 og 22.  
 

 
Figur 9. Forskellen fra start til slut i semesteret set semester for semester. Positiv værdi viser stigningen i 
værdien fra start til slut og negativ værdi faldet fra start til slut i semesteret.  

 
 
Semester for semester 
Ses ændringerne i forhold til de enkelte semestre skiller 4. semester sig ud ved at have 
markante ændringer (>0,5point) på 11 ud af de 22 spørgsmål og alle i negativ retning - 
bortset fra spørgsmål 21, hvor positivt jo betyder mere stress. På de andre semestre er 
ændringerne mere blandet i både positiv og negativ retning og ikke markante. Ydermere 
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viser resultaterne at 1., 4., 5. og 7. semester føler sig markant mere stresset af studiet i 
slutningen af semesteret hvorimod 2. og 3. semester ikke gør det.  
 

De seks nye spørgsmål (21-26) 
 
Håndværkere versus studenter 
Der er ikke markant eller signifikant forskel på svarene mellem gruppen af håndværkere 
og studenter. Generelt ligger svarene lidt over middel fra 6,9 til 8 point. Lavest i begge 
grupper ligger spørgsmål 24 der spørger ind til oplevelsen af rollemodeller. Spørgsmålet 
lyder ”Har du i undervisningen eller ved foredrag/udflugter oplevet personer som 
arbejdede med noget du selv kunne tænke dig? Ordet rollemodel blev ikke brugt da det 
skønnes at ikke alle vil forstå betydningen. At opleve rollemodeller er ifølge Banduras en 
af måderne hvorved man kan hæve ens self-efficacy. Et nærmere studie af hvilke 
personer det er de studerende opfatter som rolle modeller og hvad de repræsenterer ville 
være interessant for på den måde kunne man få et meget konkret værktøj til at påvirke de 
studerendes self-efficacy. 
 
Semester for semester 
Ser man på besvarelserne samlet semester for semester er der ikke noget der skiller sig 
ud, men ses gruppen af håndværkere og studenter for sig, er der nogle markante forskelle. 
Håndværkerne på 1. og 4. semester har en markant (>1 point) højere oplevelse af at have 
succesoplevelser (21) ved at løse opgaverne i semesteret end studenterne på disse 
semestre. På 2. semester er det omvendt, her har studenterne svaret markant højere 
(2,3point) på samme spørgsmål. Ydermere skiller 5. semester sig ud ved at håndværkerne 
på dette semester svare markant højere på 5 (22-26) af de seks nye spørgsmål. 
 
Alder 
Deles gruppen i forhold til alder over og under 25 år ligger dem over 25 markant lavere på 
5 af de seks nye spørgsmål. Kun på spørgsmål 24 omkring oplevelser med rollemodeller 
ligger de meget tæt.  
 
Erfaring 
Håndværkere med høj eller lav erfaring har hverken markante er signifikante forskelle på 
besvarelserne af de seks nye spørgsmål. Hos studenterne svarer dem med lav erfaring 
markant højere på spørgsmål 2,1der spørger ind til succesoplevelser, og på 24, der 
spørger ind til oplevelsen af rollemodeller. 
 

