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F O R O R D

 
Der er sket meget, siden fire nye medarbejdere mødte op til første arbejdsdag i det nyetablerede 

Center for Digitalt Understøttet Læring en kold januardag tilbage i 2019. Siden den dag har CDUL 

vokset sig større og består nu af otte digitale læringskonsulenter, hvoraf nogle har særligt fokus 

på specifikke fagmiljøer gennem partnerskaber til fakulteterne, mens andre har mere fokus på 

at arbejde på tværs af de faglige miljøer. CDUL er vokset - både i forhold til antal medarbejdere 

- men også i undervisernes bevidsthed, hvor vi er gået fra at være en ny og ukendt enhed til at 

være en ressource, som rigtig mange har fået øjnene op for og gjort brug af.

CDUL udspringer af AAU’s digitaliseringsstrategi, hvor der står: ”AAU etablerer et fælles forankret 

kompetencecenter for digitalt understøttet læring. Kompetencecentret skal dels bidrage til den 

løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, dels assistere un-

dervisere og vejledere i realiseringen af disse læringsformer. Kompetencecentret skal bistå med 

teknisk og pædagogisk-didaktisk rådgivning.”  

ET UFORU D SIG E L IGT OG  OMSKIFTELIGT ÅR 

CDUL arbejder kontinuerligt med at skabe nye perspektiver og understøtte underviserne i digi-

talt at undervise i PBL på Aalborg Universitet. Denne dagsorden fik en enorm opmærksomhed, 

da universitetet i marts 2020 lukkede ned på grund af Corona-pandemien. En udvikling, der på 

mange måder betød at CDUL´s primære arbejdsområde blev at hjælpe med at omstille universi-

tetet fra fysisk undervisning på campus til online undervisning i løbet af få dage. Vi er heldigvis 

ikke længere i nødberedskab, og det er tid til at se fremad. Universitetet åbner for fuldt fremmø-

de til september 2021. Det er derfor tid til at stoppe op og overveje, hvordan vi kan bruge alle de 

erfaringer, der er blevet gjort i samarbejde med underviserne på AAU under nedlukningen – ikke 

bare nu som en kortsigtet evaluering, men også i et mere langsigtet perspektiv.  

MÅLE T ME D  ÅRSBE RE TN IN G E N

Vi vil gerne vise, hvordan undervisere og studiemiljøer kan bruge CDUL, og fortælle om den digi-

tale pædagogiske og didaktiske udvikling vi oplever, der sker, når vi samarbejder med undervis-

ningsmiljøerne. CDUL ønsker at skabe transparens om centerets samarbejde for at vise, hvordan 

undervisere og studiemiljøer kan bruge CDUL, og vi vil give konkrete eksempler på, hvordan CDUL 

vejleder og rådgiver i og med digitalt understøttet PBL. 



L Æ S E V E J L E D N I N G

I denne årsberetning vil vi præsentere forskellige temaer, som kan klikkes på og læses uafhængigt af hinan-

den. Hovedfokus er hvordan CDUL igennem vejledning og rådgivning kan være en ressource for uddannelses-

miljøerne i deres arbejde med at udvikle og understøtte læring og PBL digitalt.

Først følger en beretning om Corona-nedlukningen på AAU med fokus på de nye opgaver, CDUL løste under 

nedlukningsperioden for at støtte underviserne i omlægningen af undervisning til online-formater.

1 .  CORONA-NE D L U KN IN G E N                                                                                                 SIDE 4  -  7

Temaet omkring Digitale teknologier i fysiske rum handler om to nye teknologier, der pædagogisk og didaktisk har 

potentiale til at udvikle og ændre måden universitetsundervisning foregår på i dag. 

2.  DIGITALE  TE KN OLOG IE R I  F YSISKE  RUM                                                                             SIDE 8

For hele tiden at kunne tilbyde AAU’s undervisere kvalificeret og målrettet vejledning og rådgivning, arbejder CDUL 

med forskellige typer af data. Dette præsenteres i temaet Indsigt og udvikling.

3.  INDSIGT OG  U DVIKL IN G                                                                                                          SIDE 9

Med temaet Samarbejde skaber værdi gives eksempler på udvalgte samarbejder, som medvirker til, at CDUL kan yde 

kvalificeret vejledning og rådgivning.

4.  SAMARB E J D E  SK ABE R V ÆRD I                                                                                            SIDE 10

I temaet Kommunikation med undervisere og omverdenen viser CDUL, hvordan der arbejdes målrettet med tydelig 

kommunikation til undervisere via forskellige relevante kommunikationskanaler. 

