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AARHUS UNIVERSITET 
 

Seminar den: 25. april 2018, kl 08.15-15.00 
Fuglesangs Alle 4, 2630-K101 
Seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum 
 
 
 
Tilstedeværende:  
Medlemmer 
Studienævnsformænd 
Formand Anne Skorkjær Binderkrantz (Statskundskab) Bo Sandemann 
Rasmussen (Økonomi); Malene Kerzel (Jura); Helle Spindler (Psykologi); 
Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi);  
 
Studenterrepræsentanter 
Næstformand Jacob Nielsen (Erhvervsøkonomi); Kasper Selmar Pedersen 
(Økonomi); Hanna-Louise Schou Nielsen (Statskundskab); Camilla Rosen-
krantz Skovborg (Jura); Michael Schøtt (Psykologi); Tina Karbo Schnetler 
(suppleant, Erhvervskommunikation);  
 
Per Andersen, Prodekan for Uddannelse, Dekanatet, Aarhus BSS 
 
Observatører 
Hanne Søndergaard Birkemose (HA Jur og Cand.Merc Jur); Mogens Dil-
ling-Hansen (Erhvervsøkonomi); Frank Thinggaard (cand.merc.aud); Jan 
Laursen (Businessingeniør i Herning);  
 
Faste deltagere 
Anni Bækgaard Langberg (Studiechef, Aarhus BSS Studier); Lone Wraa (Af-
delingsleder, SNUK, Aarhus BSS Studier); Lasse Damgaard Møller (sekreta-
riatsbetjening, Aarhus BSS Studier) 
 
Gæster:  
Punkt 2: Mariann Holmslykke, Aarhus BSS Studier 
Punkt 3: Anne Anhøj, Aarhus BSS Studier   
Punkt 10: Line Krog Heltoft; Mette Tikær Brock; Mustapha Ali El-Ahmad; 
Berit Lassesen, Center for Undervisning og Læring  
 
Fraværende 
Trine Susanne Johansen (Virksomhedskommunikation & IT); Rune Stub-
ager (Politik og Økonomi); Kirsten Wølch Rasmussen (Erhvervssprog); Kira 
Svane Kristensen (Businessingeniør i Herning); Line Fristrup (Rådgiver, 
Dekanatet); Hans Henrik Hansen (Businessingeniør i Herning); Sune Due-
holm Müller (Cand.IT –ITKO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
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DAGSORDEN 
D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 
 

0. (08.00) Morgenbrød 

1. (08.15) Godkendelse af dagsorden 

2. (08.20) Evaluering af anonymisering af eksamen (D) 

3. (08.50) Kvalitetssikring af eksamen (D) 

- forudsætningsaktiviteter 

4. (09.20) Feedback (B) 

5. (10.00) Pause 

6. (10.10) Status på Fremdriftsreform II (O) 

7. (10.30) Specialeundersøgelse (D) 

8. (11.30) Anbefaling 36 og 37 fra Udvalget for Bedre 
Universitetsuddannelses anbefalinger (D) 

9. (11.50) Frokost 

10. (12.30) Evaluering af evalueringsordningen (D) 

11. (14.30) Forslag til kommende punkter 

12. (14.35) Orienteringspunkter 

13. (14.50) Eventuelt 

14. (14.55) Opsummering af dagens møde 

Bilag 1 Resultater gruppearbejde 
 
 
*********************************************************************** 
 
0. (08.00) Morgenbrød  
 
 
1.  (08.15) Godkendelse af dagsorden  
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
****************************** 
Referat: 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 
Referat fra det konstituerende møde d. 27. februar 2018 er blevet skriftligt godkendt ved 
rundsending uden kommentarer 
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2. (08.20) Evaluering af anonymisering af eksamen (D) 

v.  Per Andersen 
 Gæst: Mariann Holmslykke 
 
Punktet er tidligere blevet drøftet på møder i Aarhus BSS Uddannelsesforum 3. december 2015; 
23. februar 2016 og 31. marts.2016. 
 
På møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 29. marts 2017 blev det besluttet, at der fra sommerek-
samen 2017 indføres anonymisering af alle relevante prøver. 
 
Anonymisering af prøver har derfor været afviklet i to eksamensterminer og de enkelte studie-
nævn bedes dele erfaringer med anonymisering af eksamen. 
 
Som udgangspunkt for besvarelserne, bedes studienævnene forholde sig til nedenstående spørgs-
mål: 
 
Spørgsmål til undervisere 

• Hvad har det betydet for jer, at de fleste eksamener i WISEflow er blevet anonymiserede? 
• Hvordan fungerer det som bedømmer, at nogle eksamener er anonymiserede og andre 

ikke? 
• Har det ændret jeres kommunikation med de studerende og i givet fald hvordan? 

