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Evaluering af omlægning til online undervisning 

Baggrund og sigte 
Knap halvvejs inde i forårssemesteret 2020 blev det pga. corona-pandemien fra den ene dag til den an-
den nødvendigt at omlægge al undervisning ved de danske uddannelsesinstitutioner fra den klassiske 
fysiske undervisning (der i et vist omfang var suppleret med educational it-elementer) til et rent digitalt 
format som fjernundervisning. Situationen, hvor alle undervisningsforløb har gennemgået ikke blot en 
teknisk, men også en pædagogisk omlægning, betyder, at alle undervisere og studerende ved Aarhus BSS 
inden for meget kort tid har opnået erfaring med at arbejde med og i det digitale undervisningsformat. 
Det er en unik situation, fordi det som uddannelsesinstitution giver os mulighed for – på et gennemført 
bredt grundlag – at samle de opnåede erfaringer og vurdere, hvilke tiltag der har fungeret godt eller min-
dre godt i de forskellige kontekster, de er indgået i. Det drejer sig både om undervisernes overvejelser 
om og erfaringer med at omlægge deres undervisning til forskellige digitale formater og de studerendes 
erfaringer med at arbejde ud fra og i sådanne digitale formater.  

Nærværende notat tager det sidste spørgsmål op. Den strukturerede indsamling af disse erfaringer sker i 
form af en række ekstra spørgsmål, der supplerer fakultetets vanlige standardspørgsmål i undervisnings-
evalueringen. Det er spørgsmål, der sigter på at gøre os klogere på, hvad der har fungeret eller ikke fun-
geret, og hvordan de studerende oplever og håndterer online undervisning med de muligheder og ind-
skrænkninger, et sådant undervisningsformat giver. De ekstra spørgsmål udgør således ikke en del af den 
vanlige undervisningsevaluering og tænkes derfor ikke brugt som et ”kontrolelement”, men derimod 
som et element i den pædagogiske udvikling, der er den vigtigste del af undervisningsevalueringen. Fa-
kultetets undervisere greb inden for meget kort tid opgaven med at omlægge til et digitalt format på for-
nem vis og har gjort et godt og stort arbejde for at sikre de studerendes læring i denne proces, så det er 
med de ekstra spørgsmål rettet mod den digitale situation alene formålet at gøre både den enkelte un-
derviser klogere på, om de enkelte tiltag virkede som tænkt, og os som institution klogere på, hvad mu-
lighederne og udfordringerne er i et rent digitalt format, ikke mindst ift., hvordan de studerende oplever 
og håndterer dette. Denne evaluering vil blive suppleret af en bred AU-undersøgelse på en udvalgt 
række fag samt lidt senere af en erfaringsopsamling blandt underviserne. 

Notatet består af 1) en samlet introduktionstekst til de studerende om semesterets samlede undervis-
ningsevaluering, 2) en introduktionstekst til de edu it-rettede spørgsmål, 3 og 4) hhv. deskriptive og 
værdi-spørgsmål om det digitale format samt 5) overgang til fakultetets evalueringsstandardspørgsmål 
om det samlede forløb. 

Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af studielederne Carsten Jensen (statskundskab) 
og Lars Esbjerg (erhvervsøkonomi), de pædagogiske konsulenter Maria Hvid Stenalt og Berit Lassesen fra 
Center for Undervisning og Læring samt prodekan for uddannelse Per Andersen. Spørgsmålene er testet 
hos studielederne Jacob Klitmøller (psykologi) og Christian Waldstrøm (virksomhedskommunikation).  
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1) Indledning til evaluering 
”Kære studerende 

Indeværende semester har haft et noget anderledes forløb end det var planlagt og normalt forløber. Vi 
var lige knap nået halvvejs i semesteret, da vi med stor hast måtte omlægge undervisningen til digitale 
formater pga. forholdsreglerne mod corona-epidemien. Dette udfordrede både studerende og undervi-
sere, fordi hele undervisningens almindeligt kendte struktur og format blev ændret, så alle skulle tilpasse 
sig til nye måder at arbejde og studere på. 

Den totale omlægning af alle fag til digitalt baseret undervisning betyder, at vi har mulighed for at blive 
klogere på, hvordan I studerende oplevede og håndterede undervisningen i det rent digitale format. Det 
er en viden, som vi kan bruge generelt i vores planlægning af undervisning, og hvis en sådan situation 
skulle opstå igen.  