5.  KOMMUNIK ATION  ME D  U ND E RVISE RE O G O M VERDENEN                                                  SIDE 1 1

Afslutningsvis ønsker CDUL at kaste et blik på fremtiden. I temaet Fremtiden – hvad skal der videre ske? kommer vi 

med bud på fremtidige arbejdsområder og -indsatser. 

6.  FREMTIDE N  -  HVAD  SK AL  D E R VID ERE SKE?                                                                   S IDE 12
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C O R O N A - N E D L U K N I N G E N

C O R O N A  H J E M ME S I D E 
Til den nye hjemmeside 

producerede CDUL en 

række nyudviklede trin-

for-trin guides, der hav-

de til hensigt at hjælpe 

AAU´s undervisere med 

at omlægge deres tilste-

deværelsesundervisning 

til  onlineunder visning. 

CDUL udarbejdede blandt 

andet guides til, hvordan 

underviserne kunne op-

tage screencast af deres 

PowerPoint-slides, og hvordan de simpelt og effektivt kunne 

lægge speaks på allerede udarbejdede PowerPoint-slides. Målet 

med de guides CDUL udarbejdede var, at de skulle være brugba-

re og lettilgængelige for alle undervisere, uanset tekniske kom-

petenceniveau, så undervisningen kunne gennemføres online.

Udover hjemmesidens guides og ressourcer har CDUL også væ-

ret travlt beskæftiget med en-til-en sparring og aktiv deltagelse 

i forskellige udvalg og arbejdsgrupper. På baggrund af feedback 

fra undervisere og ledelser, kan vi sammenfattende konkludere, 

at de forskellige tiltag, CDUL producerede og stillede til rådig-

hed for underviserne under nedlukningen på centerets hjem-

meside, blev opsøgt og benyttet.

PA N O P TO  &  F L I P P E D  L E A R N I N G
Et didaktisk princip, der kom meget i fokus under Corona-ned-

lukningen var Flipped Learning. Udviklingen i praktiseringen af 

Flipped Learning på AAU var allerede i gang før Corona, men tog 

for alvor fart under nedlukningen, fordi hele AAU var tvunget til 

at gentænke undervisningen i nye formater. Undervisere har 

løbende efterspurgt vejledning og rådgivning fra CDUL til op-

tagelse og deling af videoer, og i disse samtaler, har vi vejledt i 

brugen af den digitale læringsteknologi Panopto som et redskab 

til at praktisere en Flipped Learning tilgang.

De fleste husker, da statsministeren i marts 2020 på et pres-

semøde fortalte, at Danmark lukkede ned. Dette var også gæl-

dende for Aalborg Universitet, og i løbet af ganske kort tid måt-

te der træffes beslutninger, der havde stor indflydelse på alle 

medarbejderes arbejdsliv og alle studerendes studieliv. CDUL 

blev - som så mange andre - aktiveret i et nødberedskab, hvor 

centerets normale arbejdsopgaver blev sat på standby, og fik i 

stedet til opgave at udarbejde en hjemmeside med videoguides 

og vejledninger, undervisere kunne bruge til at gennemføre den 

ellers campus-baserede undervisning online. Weekender og af-

tener blev inddraget, og i løbet af tre dage blev hjemmesiden 

etableret, således at underviserne havde adgang til brugbar in-

formation, de kunne bruge til at planlægge og gennemføre de-

res online undervisning.

HVAD H AR VI  LÆRT UNDER NEDLUKNINGEN?
Underviserne har på tværs af fakulteter været igennem en 

enorm forandringsproces, og alle er blevet kastet ud i at an-

vende nye læringsteknologier og nye pædagogiske og didak-

tiske metoder for at få undervisningen til at fungere. Det er 

CDUL’s indtryk, at alle har hjulpet hinanden, og at der gennem 

nedlukningen først har været fokus på at få opbygget en række 

tekniske kompetencer og derefter at få implementeret de mere 

pædagogiske og didaktiske tanker. AAU er ikke længere i nød-

beredskab, og vi begynder at vende tilbage til en genkendelig 

hverdag. Det betyder ikke, at vi skal glemme nedlukningen og 

de positive og negative erfaringer, som alle i organisationen har 

gjort sig. Tværtimod har vi nu et fantastisk fundament af erfa-

ringer og kompetencer, som vi kan bruge fremadrettet. I CDUL 

er erfaringerne mange, og vi har lært meget om hvilken slags 

information, der er behov for, og hvordan vejledninger og gui-

des kan udformes, så det pædagogiske og det didaktiske byg-

ger ovenpå de gode tekniske kompetencer. Vi har også erfaret, 

at CDUL skal og vil spille en aktiv rolle i at vejlede og rådgive 

undervisere med digitalt at understøtte læring og PBL som et 

solidt forankret tværfakultært center, der står til rådighed for 

alle undervisere.