Konklusion 
Konkluderende har undersøgelsen vist at de studerende generelt har en self-efficacy der 
ligger over middel på både den generelle og den fagspecifikke self-efficacy. Dette gør sig 
også gældende når der spørges ind til succesoplevelser med opgaver, vedholdenhed og 
fordybelse i opgaver samt oplevelsen af rollemodeller på det specifikke semester de 
befinder sig på. Generelt ligger niveauerne i gennemsnit fra 7 til 9 med hovedvægten 
mellem 7 og 8. Det er et pænt niveau over middel hvor der stadig er plads til at arbejde på 
en yderligere stigning. Spørgsmål et og seks ligger højst i gruppen af spørgsmål til generel 
self-efficacy (1-10). Spørgsmålene spørger begge ind til oplevelsen af om en opgave løser 
sig bedre hvis man yder en ihærdig indsats. En høj værdi på disse spørgsmål indikerer at 
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de studerende også på studiet ved der skal ydes en indsats for at få et godt resultat og at 
studiet ikke gør dem ”tillært hjælpeløse”.  
Spørgsmål 18, 19 og 20 der spørger ind til støtte og opbakning til studiet fra underviserne, 
med studerende og ens familie er også blandt de spørgsmål der får flest point. Det er 
generelt positivt at de studerende føler sig opmuntret og set positivt på af deres 
undervisere. Spørgsmålene undersøger området ”social overtagelse” som er en af fire 
kilder hvorfra man kan ændre individers self-efficacy.  
De to stress relaterede spørgsmål 21 og 22 der spørger til stress på studiet og privat ligger 
på gennemsnitlig lidt over 5 og 4 point i starten af semesteret og øges begge ved 
slutningen af semesteret. Da flere point er mere stress og stress i forhold til studiet øges 
markant med gennemsnitlig 0,7 point i den sidste undersøgelse konkluderes det at den 
øgede stress påvirkning må være midlertidig stress på grund af semesterafslutningen hvor 
eksamenen er nært forstående. Det har derfor ikke været muligt at se en påvirkning af 
langvarig stress på self-efficacy niveauet, som egentlig var intentionen, da undersøgelsen 
ikke måler dette. 
Undersøgelsens resultater peger på forskelle mellem gruppen af håndværkere versus 
studenter på flere områder.  
Spørgsmålene 1-10 spørger ind til den generelle self-efficacy. Håndværkerne på tredje 
semester skiller sig ud ved at svare signifikant højere på 7 ud af de 10 spørgsmål og første 
semester ved at svare lavere på stort set alle spørgsmål. Større interesse og praktisk 
erfaring med emnet der arbejdes med på 3. semester kan være medvirkende til denne 
forskel. Fuldtids studie samt krav til bland andet IT og computerviden kan være et stort 
miljøskifte for en håndværker, der kan medvirke til en lavere generel self-efficacy i forhold 
til studenterne på første semester.  
På de fagspecifikke spørgsmål (11-17) er der signifikant forskel på spørgsmålet om man 
tror at man kan klare kravene i Husbygning og faget IT og computere. Håndværkerne 
svarer højere end studenterne på spørgsmålet omkring Husbygning og omvendt på 
spørgsmålet omkring IT og computere. Forklaringen er nok at håndværkerne har stor 
praktisk erfaring og føler sig derfor mere på hjemmebane i faget Husbygning end 
studenten der typisk har meget lidt erfaring. I forhold til IT og brugen af computer er det 
derimod omvendt. De er typisk yngre og har mere forståelse og viden om IT og 
computere. Dette resultat viser sig også i forhold til alder hvor de ældste svarer højst 
omkring Husbygning og de yngre omkring IT og computere. Undersøgelsen viser også at 
dem over 25 år svarer lavest når der spørges ind til matematik.  
Svarene til de to fag bærende konstruktioner og tekniske installationer ligger lavest i den 
fagspecifikke gruppe hvilket tolkes som et udtryk for at begge grupper regner disse to fag 
som relative svære fag. 
På de stressrelaterede spørgsmål stiger stress påvirkningen fra studiet markant ved 
slutningen af semesteret for begge grupper, men håndværkerne er den af de to grupper 
der føler sig mest stressede. Ydermere viser undersøgelsen at studerende over 25 år føler 
sig signifikant mere stressede af private årsager. Undersøgelsen viser en sammenhæng 
mellem høj alder og mere stress af private årsager. 
Ændringerne fra undersøgelsen først i semesteret til undersøgelsen sidst i semesteret er 
generelt meget små og ikke markante bortset fra de to stress relaterede spørgsmål og 
spørgsmål otte der har et markant fald hos studenterne. Spørgsmålet lyder ”Når jeg støder 
på et problem, kan jeg som regel finde flere løsninger ”. Studenternes erfaringer henover 
semesteret har resulteret i en nedjustering på dette punkt.  
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I forhold til erfaring ses der en lille tendens til at dem med større erfaring ændrer flere 
spørgsmål i negativ retning og dem med lille erfaring i positiv retning fra først til slutningen 
af semesteret. 
Ses ændringerne i forhold til de enkelte semestre, skiller 4. semester sig ud ved at have 
markante ændringer i negative retning på 11 ud af de 22 spørgsmål hvorimod det er mere 
blandet på de andre semestre. Undersøgelsen giver ikke belæg for at sige hvad der 
specifikt gør forskellen på fjerde semester, hvilket bør klarlægges i en anden 
undersøgelse. Ydermere viser resultaterne at 1., 4., 5. og 7. semester føler sig markant 
mere stresset af studiet i slutningen af semesteret, hvorimod 2. og 3. semester ikke gør 
det, hvilket også kunne være interessant at finde årsagen til i fremtidige undersøgelser.  
 