Spørgsmål til studenterrepræsentanter 
• Hvordan har de studerende taget imod, at de fleste eksamener i WISEflow er blevet ano-

nymiserede? 
• Hvordan fungerer det som studerende, at nogle eksamener er anonymiserede og andre 

ikke? 
• Har det ændret jeres kommunikation med bedømmerne og i givet fald hvordan? 

Derudover bedes de enkelte studienævn også dele af erfaringer med digitalisering af eksamen, 
herunder scanning af bilag. 
 
Spørgsmål til undervisere og studerende 

• hvordan er jeres erfaringer med digitalisering af bilag til eksamensopgaver?  
 
 
****************************** 
Referat: 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede spørgsmålene vedrørende anonymisering. 
 
Aarhus BSS Studier indledte med at kommentere, at der er stor forskel på antallet af 
anonyme eksaminer på de forskellige studier. Administrativt betyder det ikke en større 
arbejdsbelastning at håndtere de enkelte eksaminer, men det medfører en større kom-
pleksitet i forhold til at identificere, hvilke eksaminer der er anonymiserede. 
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Blandt studenterrepræsentanterne var der overordnet bred enighed, om at anonymise-
ring fungerer fint. Det blev dog kommenteret, at kommunikationen omkring anonymise-
ring kan gøres mere eksplicit i Wiseflow, hvor det skal fremgå eksplicit, når man tilgår 
eksamen og ikke som ekstra information, som skal tilgås via et link. Det blev foreslået, at 
forelæserne kunne spille en større rolle i forhold til at formidle, hvilke eksaminer der er 
anonymiserede. 
 
Blandt underviserne var der ligeledes overordnet bred enighed om, at det fungerer til-
fredsstillende. Dog blev det kommenteret, at der kunne være udfordringer med, at stu-
derende bliver identificeret i forbindelse med plagieringskontrol og kildehenvisninger til 
delte gruppenoter. Dette kan dog løses administrativt. Derudover opleves det, at ved ek-
saminer, der kan tages af studerende fra forskellige uddannelser, bliver løbenumrene 
sorteret efter studienummer, der ofte kan afspejle uddannelsestypen, hvilket kan medfø-
rer en forstyrrelse i forhold til karaktergivningen. 
 
Derudover drøftede Aarhus BSS Uddannelsesforum spørgsmålet vedrørende digitalise-
ring, herunder særligt bilag til eksamen. 
 
I eksaminer hvor der kræves meget detaljerede, håndskrevne bilag, kan disse fotografe-
res og uploades. Det blev drøftet, hvorvidt kvaliteten af disse er god nok og hvorvidt en 
dårlig billedkvaliteten kan skyldes, at billederne bliver udskrevet. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede forskellige perspektiver på anonymisering af 
klagersager og overordnet var der enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt med ano-
nymisering af klagesager, da man som udgangspunkt starter med at kontakte sin under-
viser for feedback. 
 
 
3. (08.50) Kvalitetssikring af eksamen (D) 

- forudsætningsaktiviteter 
v. Per Andersen 
Gæst: Anne Anhøj, Aarhus BSS Studier 

 
Som en del af projekt ’Kvalitetssikring af eksamen’ drøftede Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 3 
oktober 2017 forudsætningsaktiviteter. Per Andersen redegjorde for, at forudsætningsaktiviteter 
ikke anvendes ensartet på tværs af uddannelserne på Aarhus BSS, samt at det ikke er muligt at sy-
stemunderstøtte registreringen af, hvorvidt kravene til forudsætningsaktiviteterne er opfyldt, da 
der ikke hverken nu eller i den nære fremtid er integration til STADS.  
 
Studienævnene har efterfølgende drøftet brugen af forudsætningsaktiviteter, herunder hvem der 
har ansvaret for de studerendes læring.  
 
Prodekanen præsenterer model for, hvordan forudsætningsaktiviteter kan anvendes på fakultetet 
samt tankerne bag modellen 
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****************************** 
Referat: 
 
Studienævnene fik efter efterårets drøftelse i Aarhus BSS Uddannelsesforum til opgave 
at drøfte forudsætningsaktiviteter, herunder særligt hvem der har ansvaret for de stude-
rendes læring – er det primært uddannelsens ansvar at sikre de studerendes læring – 
f.eks. gennem brug af forudsætningsaktiviteter – eller er det primært de studerendes an-
svar, hvorvidt de ønsker at gøre brug af feedback-aktiviteter undervejs i undervisnings-
forløbet. Derudover fik studienævnene til opgave at drøfte forskellige modeller for an-
vendelsen af forudsætningsaktiviteter.  
 
Studienævnene har givet udtryk for, at der generelt er tilfredshed med de nuværende 
modeller.  
 
På baggrund af studienævnenes tilbagemeldinger har prodekanen som led i kvalitets- og 
legalitetssikringen af fakultets uddannelser truffet beslutning om en model for anvendelsen 
af forudsætningsaktiviteter: 
 

• Der opstilles en defineret, læringsunderstøttende aktivitet som forudsætning for, 
at den studerende kan deltage i eksamen. Der skal være mulighed for at få feed-
back i løbet af undervisningen inden eksamen. 