CDUL H AR GENNEM SAMARBEJDER SK ABT 
RESULTATER UNDER NEDLUKNINGEN  
Under nedlukningen har CDUL været med til at udvikle og leve-

re flere forskellige løsninger, der bidrog til, at AAU kunne gen-

nemføre undervisningen online. Herunder præsenteres nogle 

af løsningerne:

I samarbejde med ITS etablerede 

CDUL en helt ny hjemmeside, der 

under nedlukningen fungerede 

som indgang for undervisere. 

Her kunne findes hjælp til at 

udvikle undervisning fra at være 

tilstedeværelsesundervisning til 

fuld onlineundervisning. Hjem-

mesiden gennemgik flere itera-

tioner og er i dag blevet en del af 

CDUL’s faste hjemmeside. 

Panopto er en videoplatform, hvor det er muligt at uploade og dele 

lyd- og videofiler. Panopto har et indbygget optagerprogram, som gør 

det muligt for at lave skærm- og videooptagelser, streame live via 

internettet og administrere de videoer man optager og dele dem i fx 

Teams og Moodle.
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Gennem PBL Digital var der allerede i 2019 arbejdet på at an-

skaffe og implementere en ny og datasikker videoplatform, Pan-

opto. Et arbejde, som CDUL havde en central rolle i. Implemen-

teringen af Panopto var et udtryk for rettidig omhu, for under 

nedlukningens første dage gik Panopto fra test til fuld drift. I 

data herunder ses en kraftig stigning i antal viste videoer i Pan-

opto under nedlukningens første måneder. 

Selvom vi ikke med sikkerhed kan sige at alle Panopto videoer 

er blevet brugt til at arbejde med Flipped Learning, kan vi se, 

at Panopto platformen er og bliver benyttet, og det er forvent-

ningen at Panopto forbliver en del af den digitaliserede tilgang 

til PBL.

Flipped Learning eller Flipped Classroom er en pædagogisk til-

gang, hvori der byttes rundt på den traditionelle fremgangsmå-

de; fælles præsentation af nyt fagligt indhold i undervisningslo-

kalet -oftest i form af en forelæsning - efterfulgt af individuelt 

eller gruppeorienteret ”hjemmearbejde”. Målet er at frigive tiden 

sammen med de studerende til at arbejde aktivt med det faglige 

indhold gennem øvelser, samarbejde, dialog, refleksion osv.

FORTÆLLINGER FR A PR AKSIS
F L I P P E D  L E A R N I N G

Videnskabsteori har traditionelt været et udfordrende fag på Ma-

steruddannelserne, da de studerende kan have svært ved at gen-

nemskue relevansen. Ved hjælp af elementer fra Flipped Learning 

var det muligt for underviserne at producere og dele faglige vide-
oer, og dermed lade de studerende gennemgå teorierne før kursus-

start. Derved kunne tiden med de studerende bruges til at indgå i 

dialog og derved tydeliggøre relevansen af videnskabsteori. CDUL 

bidrog til processen med dialogisk sparring og med introduktion til 

videooptagelse og -deling i Panopto og Moodle. De studerende har 

udtrykt stor begejstring for formatet, der gav dem mulighed for at 

få kontekstualiseret videnskabsteorierne, samt at genbesøge de 

faglige videopræsentationer i deres hverdag. Fra undervisernes 

side er det blevet tydeligt, at videoproduktion ikke er en uover-

kommelige opgave, samt at det frigør tid til at skabe et aktivt og 
engagerende læringsmiljø i undervisningen. 
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T E A M S  –  D E T  P Æ DAG O G I S K E  O G  D I DA K T I S K E 
P E R S P E K T I V 
Som man kan se på figur 2, var Teams ikke et udbredt benyt-

tet digitalt værktøj på AAU før Corona-pandemien. Men Teams 

fik med ét stor betydning for, hvordan onlineundervisning blev 

afviklet under nedlukningen, og det har – uden sammenligning – 

været den læringsteknologi CDUL har vejledt mest i under ned-

lukningen. I data kan man se, at brugen af Teams nærmest eks-

ploderer fra nedlukningen i marts 2020 og frem.

Dette ligger fint i tråd med indtrykket fra CDUL´s digitale læ-

ringskonsulenter om deres arbejdsopgaver under nedluknin-

gen, hvor den tekniske og pædagogiske rådgivning i forhold til 

Teams ubetinget har fyldt mest. CDUL’s fokus har været på at 

vejlede og rådgive om, hvordan undervisere har kunnet skabe 

udbytterig onlineundervisning ved dels af bruge Teams´ indbyg-

gede funktioner som Forms og break-out-rooms til forskellige 

studieaktiviteter, og dels at arbejde med Teams i kombination 

med andre læringsteknologier som Moodle, Padlet og Menti-

meter. Dette fokus havde vi for at sikre, at underviserne havde 

adgang til pædagogisk og didaktisk vejledning og rådgivning i 

at aktivere de studerende, mens undervisningen foregik online. 

