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AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Tirsdag den 16. juni 2020, kl. 13.15 

Sted: Zoom-møde 

 

Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Carsten Jensen (Statskundskab); Alexander Koch (Økonomi); Malene Ker-

zel (Jura); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi) 

 

Studenterrepræsentanter 

Esben Klausen (Økonomi); Lars Møller Haase (Jura); Thomas Tandrup 

Lamm (Psykologi) 

 

Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

Carsten Willemoes Jørgensen (HA jur. og Cand.merc.jur.); Frank Thing-

gaard (Cand.merc.aud.); Michael Svarrer (Økonomi); Jan Laursen (BDE, 

Herning); Rune Stubager (Politik og Økonomi); Christian Waldstrøm 

(Virksomhedskommunikation), Inger Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi – 

Herning) 

 

Faste deltagere 

Fatos Kutllovci (Rådgiver, Dekanatet); Rasmus Rosenkrands Holleufer 

(Rådgiver, Dekanatet), Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, Aarhus BSS 

Studier); Hanne Falsig (sekretariatsbetjening, Aarhus BSS Studier) 

 

Gæster 

Punkt 2: 

Berit Lassesen, Center for Undervisning og Læring 

Maria Hvid Stenalt, Center for Undervisning og Læring  

Line Krog Heltoft, BSS IT og Digitalisering 

Mustapha Ali El-Ahmad, BSS IT og Digitalisering 

 

Fraværende: 

Jacob Klitmøller (Psykologi); Lars Haahr (Virksomhedskommunikation og 

IT); Hans Henrik Hansen (Ingeniøruddannelserne i Herning); Peter Stoun-

bjerg (Statskundskab);  Camilla Le (Virksomhedskommunikation og IT); 

Louise Maria Thomsen (Erhvervsøkonomi); Cecilie Damgaard Jensen (In-

geniøruddannelserne i Herning), Mogens Dilling-Hansen (Erhvervsøko-

nomi); Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Torben Tambo 

(Cand.polyt., Herning); John Bang Mathiasen (GMM, Herning); Sune Due-

holm Müller (Cand.IT –ITKO) 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af dagsorden (13.15) 

2. Indledende drøftelse af erfaringerne med omlægning af undervisnin-
gen til online-format i F20 på baggrund af de spørgsmål, der blev tilfø-
jet evalueringsskemaerne (13.20) (D) 
 

3. Orienteringspunkter (14.10) 

4. Eventuelt (14.20) 

5. Opsummering af dagens møde (14.25) 

 

************************************************* 

 

1. Godkendelse af dagsorden (13.15)   

v. formanden 

 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Indledende drøftelse af erfaringerne med omlægning af undervisningen 

 til online-format i F20 på baggrund af de spørgsmål, der blev tilføjet 

 evalueringsskemaerne (13.20) (D) 

v. formanden 

Gæster: 

Berit Lassesen, Center for Undervisning og Læring (CUL) 

Maria Hvid Stenalt, Center for Undervisning og Læring (CUL) 

Line Krog Heltoft, BSS IT og Digitalisering 

Mustapha Ali El-Ahmad, BSS IT og Digitalisering 

 

Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget rapport om evaluering af omlagt 

undervisning i forbindelse med Covid-19 i foråret 2020. I rapporten vises bl.a. resulta-

ter (gennemsnit for Aarhus BSS) fra de supplerende spørgsmål, der omhandler den 

omlægning af undervisningen, som blev nødvendig, da universitetet fysisk lukkede 

ned. Spørgsmålene blev sendt ud sammen med den almindelige kursusevaluering i for-

året 2020. 

 

Gæsterne fra Center for Undervisning og Læring orienterede om behovet for at udvikle 

et nyt skema og de temaer, der gjorde sig gældende for udviklingen af skemaet. Alle 

spørgsmål er udformet sprogligt med afsæt i BSS’ spørgsmålsbanks sprogbrug og spør-

geformat. Der har i foråret været tale om en nødsituation, hvor online undervisning 

ikke var planlagt, men blev omlagt i al hast, og studieformatet var ikke selvvalgt. Her-

udover var varigheden og konsekvenserne uvisse.  
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Gæsterne fra BSS IT og Digitalisering præsenterede datamaterialet og fremhævede, at 

der er behov for yderligere databearbejdelse, ligesom de kvalitative kommentarer vil 

være af stor værdi.  

 

Tallene viser bl.a., at der er et stort fald i svarprocenten, som i foråret 2020 var 31%, og 

til sammenligning lå svarprocenten for foråret 2019 på 41%. Faldet gælder for uddan-

nelser under alle studienævn. Det er endnu ikke klarlagt, om årsagen til faldet kan 

være, at de studerende har haft mindre tid til besvarelse, eller om det har haft indfly-

delse, at underviser ikke har kunnet afsætte 10 minutter til udfyldelse af spørgeskema-

erne. Hvis der sker omlægninger fremover, bør det overvejes, hvilke tiltag der kan 

iværksættes til højnelse af svarprocenten. 

 

Kursusevalueringerne ser generelt pæne ud, og vurderingen af det samlede kursusud-

bytte ligger i foråret 2020 på 3,8, hvilket er samme resultat som i foråret 2019. Vurde-

ringen af den omlagte undervisning ligger dog lidt lavere (3,6). Der har været en positiv 

opbakning fra de studerende, da alle har oplevet situationen som meget atypisk. 