• Der kan opstilles formkrav eller tidsfrist for forudsætningsaktiviteten, men der 
foretages ikke en egentlig bedømmelse.  

• Såfremt den studerende ikke opfylder forudsætningsaktiviteten, har den stude-
rende brugt et eksamensforsøg. 

• Studerende, der ikke har opfyldt forudsætningsaktiviteten skal have mulighed 
for at deltage i reeksemn på lige fod med andre studerende, der har brugt et for-
søg i forbindelse med den ordinære eksamen.  

• Hvis studienævnet finder det relevant og praktisk muligt kan det stille krav om, 
at de studerende, der ikke har opfyldt forudsætningsaktiviteten, skal opfylde 
denne forud for reeksamen, og dermed kan nå at få feedback inden eksamen.  

• Reeksamen skal have samme form for alle studerende. 
 
  
Modellen forventes implementeret således, at kursusbeskrivelser for fag, hvortil der er 
knyttet forudsætningsaktiviteter, skal være opdateret fra og med efteråret 2019. 
 
Per Andersen indledte med at opsummere baggrunden for drøftelsen. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er et reelt behov 
for at lave en fælles løsning, når der allerede eksisterer fungerende, velafprøvede løsnin-
ger, der understøtter læringen på en tilfredsstillende måde.  
 
Per Andersen understregede, at den fælles løsning udspringer af, at mange af de tidligere 
løsninger ikke har overholdt lovgrundlaget for udprøvning, hvorfor det er nødvendigt 
med en løsning, der overholder lovgrundlaget og dermed også de studerendes retssik-
kerhed. 
 
Det blev endvidere understreget, at opfyldelsen af forudsætningsaktiviteten forholder sig 
til rammerne for aktiviteten og ikke en egentlig bedømmelse af det faglige indhold. 
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Der blev fra Aarhus BSS Uddannelsesforum udtrykt ønske om, at der bliver opstillet en 
alternativ model, der indeholder en egentlig faglig bedømmelse samt en vurdering af, 
hvilke ekstra administrative udfordringer, det medfører. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede endvidere forskellige perspektiver på, hvordan 
forudsætningsaktiviteter kan anvendes i undervisningen og hvordan det kan  
anvendes som feedback.  
 
Der blev endvidere givet udtryk for, at nogle studerende ikke anvender muligheden for 
løbende at aflevere opgaver, med mindre det er en obligatorisk aktivitet.  
 
Der blev fra Aarhus BSS Uddannelsesforum ytret ønske om en vis fleksibilitet i opfyldel-
sen af forudsætningsaktiviteten. 
 
Per Andersen tilkendegav, at han ville indgå i dialog med de enkelte studienævn, om 
hvordan formatet for forudsætningsaktiviteter kan implementeres. 
 
 
4. (09.20) Feedback (B) 
v. Per Andersen  
 
På møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 3. oktober 2017, drøftede Aarhus BSS Uddannelsesfo-
rum Feedback. Drøftelsen udsprang af, at prodekan for uddannelse på baggrund af fakultetets 
handleplan fra uddannelsesrapporten 2016 havde bedt CUL om at skabe et overblik over de eksi-
sterende og mulige former for feedback 
 
På mødet d. 3. oktober 2017 holdt Torben K. Jensen, CUL, oplæg omkring feedback og pointerede 
blandt andet, at det er veldokumenteret, at feedback er brugbart og kan understøtte de studeren-
des læring. Men der er opstået en form for politisk konsensus om, at studerende modtager for lidt 
feedback. Derfor har CUL undersøgt, hvordan omfanget af feedback kan måles. Det har dog vist 
sig at være en udfordring, da måling af feedback er afhængig af, hvordan feedback forstås og itale-
sættes i forhold til almindelige læringsaktiviteter.  
 
På baggrund af CULs notat omkring feedback samt Torben K. Jensens præsentation har studie-
nævnene i løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 drøftet feedback. 
 
Bo Sandemann Rasmussen holder oplæg omkring Studienævnet for Økonomis drøftelser og be-
slutning omkring feedback. 
 
 
****************************** 
Referat: 
Som følge af drøftelsen i Aarhus BSS Uddannelsesforum i efteråret 2017, blev studie-
nævnene bedt om at drøfte en række spørgsmål, herunder hvorvidt studienævnet gen-
kender og på forskellig vis gør brug af forskellige former for feedback; hvorvidt studie-
miljøundersøgelsens resultater er et reelt udtryk for niveauet af feedback på uddannel-
sen/uddannelserne, herunder hvor stort potentialet er for at forbedre mulighederne for 
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at inkorporere forskellige former for feedback; hvorledes anvendelsen af feedbackformer 
kan italesættes overfor VIP og studerende.  
 