Teams har også fyldt meget i kommunikationen fra CDUL, ek-

sempelvis i webinarer, vejledninger til onlineundervisning og 

vejledninger til eksamen.

I figur 3 kan det herunder ses hvilke funktioner, der har været 

hyppigst brugt i Teams det seneste år på AAU:

Microsoft Teams er en digital platform til onlinesamarbejde. På AAU 

bruges Teams i undervisningsøjemed til afholdelse af onlineunder-

visning, vejledningsmøder samt projekt- og gruppearbejde. Teams 

er en del af Office 365, som alle medarbejdere og studerende har 

adgang til. 

FO RT Æ L L ING E R  FR A PR AKS IS
U N I VE R S I T E TS P Æ DAG O G I K U M

I universitetspædagogikum blev det under nedlukningen 

tydeligt, at det var muligt hurtigt og effektivt at danne 

små grupper ved at benytte appen Teams. Da holdet var 

på omkring 200-300 studerende, blev mulighederne for 

breakoutrooms og walk-and-talks meget bedre i den vir-

tuelle verden end i den fysiske. De digitale læringstekno-

logier, som CDUL vejledte og understøttede underviseren i 

brugen af, gjorde den form for undervisningsvariation mu-

lig indenfor en overskuelig tidsramme og gav derfor nogle 

didaktiske redskaber, der ikke havde været realiserbare i 

et “almindeligt” fysisk læringsrum. Derfor kan det at vende 

tilbage til det fysiske læringsrum nu byde på nogle afsavn 

og andre didaktiske udfordringer, som CDUL også glæder 

sig til at være med til at finde løsninger på.
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WE B I N A R E R 
CDUL har i kraft af sine partnerskaber med fakulteterne og fag-

miljøerne haft et bredt indblik i, hvad underviserne har efter-

spurgt af kompetencer under nedlukningen. CDUL har siden 

etableringen af centeret arbejdet med afholdelse af workshops. 

Således var næsten 17% af CDUL’s aktiviteter før Corona rela-

teret til workshopafholdelse om de pædagogiske og didaktiske 

muligheder inden for digital understøttelse af PBL. På den bag-

grund har CDUL udviklet en række forskellige webinarer, der alle 

har haft til hensigt at understøtte undervisere i deres arbejde 

med at planlægge god onlineundervisning for de studerende. 

CDUL har oplevet et enormt engagement og dybe refleksioner 

om digitalisering og PBL i forhold til webinarernes temaer fra 

undervisere. CDUL vil efter sommerferien igen udbyde work-

shops med fysisk fremmøde, som vi kender dem fra før ned-

lukningen, men fastholder samtidig webinarer, da det er et for-

mat, der kan noget helt særligt i forhold til fleksibel deltagelse 

og mulighed for gode refleksioner og diskussioner. Herunder 

kan ses data på de webinarer, CDUL har afholdt i foråret 2021: 

FO RT Æ L L ING E R  FR A PR AKS IS
D I G I TA LT  P R O J E K TA R B E J D E

På SUND oplevedes der en stor udfordring med at skabe 

en inddragende læringsgivende dialog i det digitale læ-

ringsrum. Webinarer med temaer som “Det gode digita-

le undervisningsforløb” og “Gode digitale kursusgange i 

Teams og Zoom” og generelt digitaliseringssupport blev 

arrangeret af CDUL. Der er desuden blevet fremstillet 

syv forskellige videoer, der skal introduceres ved seme-

sterstart 21. Underviserne fik inspiration og anledning 

til at indtænke specielt kortere intervaller og variation i 

undervisningen, og de studerende får bedre muligheder 
for at digitalt forberede sig og deltage i undervisnin-

gen, og således opnås en forbedret mulighed for læring.   
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D I G I T A L E  T E K N O L O G I E R  I
F Y S I S K E  R U M

Flere undervisningsmiljøer har ved hjælp af midler fra PBL Digi-

tal fået etableret konkrete bud på fremtidens undervisningslo-

kaler på AAU. Der er blevet etableret to Active Learning Spaces 

på SAMF, samt to lokaler med AI-teknologien Sony Edge Analy-

tics på henholdsvis HUM og SUND. Herunder introduceres Ac-

tive Learning Spaces og Sony Edge Analytics:

ACTIVE LEARNING SPACES 
Et Active Learning Space tager udgangspunkt i en ændret fysisk 

indretning af traditionelle seminarrum og auditorier og kombi-

nerer dette med ny teknologi. De studerende er placeret i grup-

per i undervisningslokalet ved arbejdsstationer med hver deres 

skærm. Underviseren er placeret centralt i rummet og indtager 

rollen som facilitator ved et podium, hvor der ligeledes er en 

skærm. Indhold på alle skærme kan styres af underviseren, og 

de enkelte gruppers arbejde kan ligeledes deles på kryds og 

tværs. Undervisningen har et klart fokus på gruppearbejde og 

aktive studerende. Disse tiltag har til hensigt at fordre levende 

og inddragende undervisning samt give undervisere muligheder 

for nye måder at praktisere undervisning på.

SONY EDGE ANALYTICS
Sony Edge Analytics er en teknologi, der gør underviseren i 

stand til hurtigt at skabe videopræsentationsindhold, der tid-

ligere ville have krævet betydelig tid, omkostninger og men-

neskelige ressourcer at producere. Sony Edge Analytics giver 

underviseren mulighed for at levere undervisningsindhold og 

engagere studerende på nye måder. Sony Edge Analytics bru-

ges både til videoproduktion af eksempelvis undervisningsres-

sourcer, til forbedring af synkron undervisning af store hold og 

hvor flere hold undervises via videokonference og MS Teams 

eller AAU ZOOM på forskellige lokationer. 

NYE MÅDER AT LÆRE PÅ GENNEM NYE TEKNO LO G IE R 
Med Active Learning Spaces og Sony Edge Analytics får un-

derviserne nye muligheder for at udforske, hvordan PBL kan 

udvikles, når undervisningslokalerne fysisk understøtter PBL-

metoden. CDUL’s rolle er at vejlede og rådgive om ovenstående 

nye teknologier, og hvordan de pædagogisk og didaktisk kan 

understøtte PBL. Nu hvor alle igen er tilbage på universitetet, 

ser CDUL frem til, sammen med undervisere og relevante forsk-

ningsmiljøer, at udforske disse undervisningslokaler og de mu-

ligheder og perspektiver der ligger i en ny fysisk understøttelse 

af PBL.

Hvis du vil vide mere om Active Learning Spaces eller Sony Edge 

Analytics, så kontakt os gerne på CDUL@aau.dk
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I N D S I G T  O G  U D V I K L I N G

Det bruger CDUL til at få værdifuld indsigt om praksis i under-

visningsmiljøerne, hvilket kvalificerer vores vejledning. Derud-

over lægger interviews også til grund for udarbejdelse af artikler 

og beretninger om, hvordan digitalt understøttet PBL prakti-

seres på AAU. Kombineret med de kvantitative data kan CDUL 

således give et mere kvalificeret bud på hvilke læringstekno-

logier og digitale teknikker der fungerer og giver det største 

læringsudbytte. På den måde kan CDUL videreformidle de gode 

og brugbare eksempler som inspiration og dermed forsøge at 

give flere undervisere mod til at prøve kræfter med digitalt un-

derstøttet PBL.

PADL ET  –  EN L Æ R ING ST EK NO LO G I  DER  S K AB E R 
VÆ R DI
Gennem samtaler og interviews gav flere undervisere udtryk 

for, at det var en pædagogisk og didaktisk udfordring at akti-

vere og inddrage de studerende i onlineundervisningen. Men 

hvordan gør man det i et onlinemiljø? Dette kunne læringstek-

nologien Padlet bidrage til. CDUL fik hurtigt etableret webinaret 

”How to Padlet”, og efter afholdelsen af det første webinar, steg 

antallet af brugere i Padlet markant. Der blev endvidere opret-

tet 345 Padlets, hvor der i måneden forinden kun blev oprettet 

107 Padlets. Data viser også, at de studerende genererede 6700 

posts i de oprettede Padlets efter webinaret, hvor der i måne-

den forinden blev genereret 503. Der blev ligeledes kommente-

ret 1100 gange i de Padlets, der blev oprettet mod 85 måneden 

forinden. Undervisere fik gennem webinaret om Padlet kom-

petencerne til at anvende Padlet og indtænke læringsteknolo-

gien som en pædagogisk og didaktisk aktivitet i undervisningen, 

hvor der blev skabt rum til dialog, interaktion og refleksion. De 

nyeste data viser, at der pr. 1. juli er 1089 aktive medarbejdere 

og studerende på Padlet. Derudover kommer de deltagere, som 

bidrager til Padlets uden login via et delingslink. Disse data har 

CDUL ikke adgang til, og derfor kan det antages, at antallet af 

brugere er højere. Vi kan dermed se via de forudgående inter-

views og samtaler, at Padlet er en læringsteknologi, der løser 

nogle udfordringer og via de kvantitative data at denne lærings-

teknologi fortsat bliver benyttet. Vi arbejder derfor også på at 

udarbejde mere inspirationsmateriale, der skal gøre kendska-

bet til og færdighederne i Padlet endnu mere udbredt på AAU.