 

Det er et opmærksomhedspunkt, at nogle studerende har oplyst, at der i enkelte til-

fælde ikke er givet tilstrækkelig erstatningsundervisning, og at fx en dobbeltforelæs-

ning er blevet erstattet af 30-60 minutters undervisning. Resultaterne viser endvidere, 

at der er stor forskel på de studerendes vurdering af, hvor meget undervisning der er 

omlagt, også inden for det samme kursus. 

 

Det kan overvejes, om man skal sammenligne karaktererne ved sommereksamen med 

tidligere eksamener med henblik på at vurdere, om omlægningen har haft betydning 

for eksamensresultaterne. Hvis der i øvrigt er særlige ønsker til de analyser, der skal 

udarbejdes, er man velkommen til at rette henvendelse til BSS IT. 

 

CUL opfordrede Uddannelsesforum til at give feedback på, om spørgsmålene er væ-

sentlige og dækkende for de aktiviteter, der foregår ude i miljøerne, og om vi har brug 

for et fremtidigt “default” skema til brug for blended undervisningsforløb. Hvis der er 

særlige forhold eller sammenhænge, mødedeltagerne ønsker uddybet, er de velkomne 

til at kontakte CUL. 

 

Mødedeltagerne var meget interesserede i materiale på kursusniveau, og BSS IT har al-

lerede sendt rapporter med resultater fra evaluering af både den omlagte undervisning 

og almindelige kursusevaluering på studienævns-, uddannelses- og kursusniveau til de 

enkelte studienævns funktionspostkasser. 

 

Der blev spurgt ind til, hvilke tilbud om støtte CUL kan give til underviserne i forbin-

delse med planlægningen af blended learning. Prodekanen orienterede om, at han alle-

rede er i dialog med CUL og institutlederne på Fuglesangs Allé, og at der vil blive ud-

sendt koordineret information. 
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Gæsterne fra CUL fremhævede, at det vil være en hensigtsmæssigt at tænke i work-

shops og individuel vejledning, da det bliver nødvendigt at samle henvendelser/behov 

fra institutterne. 

 

Det blev foreslået at spørge underviserne om deres oplevelser med den omlagte under-

visning, men CUL oplyste, at det vil blive undersøgt på AU-niveau. Formanden oplyste, 

at man på erhvervsøkonomi vil iværksætte en undersøgelse af, hvordan de studerende 

har oplevet de mundtlige eksamener via Zoom. 

 

 

3.  Orienteringspunkter (14.10) (O) 

3.1 Udvalget for Uddannelse   

Der holdes igen fysiske møder i UFU. 

Regeringen ønsker at styrke de studerendes trivsel og har derfor afsat en større pulje til 

projekter, hvor der arbejdes med trivslen på de videregående uddannelser. Der vil 

komme en sagsfremstilling til studienævnene vedr. ansøgning om de midler, AU har 

fået tildelt. 

 

3.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Afvikling af eksamener i corona-tiden har fyldt rigtig meget i foråret, og planlægning af 

undervisningen i efteråret 2020 er i fokus nu. Der er udfordringer i forhold til lokale-

kapaciteten, da færre studerende end planlagt kommer på udveksling, og der forventes 

flere uddannelsespladser. Herudover er det uvist, om afstandskravet på 1 meter opret-

holdes. Der er størst udfordringer på Fuglesangs Allé, og prodekanen for uddannelse 

har deltaget i to studienævnsmøder på hhv. Erhvervsøkonomi og Økonomi med hen-

blik på en nærmere drøftelse af og orientering om situationen. 

 

Et bredt politisk flertal har aftalt, at der som følge af corona-situationen skal udbydes 

flere bachelorstudiepladser ved de videregående uddannelser for at imødekomme en 

forventet større søgning i 2020. De overordnede præmisser har været, at der skal være 

tale om pladser på ikke-dimensionerede uddannelser med god beskæftigelse, og at den 

samlede dimensionering på engelsksprogede studiepladser ikke sprænges. Der arbej-

des på AU med forskellige scenarier, men der foreligger endnu ikke et endeligt forslag. 

 

3.3 Aarhus BSS Studier 

Der er især travlt med planlægning af undervisningen i efteråret 2020, og som følge af 

de forskellige udfordringer, er efterårets skemaer blevet forsinkede og forventes først 

klar den 10. juli. 

 

 

4.  Eventuelt (14.20) 

Efter sommerferien bliver det forhåbentlig muligt igen at holde fysiske møder. 
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Der vil blive foretaget en evaluering af, hvad der fungerede godt, og hvad fungerede 

mindre godt i forhold til studieberedskabsgruppens arbejde mhp. en fremtidig plan, 

hvis der opstår en tilsvarende situation. 

 

5. Opsummering af dagens møde (14.25) 

v. formanden 

Formanden opsummerede dagens møde, som blev indledt med en orientering om un-

dersøgelsen af og erfaringerne med omlægning af undervisning til online format. Re-

sultaterne viser, at det er gået bedre end forventet, men at der også har været goodwill 

fra de studerendes side. Det bliver vigtigt at få kigget på de kvalitative kommentarer i 

forhold til, hvad der efter de studerendes opfattelse har fungeret godt og mindre godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


