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Kvalitet  
Uddannelseskvalitet har været genstand for mange drøftelser og forsøg på definitioner over de 

seneste år. Ministeriets studenterundersøgelse1 indeholder et spørgsmål, hvor de studerende bliver 

bedt om at svare på uddannelsens samlede kvalitet. Det bør bemærkes at vurderingen naturligvis 

ikke kan stå alene, når uddannelseskvalitet skal vurderes. Vurderingen af udsagnet i sig selv kan 

nærmere ses som et udtryk for en umiddelbar overordnet tilfredshed med uddannelsen generelt.  

Undersøgelsesresultaterne kan i 2020 være påvirket af corona-restriktioner og periodevis 

nedlukning af AU. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført fra 20. oktober til 15. december 

2020. I dette tidsrum var universitetet underlagt en række corona-restriktioner af betydning for 

undervisningen, men var ikke lukket fysisk ned. For konkrete spørgsmål og resultater i undersøgelsen 

vedr. corona henvises til notatet vedr. corona-trivsel  

I forlængelse af forårets nedlukning gennemførte universitetet i forsommeren 2020 en undersøgelse 

af omlægningen til online undervisning og eksamen. Formålet med undersøgelsen var at drage 

læring af disse erfaringer for at styrke AU’s fremadrettede tilgang til digitaliseret undervisning og 

eksamen. Rapport og hovedkonklusioner kan findes: 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hvad-laerte-vi-af-foraarets-corona-undervisning.  

Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj 
Studenterundersøgelsen har siden 2016 indeholdt en vurdering af udsagnet kvaliteten af min 

uddannelse er samlet set høj, og i periodens tre gennemførte undersøgelser i hhv. 2016, 2018 og 

2020 har respondenterne fra AU vurderet, at kvaliteten af deres uddannelse samlet set er høj.  

Figur 1 på næste side viser andelen af respondenter i 2016, 2018 og 2020, der har angivet, at de er 

’Meget enig’ eller ’Enig’ i, at kvaliteten af deres uddannelse samlet set er høj.  

Figur 1: Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj, ’Meget enig’ og ’Enig’, 

Uddannelseszoom 2016, 2018 og 2020, AU 

 

                                                           
1 Studenterundersøgelsen gennemføres af Uddannelses og forskningsministeriet hver andet år. Undersøgelsen består af en 

række delelementer herunder Læringsbarometer (som afdækker de studerendes oplevelser af læringsmiljøet på deres 
uddannelse og egne tilgange til læring), Uddannelseszoom (digitalt optagelsesværktøj, hvor de studerende kan 
sammenligne uddannelser), Undervisningsmiljø (i regi af Dansk Center for Undervisningsmiljø).  
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Note: Tallene viser andelen, som har svaret ’Meget enig’ eller ’enig’. Resten har svaret ’hverken eller’, ’uenig’ eller ’meget 

uenig’. Svaret ’ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. 

Hvis man ser på årets undersøgelse er vurderingen af uddannelsens kvalitet høj på alle fem 

fakulteter. Det fremgår af Tabel 1, at der er mindre forskelle fakulteterne imellem. Respondenterne 

fra AR (87%), BSS (89%), HE (92%), Nat (95%) og Tech (89%) vurderer, at de er ’Meget enig’ eller 

’Enig’ i, at kvaliteten af deres uddannelse samlet set er høj. 

Tabel 1: Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj, fakultetsniveau, AU 2020 

Kvaliteten af min 
uddannelse er samlet 
set høj 

Meget enig Enig Hverken enig eller 
uenig 

Uenig Meget 
uenig 

AR 34% 53% 8% 4% 1% 

BSS 41% 48% 8% 3% 1% 

HE 41% 51% 6% 2% 0% 

Nat 51% 44% 4% 1% 0% 

Tech 35% 54% 8% 3% 0% 

Hovedtotal 39% 50% 7% 3% 1% 
*Svarkategorien ’Ved ikke’ er ikke medtaget i beregningerne. N=11.079 

Der ses ikke forskelle mellem uddannelsesniveauer eller køn ift. vurdering af udsagnet.  