For hele tiden at kunne tilbyde undervisere kvalificeret vejled-

ning og rådgivning, der tager udgangspunkt i undervisernes 

behov og den undervisning, der hver dag praktiseres, arbejder 

CDUL med forskellige typer af data. Konkret betyder det, at 

CDUL samler og visualiserer de forskellige typer af data. Det kan 

eksempelvis være antallet af deltagere til forskellige webinarer, 

antallet af nyoprettede brugere i forskellige læringsteknologier, 

samt antallet af viste minutter af videoer uploadet til Panopto.

SAMLING AF DATA I  DASHBOARD  
Ved at indsamle og kombinere data, får vi øjebliksbilleder, der 

kan sige noget om, hvorvidt CDUL tilbyder den vejledning og 

rådgivning til undervisere, der er behov for, således undervi-

serne føler sig godt klædt 

på til at praktisere og ud-

vikle digitalt understøttet 

PBL i uddannelsesmiljø-

erne. De indsamlede data 

visualiseres i et dash-

board, som gør det muligt 

at dykke ned i data om de 

læringsteknologier, cente-

ret udbyder i samarbejde 

med ITS. Gennem forskel-

lige filtreringer kan CDUL 

eksempelvis koble data om 

afholdte webinarer sam-

men med udviklingen i an-

tallet af brugere i en bestemt læringsteknologi. Gennem data 

kan vi således se, hvilken effekt et specifikt webinar har haft i 

brugen af en bestemt læringsteknologi. Disse data giver derfor 

løbende mulighed for at justere og tilpasse centerets vejled-

ning, rådgivning og teknologier. CDUL vil gerne kvalificere ar-

bejdet med data, og i den forbindelse vil et samarbejde med de 

stærke fagmiljøer inden for IKT og læring være relevant.

INTERVIE WS SUPPLERER OG UDBYGGER 
FORSTÅELSEN
Det er vigtigt for centerets arbejde, at kvantitative data udbyg-

ges af kvalitative data. Dette kunne eksempelvis være inter-

views med både undervisere og studerende, hvor de helt kon-

kret beretter om, hvilket læringsudbytte de skaber sammen. 

I arbejdet med data som en ret-

tesnor i CDUL’s arbejde anven-

der centeret Power BI, der er en 

del af Office 365, som udbydes 

af AAU. Power BI er Business 

Intelligence gjort simpelt og 

giver mulighed for at indlæse 

data i en simpel datamodel fra 

eks. Csv og Excel. Herefter kan 

man visualisere data i forskel-

lige formater som eksempelvis 

i en rapport eller et dashboard.



A A L B O R G  U N I V E R S I T E T   –   C D U L . A A U . D K

1 0

S A M A R B E J D E  S K A B E R  V Æ R D I

S AM AR B EJDE ME D ITS 
ITS og CDUL har mange snit-

flader, og når man som un-

derviser henvender sig til 

os, sker det nogle gange, at 

vi henviser videre til ITS. ITS 

løser de tekniske udfordrin-

ger, undervisere oplever i 

forbindelse med eksempel-

vis Panopto, mens CDUL har 

den pædagogiske og didaktiske indsigt i, hvordan man anvender 

video som en pædagogisk og didaktisk metode til eksempelvis 

at praktisere flipped learning. ITS og CDUL indleder i efteråret 

2021 en proces omkring, hvordan vi udvikler vores samarbejde 

yderligere med tydeligere snitfalder og bedre koordinering af 

aktiviteter på tværs. Det er CDUL’s og ITS’ mål, at dette skal 

skabe yderligere værdi for undervisere gennem hurtigere sags-

behandling, mere tydelighed om hvor undervisere kan henvende 

sig og bedre koordinering af tekniske og pædagogiske/didakti-

ske kompetencer i tilbud og services fra ITS og CDUL.

CDUL’s konsulenter arbejder hver dag på at tilbyde vejledning og 

rådgivning til undervisere på AAU om digitalt understøttet PBL. 

For at CDUL kan løfte denne opgave, samarbejder centeret med 

mange forskellige enheder og afdelinger. Disse samarbejder har 

forskellige karakterer og tager udgangspunkt i alt fra at bidrage 

til andre enheders kompetenceudviklingsaktiviteter, eller at ar-

bejde med at rydde konkrete barrierer, som undervisere oplever 

i det daglige arbejde – eksempelvis i forhold til GDRP-spørgs-

mål eller pædagogiske og didaktiske udfordringer med tekniske 

aspekter. Herunder gives eksempler på udvalgte samarbejder, 

der på hver sin måde er med til at kvalificere den vejledning og 

rådgivning CDUL tilbyder AAU´s undervisere.