Der er ikke markante forskelle på hvorledes håndværkere og studenter svarer på de seks  
nye spørgsmål i slutningen af semesteret. Svarene ligger også lidt over middel fra 6,9 til 
8,0 point - og lavest ligger spørgsmålet der spørger ind til oplevelsen af rollemodeller på 
uddannelsen. Oplevelsen af rollemodeller er en af kilderne til at ændre ens self-efficacy og 
der ligger derfor et stort potentiale i at høje også dette område for de studerende.  
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Figur a. Forskellen mellem håndværkere og studenter set i relation til de forskellige semestre.  Plusværdier 
er højere tal for håndværkerne. Blå tal viser hvor der er signifikans. 
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Middel:

Spørgsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Semester:

1 -0,35 -0,41 -0,95 -0,28 -0,55 -0,69 -0,64 -0,33 0,13 -0,26 0,02 0,63 -0,03 -1,44 -0,23 0,3 -1,46 -0,54 -0,42 0,36 0,05 0,56

0,201 0,318 0,382 0,406 0,429 0,020 0,425 0,244 0,420 0,268 0,321 0,414 0,468 0,041 0,041 0,021 0,010 0,020 0,050 0,154 0,000 0,000

2 0,7 3,9 0,5 1,0 2,0 0,4 -0,2 0,6 1,0 0,6 -1,9 -0,3 -0,1 -2,0 -2,0 -0,3 -1,6 0,2 0,1 -1,8 -0,1 2,1

0,450 0,006 0,855 0,250 0,019 0,675 0,675 0,450 0,450 0,450 0,159 0,675 0,375 0,102 0,280 0,805 0,042 0,675 0,822 0,009 0,163 0,006

3 0,7 1,1 1,2 1,0 1,1 1,5 0,7 1,2 1,4 0,9 0,0 0,7 1,4 0,9 1,0 0,6 -0,4 0,5 1,1 -0,6 -0,8 0,6

0,224 0,002 0,002 0,021 0,015 0,086 0,094 0,001 0,024 0,007 0,026 0,035 0,000 0,006 0,007 0,000 0,314 0,240 0,026 0,732 0,005 0,000

4 -1,3 0,5 0,6 -0,9 -0,4 -0,8 -0,5 -0,7 -0,2 0,1 1,1 0,7 0,2 0,1 -0,8 -0,5 -0,4 0,5 0,0 -0,9 1,7 -1,2

0,035 0,013 0,185 0,748 0,808 0,144 0,571 0,638 0,848 0,492 0,601 0,909 0,626 0,614 0,900 0,905 0,909 0,347 0,929 0,005 0,001 0,017

5 0,2 -1,0 0,0 0,3 1,6 0,8 0,0 0,5 0,8 0,2 1,3 1,2 1,0 -1,6 -0,2 0,2 -0,8 0,6 0,1 -0,5 2,2 2,1

0,713 0,167 0,055 0,079 0,022 0,100 0,502 0,112 0,112 0,306 0,004 0,034 0,013 0,702 0,175 0,019 0,971 0,010 0,112 0,551 0,000 0,000

7 0,4 -0,1 -0,4 1,9 0,8 0,2 -0,9 -0,4 0,5 0,8 0,1 0,1 1,2 0,9 0,7 0,9 -0,8 0,1 0,6 0,1 -0,2 -0,3
0,476 0,328 0,262 0,054 0,140 0,378 0,238 0,393 0,021 0,140 0,298 0,222 0,032 0,036 0,046 0,008 0,584 0,136 0,136 0,815 0,167 0,062

http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm
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