Bo Sandemann Rasmussen holdt oplæg omkring Studienævnet for Økonomis drøftelser 
og beslutning omkring feedback: 
 
Feedback er en forudsætning for læring, men det er vigtigt med en bedre italesættelse af, 
hvad feedback er samt, hvordan det kan understøtte den studerendes læring.  Derfor har 
Derfor har Studienævn for Økonomi besluttet, at fra efteråret 2018, skal alle fagbeskri-
velser indeholde en beskrivelse af formen af feedback i undervisningen.  Dette medfører 
automatisk den fordel, at underviseren bliver nødt til at forholde sig konkret til, hvilken 
feedback der anvendes i undervisningen. Bo Sandemann Rasmussen redegjorde for de 
forskellige former for feedback, som er blevet godkendt i studienævnet. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede i forlængelse af Bo Sandemann Rasmussens 
oplæg, hvorvidt de studerende reelt vil være opmærksomme på, at der er angivet feed-
back-former i fagbeskrivelsen.  
 
De studerende gav udtryk for, at størstedelen af de studerende ikke anvender kursuska-
taloget til at orientere sig omkring krav til faget, men tilføjelsen af feedbackformer er et 
vigtigt skridt i forhold til at få et fælles sprog omkring feedback. Der er dog er usikkerhed 
om, hvorvidt det konkret kan aflæses i de kommende studiemiljøundersøgelser.  
 
Lars Esbjerg holdt efterfølgende oplæg omkring Studienævnet for Erhvervsøkonomis 
drøftelser og beslutning omkring feedback: 
 
Studienævnet har drøftet, at de studerende måske har en for snæver forståelse af, hvad 
feedback er. Studienævnet har som mål med deres fokus på feedback, at antallet af kla-
ger falder samt, at de studerende bliver mere tilfredse med udbyttet af undervisningen. 
 
Fra foråret 2018 skal alle undervisere give feedback på skriftlige opgaver. Hertil er der 
opstillet fire forslag til, hvordan det gøres, som blandt andet også indeholder feed for-
ward. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede i forlængelse af de to oplæg de praktiske udfor-
dringer, blandt andet i forhold til timing af den mundtlige feedback. 
 
De enkelte studienævn opfordres på baggrund drøftelsen i Aarhus BSS Uddannelsesfo-
rum at arbejde med feedback. Aarhus BSS Uddannelsesforum vil have det på dagsorde-
nen igen i foråret 2019.  
 

 
5. (10.00) Pause 
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6. (10.10) Status på Fremdriftsreform II (O) 
v. Per Andersen  
 
Udvalget for Uddannelse har evalueret på Fremdriftsreform II og der redegøres for evalueringens 
konklusioner. 
 
 
****************************** 
Referat: 
Per Andersen orienterede om status på Fremdriftsreform II på Aarhus Universitet.  
 
AU Uddannelse har gennemført den første analyse af de foreløbige resultater af udmønt-
ningen af Fremdriftreform II. Analysen er lavet på baggrund af kvantitative data og sam-
menligner sammenlignelige populationer og uddannelser før og efter hhv. Fremdriftsre-
form I og Fremdriftsreform II. Den kvantitative analyse er suppleret med kommentarer 
fra de studieadministrative centre vedrørende de erfaringer, der er gjort dér. 
For at opnå størst mulig statistisk signifikans er analysen udarbejdet på AU-niveau, og 
konklusionerne drages på baggrund af dette. Som et supplement er desuden udarbejdet 
et fakultetsopdelt appendiks, der afspejler analyserne på fakultetsniveau og giver fakul-
teterne mulighed for at drøfte forholdene på lokalt niveau. 
 
Notatet konkluderer, at Fremdriftsreform II-regelsættet i vid udstrækning har haft en 
positiv effekt ift. studieprogression og eksamensadfærd (resultater, beståelsesprocenter, 
udeblivelse mm.), mens situationen på frafaldssituationen er mindre entydig. 
 
Da regelsættet kun har været gældende i halvandet semester, inkluderer analysen ikke 
den endelige udmøntning af studieaktivitetskravet, men studieaktivitetskravet opleves i 
de administrative centre som en unødvendig foranstaltning, der komplicerer sagsbe-
handlingen unødigt og vanskeliggør kommunikationen om fremdriftsreglerne til de stu-
derende. 
 
Da datagrundlaget i forbindelse med studieaktivitetskrav ikke er fyldestgørende, har Ud-
valget for Uddannelse besluttet ikke at ændre på det før der foreligger mere fyldestgø-
rende data. 
 
Per Andersen præsenterede undersøgelsens hovedtendenser på tværs af Aarhus Univer-
sitet:  

• Karaktersnittet på både bachelor- og kandidatuddannelser er stigende, mest 
markant på bachelor. 