SAMARBEJDET MED UNIVERSITETSPÆDAGOG IK UM 
I løbet af foråret 2021 har CDUL været involveret i Universitets-

pædagogikum modul 3 ”The Use of IT and Media for Learning 

and Teaching” på campus Aalborg med henblik på at understøtte 

modulets deltagere i arbejdet med deres projekter. Modulet i 

Aalborg faciliteres af lektor Lykke Brogaard Bertel og professor 

Thomas Ryberg i forbindelse med Universitetspædagogikum, 

som drives af AAU Learning Lab.

Igennem dialog og samarbejde med modulets deltagere, fandt 

de og vi frem til gode pædagogiske og didaktiske metoder og 

tilgange, som sikrede kendskab til de bedst mulige anvendelser 

af digitale teknologier og onlineressourcer. Samarbejdet har 

givet CDUL god indsigt i de didaktiske og pædagogiske pro-

blemstillinger, som nye undervisere på AAU står i. Problemstil-

lingerne spænder bredt på grund af de faglige forskelligheder, 

men samtidig er mange udfordringer ens på tværs af hele AAU 

– eksempelvis arbejdede mange af deltagerne på Universitets-

pædagogikum med, hvordan de kunne aktivere og engagere de-

res studerende mere.

CDUL har understøttet mange nye undervisere direkte med en-

til-en vejledning og rådgivning om pædagogiske og teknologi-

ske valg og har samtidig fået indsigt i det, der reelt virker eller 

ikke virker i forelæsningslokalet. CDUL ser frem til at være in-

volveret i dette modul fremover.

Samarbejdet mellem CDUL 

og ITS er ligeledes beskrevet 

i denne artikel, hvor det også 

italesættes, hvordan CDUL og 

ITS samarbejder om at skabe 

værdi for den enkelte under-

viser.

FO RT Æ L L ING E R  FR A PR AKS IS
P E E R-TO - P E E R  F E E D BAC K

På Læring og forandringsprocessor blev der oplevet en 

udfordring med at skabe synergi mellem de studerende, 

da de er spredt for alle vinde i praktikpladser forskellige 

steder nationalt og internationalt. For at løse denne udfor-

dring, var CDUL engageret i implementeringen af digitalt 
understøttet peer-to-peer feedback. Der var især fokus 

på didaktisk sparring i forhold til P2P-feedback som læ-

ringsaktivitet, teknisk intro til undervisere og studerende 

samt løbende evaluering af indsatsen. De studerende har 

nu løbende faglig kontakt til hinanden faciliteret gennem 

Moodles Workshop-element. De studerende får stilladse-

ret deres faglige refleksion og argumentation i løbet af 

praktikken og samtidig tillært sig nye kompetencer i for-

hold til både at give, modtage og omsætte feedback i en 

professionel kontekst.

https://www.update.aau.dk/nyheder/nyhed/bliv-klar-til-semesterstart--digitale-vaerktoejer--didaktik-og-paedagogik-i-din-undervisning.cid515984


A A L B O R G  U N I V E R S I T E T   –   C D U L . A A U . D K

1 1

K O M M U N I K A T I O N  M E D
U N D E R V I S E R E  O G  O M V E R D E N

I CDUL arbejder vi indgående med kommunikationen med un-

dervisere. Det er et vigtigt område, da tydelig og målrettet kom-

munikation er grundlaget for, at CDUL kan dele oplysninger, res-

sourcer, inspiration og forskellige indgange til at få vejledning 

og rådgivning. Vores største kommunikationsmulighed er via 

hjemmesiden, der er blevet nytænkt og relanceret efter at have 

været en del af Corona-nødberedskabet. På den nuværende 

hjemmeside finder man blandt andet arrangementer, temaer, 

artikler og vejledning til de læringsteknologier CDUL anbefaler, 

når der vejledes og rådgives om at understøtte PBL digitalt. Ved 

hjælp af information på hjemmesiden har undervisere mulighed 

for at videreudvikle den pædagogiske og didaktiske praksis i 

uddannelsesmiljøerne

Det er også på hjemmesiden, undervisere kan komme i kontakt 

med en digital læringskonsulent, der kan vejlede og rådgive i 

forhold til konkrete pædagogiske og didaktiske udfordringer, 

der opleves i undervisningen. 

