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Modtager(e): Fakultetsledelsen ved Aarhus BSS med henblik på videreformidling til  
studieledere, fagansvarlige/undervisere samt administrative medarbejdere 

Notat 

Rammer og proces for omlægning af sommereksamener 2020  
til digitalt format 
 
Som konsekvens af Statsministerens udmelding den 6. april 2020 om forlængelse af den 
fysiske nedlukning af AU til og med den 10. maj 2020 er det besluttet, at alle stedprøver i 
den ordinære sommereksamensperiode på AU omlægges til digital form. Det betyder, at 
alle eksamener skal omlægges til et format, der kan gennemføres hjemmefra som skrift-
lige hjemmeopgaver eller mundtlige online eksamener. Eksamener, der allerede er plan-
lagt som hjemmeopgaver, forbliver selvfølgelig hjemmeopgaver.  
 
Skulle det efter den 10. maj 2020 være muligt at åbne universitetet fysisk, kan fakultetsle-
delsen og studienævn i fællesskab beslutte at lægge eksamener tilbage til den oprindelige 
eksamensform, såfremt der er vægtige argumenter for det. Bliver det aktuelt at lægge ek-
samener tilbage til oprindelig eksamensform, skal de studerende varsles mindst tre uger i 
forvejen. 
 
Formålet med omlægning af eksamen er at sikre, at vores studerende kan afslutte seme-
steret som planlagt. Fakultetsledelsen på Aarhus BSS har besluttet, at fakultetets studie-
beredskabsgruppe præciserer en ramme og en koordineret proces for, hvorledes omlæg-
ningen vil foregå under behørig inddragelse af institut- og studieledelse, fagansvar-
lige/undervisere og studienævn. Denne ramme og proces skitseres i nærværende notat. 
 
Principper for omlægning af alle stedprøver til digital form 
Principperne for omlægning af alle stedprøver tager udgangspunkt i, at det nye eksamens-
format holdes så tæt på det oprindelige som muligt, dvs. at 
 

• hjemmeopgaver forbliver hjemmeopgaver 
• skriftlige stedprøver konverteres til hjemmeopgaver  
• mundtlige eksamener afvikles online via Zoom 
• ekstern censur på en eksamen fastholdes uanset omlægning 
• eksamener uden hjælpemidler gentænkes af de fagansvarlige og konverteres 

som udgangspunkt til eksamener med hjælpemidler 
• formatet for reeksamen fastlægges samtidigt med omlægning og som ud-

gangspunkt anvendes samme format ved reeksamen, som ved den ordinære 
eksamen 
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Varighed 
Skriftlige stedprøver konverteres som udgangspunkt til online format af samme varighed, 
fx vil en seks timers skriftlig stedprøve konverteres til seks timers hjemmeopgave/online 
eksamen.  
 
Flowlock eksamener  
Formatet for flowlock eksamener gentænkes af de fagansvarlige med henblik på at udfær-
dige eksamensopgaver, hvor der er mindre fokus på paratviden eller udregninger, og 
mere på anvendelse af begreber og modeller til argumentation og fortolkning. 
 
Flowlock eksamener konverteres som udgangspunkt til eksamen med hjælpemidler, og 
opgaven tilpasses derefter. De fagansvarlige bedes tage stilling til, hvordan formatet for 
de 19 berørte eksamener jf. bilag ét, bedst omlægges.  
 
Digitale overvågningssystemer (fx ”Exam monitor”) er ikke relevante at anvende i forbin-
delse med hjemmeopgaver, da vi af oplagte grunde ikke kan kontrollere evt. samarbejder 
mellem de studerende eller at der i et vist omfang benyttes hjælpemidler ved siden af 
PC’en.  
 
Såfremt den fagansvarlige vurderer det værende hensigtsmæssigt, er det muligt at afvikle 
flowlock eksamener som mundtlige eksamener. Dette anbefales alene for eksamener, hvor 
der er 20 eller færre studerende tilmeldt eksamen.  
 
Håndskriftseksamener 
Der er i forbindelse med sommereksamenen planlagt seks håndskrevne eksamener på fa-
kultetet, jf. bilag to. For disse eksamener gælder samme princip som for flowlock eksame-
ner. Det vil sige, at de fagansvarlige bedes tage stilling til, hvordan formatet bedst omlæg-
ges med henblik på at udfærdige eksamensopgaver, der fokuserer på anvendelse af begre-
ber og modeller til argumentation og fortolkning. Institutterne opfordres til at indhente 
inspiration fra interne fagmiljøer (fx PS) eller matematiske fagmiljøer ved NAT.  
 
Såfremt den fagansvarlige vurderer det værende hensigtsmæssigt, er det muligt at afvikle 
håndskriftseksamener som mundtlige eksamener. Dette anbefales alene for eksamener, 
hvor der er 20 eller færre studerende tilmeldt eksamen.  
 
Antal mundtlige eksamener pr. dag pr. underviser 
De enkelte undervisere bedes i samarbejde med instituttet/institutsekretærer gennemgå 
planerne for de mundtlige eksamener, som de afvikler, og vurdere, hvordan eksamenerne 
planlægges mest hensigtsmæssigt. Det kan eksempelvis være relevant at indlægge pauser 
imellem de enkelte eksamener.  
 