• Beståelsesprocenten er stigende på bachelorstudiet, men på andet semester på 
kandidatstudiet er beståelsesprocenten faldende. 

• Udeblivelser steg markant med Fremdriftsreform I, men er normaliseret med 
Fremdriftsreform II. 

• Førsteårsfrafaldet steg markant med Fremdriftsreform I, men er er ligeledes 
normaliseret med Fremdriftsreform II. 
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• Gennemførselstiden har på Aarhus BSS ikke ændret sig markant på bachelorde-

len, hvor den er væsentligt forbedret på kandidatdelen. 
• Studieadministrationen har endvidere ikke oplevet markant stigning i frem-

driftsbegrundede dispensationer. 
 
Den overordnede konklusion er, at den politiske ambition med fremdriftsreformen for 
nuværende er opnået. 
   
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede i forlængelse af præsentationen fortolkning af 
forskellige data, herunder frafaldsprocenten på første år. 
 
Derudover blev der drøftet, hvorvidt studieaktivitetskravet er hensigtsmæssigt. 
 
Der blev afsluttende henledt opmærksomhed på, at nogle studerende venter et halvt år 
med at afslutte deres bacheloruddannelse for at holde en pause mellem bachelor og kan-
didat og stadig fastholde retskravet til kandidatuddannelsen. 
 
 
7. (10.30) Specialeundersøgelse (D) 
v.  Per Andersen 
 
Prodekan for Uddannelse har i samarbejde med Akademisk Råd iværksat en undersøgelse af, 
hvorvidt specialernes kvalitet har ændret sig som resultat af ændrede vilkår grundet Fremdriftsre-
form II. 
 
Ud over en række taldata indbefatter undersøgelsen også en spørgeskemaundersøgelse blandt de, 
der har været specialevejleder for nyligt. Formålet er at blive klogere på, om kvaliteten af specia-
lerne er eller opleves som værende under pres. 
 
****************************** 
Referat: 
I forbindelse med implementeringen af fremdriftsreformen er processen omkring tilmel-
ding/registrering som specialeskrivende og afleveringsfristen for specialet blevet harmo-
niseret og tilpasset den tidsmæssige struktur, som reformen afstedkommer. Afleverings-
fristen for 1. forsøg har i denne struktur betydet, at de formelle seks måneder i fuldtids-
sammenhæng er reduceret til fire+ måneder i real-tid.  
 
Henset de nye organisatoriske strukturer omkring specialeprocessen har prodekan for 
uddannelse i samarbejde med BSS Studier og CUL på foranledning af Akademisk Råds 
beslutning (af den 19. juni 2017) gennemført en undersøgelse af, om kvaliteten på speci-
aler har ændret sig under fremdriftsreformens rammer. 
 
Per Andersen præsenterede de væsentligste resultater i forhold til karakterer; studie-
struktur; de studerendes evaluering af vejledningen; og vejledernes oplevelse af proces-
sen. 
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Karakterer 

• Der ses en tendens til laverer karakter ved vinter- end sommereksamen 
• Tendens til lidt karakter en før Fremdriftsreformen 
• Lidt under 20 % afleverer i 2. eller 3. forsøg 
• Generelt er der højere karakterer ved specialer afleveret i 1. forsøg frem for 2. el-

ler 3. forsøg. 
 
Struktur 

• Øget ECTS-fremdrift eft Fremdriftsreform hele vejen rundt 
• Omfangskravet til specialerne er flere steder sat ned 
• Der er indført studieunderstøttende aktiviteter i forbindelse med specialet. 
• Tendens til øget administrativt pres i forhold til censorallokering, særligt i for-

bindelse med specialer med mundtligt forsvar.    
 
Studerendes evaluering af vejledning 

• Generelt høj tilfredshed 
• Generelt god forventningsafstemning mellem vejleder og studerende 
• Generelt god produkt vejledning 
• Generelt god procesvejledning 
• Generelt god oplevelse af rådgivning, dog med lokale forskelle i forhold til feed-

back 
 
Vejledernes oplevelse af processen 

• Mere styret allokering af projekter 
• Rimelig faglig fordeling 
• Mere tidspres op vejledning, censorallokering og eventuel afholdelse af forsv 
• Næsten samme forbrug per studerende 
• Tendens til øget processtyring og opfølgning fra vejleder 
• Mindre omfang af risikofyldte projekter og projekter med indsamling af data  
• Øget brug af alternative vejledningsformater 
• Tendens mod fagligt svagere specialer (dette kan skyldes forskellige opfattelser 

af specialets karakter som forskning eller ”blot” et projekt, hvor den studerende 
skal vise sine færdigheder). 

 
Per Andersen kommenterede, at formen på specialet ofte er defineret af en fagtradition, 
hvorfor der kan være forskelle på, hvordan specialet opleves. 
 