NYHEDSBRE V PÅ VEJ
I efteråret 2021 lancerer CDUL et nyhedsbrev, hvis formål er 

at gøre det lettere for undervisere at følge med i nyheder fra 

CDUL’s i form af nye artikler, ressourcer og arrangementer. Må-

ske du finder inspiration til noget, du gerne vil afprøve sammen 

med CDUL? Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet.

ANDRE KOMMUNIK ATIONSK ANALER 
Som et ekstra led i CDUL’s kommunikationsstrategi, har vi op-

rettet en LinkedIn-side, for at være en aktiv medspiller og nå 

endnu bredere ud til undervisere og andre interessenter.

På LinkedIn følger vi både med i og bidrager til dagsordenen 

omkring digitalisering og PBL, og CDUL får dermed mulighed for 

at give omverdenen indsigt i, hvordan digitalt understøttet PBL 

bruges på AAU til at skabe værdi for de studerende. I data her-

under kan man se, hvordan CDUL er repræsenteret på LinkedIn:

På hjemmesiden udgiver vi løbende content om digitalt under-

støttet PBL. Blandt andet findes disse artikler:

- Digitalt projektarbejde på SUND

- Peer-to-peer feedback – en god idé i undervisningen!

- Moodle quiz: Udvikl din forståelse af quizzer

- Padlet i undervisningen og projekt-arbejdet

På CDUL’s LinkedIn-side er det muligt at få digitale perspektiver 

på problembaseret læring i form af eksempelvis artikler, infor-

mationer og arrangementer. Find CDUL’s LinkedIn-side her.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Sbrb9QbOb0msPgzxQ2HZNNbDrzSbmhJOrVFRl4jnYkVUQklWV1RSOUZWUFM0NUJWTk5QODBFWVVSQy4u
https://www.cdul.aau.dk/Nyheder+hos+CDUL/nyhed/digitalt-projektarbejde-paa-sund-.cid513162
https://www.cdul.aau.dk/Nyheder+hos+CDUL/nyhed/peer-to-peer-feedback---en-god-id--i-undervisningen--.cid510082
https://www.cdul.aau.dk/Nyheder+hos+CDUL/nyhed/moodle-quiz--udvikl-din-forstaaelse-af-quizzer-.cid508230
https://www.cdul.aau.dk/Nyheder+hos+CDUL/nyhed/padlet-i-undervisning-og-projektarbejde--.cid504346
https://www.linkedin.com/company/cdul
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F R E M T I D E N  –  H VA D  S K A L
D E R  V I D E R E  S K E ?

CDUL ser frem til fortsat at være en aktiv ressource for undervi-

sere i arbejdet med at understøtte PBL digitalt. Under Corona-

nedlukningen har CDUL på mange måder indtaget en rådgiv-

ningsrolle, men med de tekniske og gode digitale kompetencer, 

der er blevet opbygget over hele AAU, ser vi frem til at indgå i 

mere dialogisk sparring, så vores indspark altid kan ramme lige 

det, der er brug for.

Når underviserne eksperimenterer og skaber gode eksempler 

på digitalt understøttet PBL, kan det inspirere andre undervi-

sere til også at prøve kræfter med digitaliseringsmulighederne. 

De gode eksempler fra kollega til kollega er uden tvivl det, der 

bedst viser fordelene ved digitalt at understøtte PBL, og denne 

videndeling kan på sigt være med til at sikre og forbedre arbej-

det med den digitale PBL-strategi. Til at facilitere denne viden-

deling, vil CDUL genoptage en tidligere succes med at afholde 

et videndelingsseminar, hvor underviserne kan dele deres gode 

erfaringer fra egen undervisning. 

NYE STR ATEGIER,  SAMARBEJDER OG ET NYT  PB L -
INSTITUT 
Lige nu arbejdes der på den næste store strategi for universi-

tetet, Viden for verden 2, der skitserer visioner og mål for AAU 

frem mod 2025. Derudover er der et stort arbejde i gang med at 

etablere rammerne for et nyt PBL-institut, Institute of Advan-

ced Studies in PBL. Med udgangen af 2021 afsluttes og evalu-

eres de fakultetsdrevne indsatser, drevet under PBL Digital. I 

den forbindelse skal CDUL gentænke, hvordan det videre sam-

arbejde kan se ud i uddannelsesmiljøerne. Det gøres blandt an-

det ved, i efteråret 2021, at åbne for og invitere til dialog om, 

hvordan samarbejdet bedst sikres fremadrettet, når fakultets-

indsatserne ophører.

CDUL glæder sig til at se, hvad der kommer til at ske. Der er 

mange spændende perspektiver i et nyt PBL-institut, og vi er 

trukket i arbejdstøjet og bidrager, hvor det er muligt.
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