Derfor håber vi, at du vil bruge lidt ekstra tid på at gennemføre undervisningsevalueringen for indevæ-
rende semester, så vi kan se, hvad studerende samlet set fandt udbytterigt, hvad der fungerede mindre 
hensigtsmæssigt, og hvordan I hver især håndterede en studiedag, der pludselig blev digital. 

Dette semesters undervisningsevaluering falder derfor i to dele:  

1. Først vil du få spørgsmål, der angår undervisningen og studiet efter den fysiske nedlukning af 
Aarhus Universitet – dvs. perioden 13. marts og resten af semestret.  

2. Dernæst følger de almindelige evalueringsspørgsmål, som du skal besvare med afsæt i din sam-
lede oplevelse af undervisningen (dvs. hele undervisningsforløbet). 

Tak for din hjælp. 

Med venlig hilsen 

Per Andersen, prodekan for uddannelse, Aarhus BSS” 

 

2) Introtekst til de ekstra spørgsmål ang. omlægningen 
”De følgende spørgsmål omhandler perioden fra 13. marts og semesteret ud, hvor den almindelige fysi-
ske undervisning var suspenderet og omlagt til digitale formater. Universitetet er interesseret i at finde 
ud af, hvordan du som studerende oplevede og håndterede undervisningen i denne periode. Spørgsmå-
lene er ikke en del af den almindelige kursusevaluering.” 
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3) Deskriptive spørgsmål om format 
Spørgsmålsformulering Svarkategori Fokus 
Spørgsmål supplerer standardskemaerne a, b, c og vejledningsskema 
- Standardskema A: Forelæsning 
Den omlagte undervisning bestod i høj grad af: 

• Individuel læsning af pensum 
• Individuelle opgaver  
• Gruppeopgaver eller lignende samarbejde med medstu-

derende 
• Powerpoint-slides 
• Powerpoint-slides, som underviseren talte ind over 
• Optagede videopræsentationer eller –oplæg med under-

viseren 
• Optagede videopræsentationer eller –oplæg med med-

studerende 
• Videokonferencer eller –møder med underviseren og 

medstuderende 
• Andre løsninger  (Uddyb her )  

Sæt flere krydser Format 

Hvor stor en del af de skemalagte undervisningstimer og aktivi-
teter blev gennemført efter omlægningen af undervisningen  

 

ca. 0%,25%,50%, 
75%, 100% 

Graden af 
omlægning 

- Standardskema B: Forelæsning og holdundervisning 
Hvor stor en del af den skemalagte holdundervisning blev gen-
nemført efter omlægningen af undervisningen 
 

ca. 0%,25%,50%, 
75%, 100% 

Graden af 
omlægning 

Hvor stor en del af de skemalagte forelæsninger blev gennem-
ført efter omlægningen af undervisningen 
 

ca. 0%,25%,50%, 
75%, 100% 

- Standardskema C: Undervisning og vejledning 
Hvor stor en del af de skemalagte undervisningstimer og aktivi-
teter blev gennemført efter omlægningen af undervisningen 
 

ca. 0%,25%,50%, 
75%, 100% 

Graden af 
omlægning 

Vejledning:  
Den omlagte vejledning blev i høj grad gennemført som: 

• Videokonferencer eller –møder 
• E-mailkommunikation  
• Optaget feedback på tekst eller andet materiale med in-

teraktion med vejleder derudover 
• Optaget feedback på tekst eller andet materiale uden in-

teraktion med vejlederen derudover 
• Online gruppemøde med mulighed for interaktion med 

medstuderende (fx peer-feedback)  
• Andre løsninger (Uddyb her ) 

Sæt flere krydser  
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4) Værdi/kvalitetsspørgsmål (stilles på kursusniveau) 
Spørgsmålsformulering Svarkategori Fokus 
Underviseren har løbende orienteret os om hvilke 
opgaver, der skulle løses, deadlines mv. 
 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Forventningsaf-
stemning og or-
ganisering 
 
 Det har været tydeligt for mig, hvordan jeg forventedes 

at arbejde med stoffet og løse opgaver* 
 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Underviseren gav gode muligheder for at jeg kunne til-
rettelægge mine undervisnings- og læringsaktiviteter 
indenfor min egen tidsplan  

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Jeg har kunnet tilgå de ressourcer og materialer, der 
blev brugt i undervisningen i perioden** 
 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Undervisnings-
materialer og - 
aktiviteter 