Derudover kommenterede Per Andersen, at fremdriftsreformen i første omgang har op-
fyldt det politiske mål om hurtigere gennemførselstider, men at det nu er vigtigt at foku-
sere på, hvordan der fagligt kan rummes forskellige specialeformater. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede rapporten. 
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Den manglende spredning af karakterer burde vække bekymring, da de faste rammer 
burde hjælpe de stærke studerende og presse de svage studerende, hvorfor der burde 
være en større spredning på karaktererne. 
 
I den forbindelse blev det drøftet, hvorvidt karakteren skyldes et øget fokus fra de stude-
rende på et selvvalgt emne; anvendelse af ekstra tid til at finpudse opgaven i form af at 
vente til anden afleveringsfrist; hvorvidt vejlederen kan blive bedre til at informere de 
studerende om konsekvenserne ved at vente med at aflevere. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede endvidere specialets karakter. 
 
 
8. (11.30) Anbefaling 36 og 37 fra Udvalget for Bedre Universitetsuddannelses 

anbefalinger (D) 
v. Jacob Nielsen 

 
Studenternæstformændene ønsker at drøfte anbefaling 36 0g 37 fra Udvalget for Bedre Universi-
tetsuddannelses anbefalinger til bedre universitetsuddannelser. 
 
Anbefaling 36 siger ’At ansvaret for at udpege studieledere forankres entydigt i den enstrengede 
ledelse I dag udpeges studieledere efter indstilling fra studienævn.’ 
 
Anbefaling 37 siger ’At ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet forankres entydigt i den 
enstrengede ledelse.’ 
 
 
****************************** 
Referat: 
Studenternæstformændene ønsker at drøfte Udvalget for Bedre Universitetsuddannelses 
anbefalinger omkring studienævnenes ændrede forudsætninger i forhold til mandat og udpe-
gelse af ledelse. 
 
Studentersiden ønsker en stillingtagen i studienævnene mod forslagene, da de stude-
rende med forslagene fratages direkte indflydelse på den faglige udvikling af uddannel-
serne. Studentersiden ønsker at høre de videnskabelige medarbejderes holdning. 
 
Der var generelt stor enighed i Aarhus BSS Uddannelsesforum om at støtte op omkring 
de studerendes holdning til anbefaling 36 og 37.   
 
Hertil kommenterede flere studienævn, at anbefaling 36 og 37 allerede har været drøftet 
i de respektive studienævn: 
 
Studienævn for Erhvervsøkonomi støtter op om de studerendes forslag, da det vurderes 
at samarbejdet mellem studerende og videnskabeligt personale er vigtigt. 
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Studienævn for Statskundskab støtter op om de studerendes forslag, da det er vigtigt 
med en balanceret faglig ledelse.  
 
Studienævn for Økonomi støtter op om de studerendes forslag. 
 
9. (11.50) Frokost 
 
 
10. (12.30) Evaluering af evalueringsordningen (D) 
v. Per Andersen, Anne Skorkjær Binderkrantz og CUL 
 
Punktet er tidligere blevet drøftet på møder i Aarhus BSS Uddannelsesforum d. 17.september 
2017 og og 21.november 2017.  
 
 
****************************** 
Referat: 
Anne Skorkjær Binderkrantz informerede indledningsvist om, at der foreslås nedsat en 
arbejdsgruppe med henblik på at arbejde specifikt med formuleringen af spørgsmål. Ar-
bejdsgruppen vil tage udgangspunkt i resultaterne fra workshoppen på Aarhus BSS Ud-
dannelsesforum. Ud over Anne Skorkjær Binderkrantz deltager Hanne Søndergaard Bir-
kemose, Jacob Nielsen, Michael Schøtt samt repræsentanter fra CUL. Aarhus BSS Ud-
dannelsesforum tilsluttede sig nedsættelsen af arbejdsgruppen.  
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede gruppevis CULs opsummering af studienævne-
nes tilbagemeldinger på tidligere fremsendte oplæg. 
 
Se gruppeopdeling og gruppernes tilbagemelding Bilag 1 Resultater gruppearbejde ved-
hæftet sidst i referatet. 
 
I forhold til spørgeskemaet, var Aarhus BSS Uddannelsesforums holdning at det med 
fordel kan slankes og formuleringer kan efterses. Derudover kan der med fordel tilføjes 
kommentarfelter og hjælpeteksterne kan udbygges. I forhold til spørgsmålsbatterier, vil 
man gerne have hjælp fra CUL. 
 
Arbejdsgruppen blev endvidere bedt om specifikt at forholde sig særligt til de AU-fælles 
spørgsmål og opridse fordele og ulemper for de forskellige spørgsmål. 
 
I forhold til den tekniske løsning blev der efterspurgt en mulighed for at differentiere 
spørgsmålene mellem forelæsning og hold i det samme undervisningsforløb. Endvidere, 
blev der opfordret til, at ’Gem’-knappen fjernes og der kun anvendes en ’Indsend’-knap 
da det kan forvirre, at der er to knapper. 
 