Ved fysisk fremmøde til en mundtlig eksamen afvikles pt. typisk 16 mundtlige eksamener 
pr. dag. Det kan vurderes værende hensigtsmæssigt at afvikle lidt færre eksamener pr. 
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dag, når eksamen afholdes virtuelt. Der kan derfor planlægges afholdt omtrentligt 12 ek-
samener pr. dag, hvor det skønnes værende hensigtsmæssigt og det er praktisk muligt. 
 
Hvis underviser vurderer, at det er nødvendigt at udvide eksamensperioden grundet stor 
belastning på den enkelte underviser, kontakter institutsekretæren Aarhus BSS Studier 
(Studieplan) i første ombæring for at afsøge mulighederne og at sikre, at udvidelse af ek-
samensperioden ikke resulterer i overlap med andre eksamener. Såfremt det viser sig væ-
rende muligt, kan der udvides med en/flere eksamensdage. Der opfordres til tæt kontakt 
mellem institutsekretærer og planlæggere, så der sikres imod overlap. Aarhus BSS Studier 
opdaterer efter den 1. maj 2020 fakultetets samlede eksamensplan med de nye tilpasnin-
ger. De studerende på det givne kursus orienteres om den udvidede eksamensperiode via 
kursets Blackboard-side. 
 
Skriftlige opgaver med mundtligt forsvar (fx bacheloropgaver og specialer) 
I forbindelse med den fysiske nedlukning af AU blev det meldt ud, at mundtlige bachelor- 
og specialeforsvar som udgangspunkt ikke blev afviklet, med mindre den/de studerende 
gav udtryk for ønske herom.  
 
I forbindelse med AU’s beslutning om at omlægge alle eksamener til digitalt format, vil 
det pr. 1. maj 2020 gælde, at alle planlagte mundtlige forsvar afvikles via Zoom.   
 
Vurdering og karaktergivning 
Der bedømmes som oprindeligt planlagt enten efter 7-trinsskalen eller til Bestået/Ikke 
bestået. Det er kursets læringsmål, der bedømmes efter, ikke undervisnings- og eksa-
mensformatet, og der er således ikke anledning til at ændre på vurdering og karaktergiv-
ning i forbindelse med omlægning af stedprøve til digital form.  
 
Eftertilmelding 
Der er mulighed for eftertilmelding til eksamener, jf. gældende procedurer, hvilket vil 
sige, at eftertilmelding imødekommes i videst muligt omfang.  
 
Digital understøttelse  
Den 14. april 2020 er det besluttet af UFU, at AU anvender Zoom til at understøtte frem-
tidige behov for digital understøttelse af mundtlige eksamener. Se evt. mere her ift. sik-
kerhedsspørgsmål vedrørende Zoom: https://www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoom-
faq 
 
CUL og Aarhus BSS It udarbejder en vejledning/trin-for-trin guide til både undervisere 
og studerende til anvendelse af Zoom i forbindelse med eksamen. Endvidere udvikles et 
webinar for alle undervisere med formålet at klæde undervisere på til at afvikle digitale 
eksamener. Alle undervisere opfordres til at deltage i webinaret forud for afvikling af ek-
samen i digital form.   
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It-supporten står standby til at hjælpe med almindeligt kendte problemstillinger, der rela-
terer sig til platformen. Der udsendes supplerende information om service/support fra 
Aarhus BSS It, efter afvikling af første forsøg med digital eksamen på Aarhus BSS via 
Zoom i perioden 20. – 22. april 2020.  
 
Tids- og procesplan 
Studielederne koordinerer omlægning af eksamener på de respektive uddannelser i tæt 
dialog med institutleder/e. Det er derfor studielederne, der kontakter de kursusansvar-
lige, sikrer inddragelse af institutsekretariater samt Studieplan mv. 
 
Kursusansvarlige opfordres til at indmelde forslag om omlægning af eksamener med føl-
gende informationer: 
 

• Oprindeligt eksamensformat [xxx] 
• Forslag om nyt eksamensformat [xxx] 
• Begrundelse/kommentar [xxx] 

 
Det er op til den enkelte studieleder i samråd med institutleder at afgøre hvordan og hvor-
når, der kommunikeres til de studerende.  
 

22. april 2020  IL og SL indsender forslag til studieberedskabsgruppen for, hvor-
dan eksamener afvikles på hver uddannelse (med behørig inddra-
gelse af de enkelte fagansvarlige). 
 

23. – 24. april 
2020 

Fakultetets studieberedskabsgruppe sikrer samlet overblik og afkla-
ring af formel eller praktisk art. Herefter gives tilbagemeldinger til 
IL og SL. 
 

24.- 27. april 
2020 

Forslag for de enkelte uddannelser som helhed fremsendes til de re-
spektive studienævn til drøftelse og beslutning. 
 

Senest 30. 
april 

Beslutning træffes i de respektive studienævn. 
 

 
Bilag 1: Aarhus BSS eksamener – sommer 2020: Flowlock / uden hjælpemidler 
Bilag 2: Aarhus SS eksamener – sommer 2020: Håndskrevne eksamener  
 
  