De kursusmaterialer og - ressourcer, der blev stillet 
tilrådighed i perioden, gav god mening i forhold til det, 
vi skulle lære* 
 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig,  ikke re-
levant 

De online opgaver, der blev stillet i perioden, gav mig 
god mulighed for at arbejde med faget* 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig,  ikke re-
levant 

Jeg har i det store og hele læst litteraturen til kursus-
forløbet i perioden med omlagt undervisning ** 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Studerendes ar-
bejdsindsats og 
studiekultur 
 
 Jeg har involveret mig aktivt i undervisnings- og læ-

ringsaktiviteterne i perioden med omlagt undervisning 
*** 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Jeg har planlagt min studiehverdag omhyggeligt for at 
sikre, at jeg nåede igennem pensum og løste de stillede 
opgaver* 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Jeg synes, at mine medstuderende forekom engage-
rede i undervisningen og aktiviteterne i perioden *****  

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 
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Det har været svært for mig at studere uden 
afbrydelser (f.eks. afbrydelser der skyldes børn i 
hjemmet eller overspringshandlinger)***  

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Jeg har kunnet få faglig hjælp og støtte fra mine 
medstuderende* 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Hvad har fungeret godt i dit online studiearbejde **** Åbent tekstfelt til svar 
Hvad har fungeret mindre godt i dit online studiear-
bejde**** 

Åbent tekstfelt til svar 

Hvilke online værktøjer har du anvendt til at arbejde 
sammen med dine medstuderende? 

Åbent tekstfelt til svar 

Der har været god sammenhæng mellem 
undervisningen før og efter omlægningen** 
 

Uenig, overvejende uenig, 
hverken/eller, overve-
jende enig, enig, ikke rele-
vant 

Generel til-
fredshed 

Jeg vurderer udbyttet af den omlagte undervisning 
som:* 
 

Meget stort udbytte – in-
tet udbytte 

 
Om spørgsmålene 

• Spørgsmål markeret med * er enten et standardspørgsmål i Aarhus BSS’ kursusevaluering, findes i spørgs-
målsbanken med supplerende spørgsmål eller udviklet med afsæt i eksisterende spørgsmål fra banken.  

• Spørgsmål markeret med ** er udviklet med afsæt i Ginns & Ellis (2007) 
• Spørgsmål markeret med *** er udviklet med afsæt i fra Barnard, Paton & Lan (2008) 
• Spørgsmål markeret med **** er hentet fra AU Studypedias online afstemning for studerende 
• Spørgsmål markeret med ***** er udviklet med afsæt i et gangværende forskningsprojekt af Stenalt 

Referencer 
Barnard, L., Paton, V., & Lan, W. (2008). “Online Self-Regulatory Learning Behaviors as a Mediator in the Relation-
ship between Online Course Perceptions with Achievement”. The International Review of Research in Open and Dis-
tributed Learning, 9(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v9i2.516  
Ginns, P., & Ellis, R. (2007). “Quality in blended learning: Exploring the relationships between on-line and face-to-
face teaching and learning”. The Internet and Higher Education, 10(1), 53-64. 

 

5) Overgang til standardspørgsmål 
“Kære deltager på kurset XX 

Vi vil gerne stille en række spørgsmål om dit udbytte af kurset. De første spørgsmål omhandler dit eget 
engagement i kurset.” 

https://doi.org/10.19173/irrodl.v9i2.516
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Herefter følger de respektive standardspørgsmål om engagement, kursets organisering, feedback, for-
midling og udbytte for enten forelæsninger, holdundervisning eller vejledningsforløb, jf. https://medar-
bejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/BSS_kursusevaluering/Fuldtidsuddannelser_2020_DA.pdf 

Sidste del angår altså den almindelige undervisningsevaluering ved Aarhus BSS, jf. https://medarbej-
dere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/digital-kursusevaluering/ 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/BSS_kursusevaluering/Fuldtidsuddannelser_2020_DA.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/BSS_kursusevaluering/Fuldtidsuddannelser_2020_DA.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/digital-kursusevaluering/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/digital-kursusevaluering/

	Baggrund og sigte
	1) Indledning til evaluering
	2) Introtekst til de ekstra spørgsmål ang. omlægningen
	3) Deskriptive spørgsmål om format
	4) Værdi/kvalitetsspørgsmål (stilles på kursusniveau)
	5) Overgang til standardspørgsmål