I forhold til evalueringsrapporter blev der efterspurgt mulighed for mere og anden opde-
ling af rapporterne samt mulighed for bedre krydstabuleringer. 
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I forhold til evalueringsordning og procedure blev evaluering efter eksamen anbefalet af 
Studienævn for Psykologi, der har haft gode erfaringer. Aarhus BSS Uddannelsesforum 
drøftede, hvorvidt det kan have en indflydelse på svarprocenten.  
 
I forhold til opfølgning på evalueringer spurgte Studienævn for Erhvervsøkonomi, hvor-
vidt det er relevant med både en mundtlig og skriftlig opfølgning i tilfælde, hvor der er 
en lav score. Spørgsmålet blev fulgt af en drøftelse af, hvorvidt evalueringen primært 
skal opfattes som et kontrolredskab for ledelsen eller om det er et udviklingsredskab for 
studienævnet. Med udgangspunkt i indeværende proces og de foreslåede ændringer var 
Aarhus BSS Uddannelsesforums opfattelse, at det i fremtiden i højere grad ville blive op-
fattet som et udviklingsværktøj og opfordrede til større ejerskab på institutterne.  
  
 
11. (14.30) Forslag til kommende punkter  
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Ingen forslag. 
 
 
12. (14.35) Orienteringspunkter  
12.1 Udvalget for Uddannelse   
Udvalget for Uddannelse har i maj og juni 2018 fokus på genbesøg i forhold til Instituti-
onsakkrediteringen 
 
12.2 Dekanatet/Fakultetsledelsen 
Intet til information. 
 
12.3 Aarhus BSS Studier 
Lone Wraa orienterede omkring mitstudie.au.dk. Endvidere, grundet Persondataforord-
ningen har Aarhus Universitet besluttet udelukkende at sende mail til de studerendes 
post.au.dk-adresse. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum drøftede mulighederne for at tilpasse og udbrede mitstu-
die.au.dk til alle studerende på Aarhus BSS.  
  
 
13. (14.50) Eventuelt  
v. Anne Skorkjær Binderkrantz 
 
Per Andersen fulgte op på en mail sendt specifikt til studie- og institutledere, og eksplici-
terede at, der i de årlige kvalitetssamtaler fra 2019 kan drøftes internationalisering og 
EDU-IT på baggrund af relevant data. 
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14. (14.55) Opsummering af dagens møde  
v. formand for Aarhus BSS Uddannelsesforum 
 
I forhold til forudsætningsaktiviteter: Den opstillede ramme kan bruges i mange sam-
menhænge, men der også et ønske om, at der bliver opstillet en alternativ model, der in-
deholder en egentligt faglig bedømmelse samt en vurdering af, hvilke ekstra administra-
tive udfordringer, det medfører. 
 
I forhold til evalueringsordningen: Der vil blive arbejdet med et fælles forslag om evalue-
ring af teksten. Derudover blev der kommunikeret et ønske om større ejerskab på insti-
tutterne frem for kontrol fra centralt hold. 
 
 
\mødet sluttede kl. 14:00 
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Bilag 1 Resultater gruppearbejde 
 
 
Gruppeopedeling 
Gruppe 1: Anne Skorkjær Binderkrantz, Tina Karbo Schnetler, Jan Laursen 
 
Gruppe 2: Bo Sandemann Rasmussen; Hanna-Louise Schou Nielsen; Hanne Sønder-

gaard Birkemose; Lars Esbjerg 
 
Gruppe 3: Malene Kerzel, Kasper Selmar Pedersen, Mogens Dilling-Hansen,  

Michael Schøtt 
 
Gruppe 4: Helle Spindler, Camilla Rosenkrantz Skovborg, Frank Thinggaard,  

Jacob Nielsen 
 
 
Spørgsmål 1:  
Præcisering af, hvad der menes med ’udbytte’ i spørgsmålet om det samlede udbytte af 
kurset. 
 
Gruppe 1: Udbytte skal præciseres, så den studerende selv definerer, hvad der forstås 

ved udbytte 
Gruppe 2: Er enig i at ændre det 
Gruppe 3: Er enig i at udbytte skal præciseres 
Gruppe 4: Udbytte skal kvalificeres – det er læringsmålene der skal spørges ind til. 
 
 
Spørgsmål 2:  
Spørgsmålet udgår: ”Kursussiden på Blackboard understøttede kursets undervisnings 
og læringsaktiviteter” 
 
Gruppe 1: Er enig. 
Gruppe 2: Er enig, men det kan være relevant med andre spørgsmål til EDU-IT. 
Gruppe 3: Spørgsmålet bør udgå, men der kan spørges til om der var god struktur. 
Gruppe 4: Er enig, men det kan være relevant med andre spørgsmål til EDU-IT. 
 
