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Krav til institutternes planer for evaluering 

Institutlederen har ansvar for at sikre, at der er udarbejdet en plan for evaluering, der omfatter alle instituttets 

uddannelser. Institutlederen skal herunder sikre, at planen ligger offentlig tilgængelig på studienævnets og/eller 

instituttets hjemmeside, og at den drøftes mellem institutleder, studieleder og studienævnsformand med henblik 

på eventuel revidering minimum hvert tredje år. Institutlederen kan løbende foretage justeringer i planen, bl.a. 

på baggrund af input fra studienævnet.  

Af planerne skal det fremgå: 

Hvilken evalueringsmetode, der anvendes til den enkelte evaluering 

Den overordnede procedure for evalueringer fastlægger ikke, hvilke konkrete evalueringsmetoder og modeller, 

der skal anvendes. Vurderingerne af, hvad der er det mest hensigtsmæssige og effektive evalueringsforløb af-

hænger af den enkelte uddannelses karakter, læringsmåls- og kompetencebeskrivelser, undervisningsmetoder, 

generelle tilrettelæggelse og organisering med mere. Det er dog et overordnet krav, at der ved evalueringer af 

studieaktiviteter iht. semestret både anvendes kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder1. Det kan eksem-

pelvis være en kombination af et spørgeskema, hvor resultaterne efterfølgende drøftes og kvalificeres på et 

semestergruppemøde.  

Der er også krav til, at studiemiljøet undersøges via standardiserede spørgsmål til området via den kvantitative 

evaluering af studieaktiviteter. Da der er andre forhold for diplom- og masteruddannelser, er det besluttet, at det 

er frivilligt for diplom- og masteruddannelser, om der anvendes de standardiserede spørgsmål eller egne 

spørgsmål til studiemiljøet. Hvis instituttet har diplom- og/eller masteruddannelser skal det i planen fremgå, 

hvordan instituttet evaluerer studiemiljøet på disse uddannelser.   

 

Hvem, der gør hvad og hvornår 

Planen skal angive en procesplan, så det er tydeligt, hvad der sker og hvornår.  

Det skal bl.a. fremgå af planen, hvilket alternativ der anvendes, hvis det ikke muligt at foretage den kvantitative 

evaluering af studieaktiviteter i forbindelse med en undervisningsgang2. 

 

Der skal være en deadline for, hvornår studienævnet senest skal have drøftet evalueringsresultaterne eller en 

deadline for hvornår, der skal gives en tilbagemelding på evalueringerne til de studerende.  

Senest seks måneder efter at semesteret er afsluttet, skal de kvantitative data fra de studerendes evalueringer 

af studieaktiviteter være offentliggjorte og ligge tilgængelige på studienævnets og/eller instituttets hjemmeside3. 

                                                      
1 Den k vant i ta t i ve  metode f rembr inge r  data ,  der  o f te  e r  sammenl igne l ig  og de rved g i ve r  mul ighed fo r  a t  sam-
menl igne mel lem uddannel ser  e l l e r  ove r  en pe r iode.  Den kva l i ta t i ve  metode g i ver  som udgangspunk t  mul ighed  
for  a t  gå mere i  dybden med emner  og kan g i ve  mere fork la rende svar  og uddybninger  på p rob lemst i l l i nge r .  
2 E t  a l te rnat iv  kan eksempelv is  være,  a t  de r  ind fø jes  en eva luer i ngsak t i v i te t  i  de  s tuderendes  skema,  og se-
mes terkoord inato ren ha r  t i l  opgave a t  ta le  med de s tuderende om deres  de l tage l se i  ak t i v i te ten,  så  der  s ik res  
en hø j  s varprocent .  
3 I  ove renss temmelse med Danmarks  S ta t is t i ks  data fo r t ro l ighedspol i t i k  e r  de r  k rav om,  a t  der  ska l  være m in i -
mum t re  ind iv ide r  i  en  gruppe  før ,  der  op l yses  yder l igere  i n fo rmat ion om gruppen.  Det  betyder ,  a t  det  kun er  
data  med t re  e l le r  f le re  besvare lser ,  de r  ska l  o f fent l i ggøres  på s tud ienæ vnets  og/e l le r  ins t i tu t te ts  h j emme-
s ide .  
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Processen for opfølgning på studiemiljø fremgår af ”4.1.1. Procedure for opfølgning på og udvikling af studie-

miljøet”.  

 

Hvordan relevante aktører bliver inddraget i evalueringsprocessen 

Udover de studerende skal medarbejdere, der er tilknyttet semesteret, også indgå i evalueringsprocessen. Det 

gælder undervisere, planlæggere og administrativt personale. Det kan eksempelvis ske ved deltagelse i seme-

sterevalueringsmøder eller lignende.  

 

Hvilket dokumentationsmateriale, der ligger til grund for behandling i studienævnet 

Her skal det beskrives, hvilken form evalueringsresultaterne skal have, når de tilgår studienævnet.  Formen 

skal understøtte en effektiv opfølgning i studienævnet.  

 

Hvordan analyse af og opfølgning på evalueringerne foregår 

Der skal laves en konkret analyse og vurdering af evalueringsresultaterne mhp. at identificere en relevant op-

følgning. I planen skal det derfor fremgå, hvordan institutleder, studieleder, studienævnsformand og studienæv-

net samarbejder om dette. Det skal fremgå, hvordan der sikres opfølgning ved involvering af øvrige institutter, 

der leverer undervisning til instituttets uddannelser.  

 

Hvilken form for tilbagemelding de involverede i evalueringen skal have 

Det er afgørende for en god evalueringskultur, at de medvirkende i en evaluering modtager en tilbagemelding 

på resultaterne af evalueringen, samt hvilke indsatser, der igangsættes som opfølgning på resultaterne. De stu-

derende skal derfor orienteres om: 

 Resultatet af evalueringerne 

 Indsatser, der igangsættes på baggrund af evalueringerne samt begrundede fravalg for væsentlige 
evalueringsresultater 

 Status på eventuelt tidligere igangsatte indsatser 
 

Alle studerende skal informeres mundtligt eller skriftligt. Ligeledes skal de medarbejdere, der deltager i evalue-

ringerne, have tilbagemeldinger og tilbud om eventuel støtte til konkret opfølgning på baggrund af resultaterne 

af evalueringer. Der kan eventuelt ske en samlet tilbagemelding for flere evalueringer samtidig.  

 

De studerendes anonymitet i forbindelse med evalueringer 
De studerende skal som udgangspunkt sikres anonymitet i forbindelse med besvarelsen af evalueringer, da 

formålet med evaluering er at indsamle brugbare og kvalificerede informationer til kvalitetsarbejdet. 

Hvis institutterne ønsker at forbeholde sig ret til og mulighed for at konfrontere konkrete studerende, der over-

træder disciplinærreglerne, skal de studerende i de kvantitative evalueringer orienteres om, at deres besvarel-

ser behandles anonymt ifm. opfølgningen på evalueringerne, under forudsætning af at disciplinærreglerne 

overholdes. Institutlederen skal derfor sikre, at evalueringerne indeholder følgende tekst: 

”Din besvarelse af evalueringen behandles som udgangspunkt anonymt. Du skal dog være opmærksom på, at 

ordensreglerne i AAU’s disciplinærregler også er gældende i forbindelse med besvarelse af evalueringer. Så-

fremt ordensreglerne ikke overholdes, kan AAU finde frem til din identitet og rejse en disciplinærsag”. 

Du finder AAU’s disciplinærregler her.   

https://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/regler/plagiat/disciplinaerregler/