 
Spørgsmål 3  
Følgende spørgsmålet udgår: ”Jeg har kunnet få faglig hjælp og støtte fra mine 
medstuderende i dette kursus” 
 
Gruppe 1: Er enig 
Gruppe 2: Er enig, men der kunne til vælges et spørgsmål omkring feedback 
Gruppe 3: Kan eventuelt bruges specifikt til øvelseshold 
Gruppe 4: Det kan være relevant ved fag, hvor der er gruppearbejde 
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Spørgsmål 4 
Følgende spørgsmål udgår: ”Kursets struktur understøttede min tilegnelse af fagets 
indhold” Følgende spørgsmål indsættes i stedet: ”Kurset og stoffet var godt strukture-
ret (det var f.eks. klart for mig, hvad de enkelte kursusaktiviteter og undervisningsma-
terialer skulle bidrage med”). 
 
Gruppe 1: Spørgsmålet kan formuleres: Kurset var godt struktureret 
Gruppe 2: Enig 
Gruppe 3: Enig 
Gruppe 4: Er enig i, at det kan formuleres bedre. 
 
 
Spørgsmål 5 
At der stilles et spørgsmål om “pensums egnethed” 
 
Gruppe 1: Et spørgsmål, der belyser de studerendes holdning til pensum 
Gruppe 2: Der er en uklar definition af, hvad pensums egnethed betyder 
Gruppe 3: Skal konkretiseres hvad pensums egnethed betyder. 
Gruppe 4: Kan det omformuleres, så det dækker alle materialer i forhold til fagets læ-

ringsmål. Kan suppleres med et kvalitativt spørgsmål, hvor der kan gives me-
res direkte feedback på dele pensum. 

 
 
 
Spørgsmål 6 
Følgende spørgsmål udgår: ”Der har i undervisningsforløbet været gode muligheder 
for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende mine faglige præstationer” 
 
Gruppe 1: Ikke enig 
Gruppe 2: Kan tilpasses, så det passer til undervisningsformen. 
Gruppe 3: Ikke relevant for forelæsningshold, mere for holdundervisning 
 
 
Spørgsmål 7 
Ved rene forelæsningsforløb udgår spørgsmålet: ”Der har i undervisningsforløbet væ-
ret gode muligheder for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende mine faglige 
præstationer” 
 
Gruppe 2: Enig, og der er god mening i at få evalueret holdundervisning separat. 
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Spørgsmål 8 
I undervisningsforløb, hvor der indgår både forelæsningsrække og holdundervisning, 
foretages der separat evaluering af henholdsvis holdundervisning og forelæsninger. 
 
Gruppe 3: Der bør være opsplitning mellem hold og forelæsning. Det skal tydeligt 
fremgå, hvad der evalueres. 
 
 
Spørgsmål 9 
Øget brug af 
1. institut-spørgsmål af særlig interesse for studienævnene 
2. spørgesmålsbatterier indsat af undervisere med særlige undervisningsfomer 
eller særlige eksperimenter med undervisningen 
3. spontane spørgsmål indsat af den enkelte underviser 
 
Gruppe 1: Det kræver en motivationsopgave at få underviseren til at stille specifikke 

spørgsmål 
Gruppe 2: Studienævnene skal beslutte, hvilke spørgsmålsbatterier skal anvendes 
Gruppe 3: God ide 
 
 
Spørgsmål 10 
Forslag til andre og færre spørgsmål i spørgeskemaet. 
1 Hvilke faglige elementer i kurset var interessante? 
2. De pædagogiske og didaktiske virkemidler: Var sammensætningen af forelæsning, 
øvelser & gruppearbejde samt digitale undervisningsmidler, så som video og interak-
tive spørgeskemaer, passende, eller skulle der være en anderledes vægtning? 
3. Hvor tilfreds generelt har jeg været med kurset? 
4. Hvilke punkter kan den studerende foreslå, som kunne forbedre undervisningen? 
5. Omformulering af åbne spørgsmål: Hvad skulle der proaktivt gøres for at for-
bedre…” 
 
 
Gruppe 2: En god ide, men ikke de foreslåede spørgsmål 
Gruppe 3: Udfordringen ligger ikke i antallet af spørgsmålet, men nærmere at få de stu-

derende til at svare på spørgsmålet 
 
 
Spørgsmål 11 
At flere spørgsmål forsynes med muligheden for at skrive uddybende kommentarer. 
 
Gruppe 2: Giver god mening 
Gruppe 3: Godt med en mulighed for en uddybende kommentar. 
Gruppe 4: 
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Spørgsmål 12 
Navnet på kursusforløbet og navnene på underviserne skal tydeligt fremgå af evalue-
ringsskemaerne. 
 
Gruppe 1: Enig 
Gruppe 3: Enig 
 
 
Spørgsmål 15 
En henstilling om god tone øverst i skemaet 
 
Gruppe 3: En god ide 
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