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BLACKBOARD OG ANDEN TEKNOLOGI 

 Bb – Udseendet tæller ikke – eller gør det? 

Skru op for det visuelle udtryk på din kursusside og få redskaber til at få de 

studerende aktiveret herpå. 

 14. september 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Anna 

 Bb – Videoer 
Lær at bruge videoer fra f.eks. YouTube, Vimeo og videoer du selv har produceret 

(selve produktionen dækkes IKKE på dette webcast). 

 19. september 

 45 min 

 Tilmeld 

 Jens 

 Lav dine egne videoer – Let at gå til 

Bliv introduceret til webcaststudiet og prøv selv forskellige redskaber til produktion 

af tabletcast, screencast etc. 

 4. oktober 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Mikkel 

 MOOCs – gør det selv 

Del din ekspertise med studerende, fagfæller og andre interesserede fra hele 

verden vha. online kurser på Blackboard. 

 11. oktober 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Mikkel 

 Bb – Tests og surveys 

Få konkrete værktøjer til at teste de studerendes viden og forståelse, redskaber til at 

forøge de studerendes studieaktivitet og mulighed for at kunne fokusere din 

undervisning mod det der er mest behov for. 

 27. oktober 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Anna 

 Blackboard i samspil med Adobe Connect 

Kom i gang med at bruge Adobe Connect til online undervisning og webinarer, og 

få det til at hænge sammen med dit Blackboard kursus. 

 7. november 

 30 min 

 Tilmeld 

 Bjarke 

 iPad, Windows med touch-skærm, Smartboards  

        – Få kontrol over teknikken 

Har du en iPad, men får den ikke brugt i undervisnings sammenhæng, eller vil du 

bare blive klogere på, hvilke muligheder der ligger gemt i den teknologi, vi bruger 

hver dag? Så kom til teknik-lege-time. 

 16. november 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Bjarke 

 Bb – Feedback til studerende 

Få værktøjer til individuel feedback fra underviser til studerende og til organisering 

af peer-feedback fra studerende til studerende. 

 7. december 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Jens 

 Bb – Læringsstier 
Få værktøjer til at lave et elektronisk tilrettelagt undervisningsforløb. Herunder 

inddragelse af forskellige medier og forskellige typer af opgaver. 

 13. december 

 2 timer 

 Tilmeld 

 Mikkel 

 Bb – Basal Blackboard 

Lær at tilpasse din kursusside, at kopiere kursussider, uploade kursusmateriale, 

sende meddelelser til studerende, organisere materiale fra studerende samt 

organisere mapper. 

 5. januar 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Jens 
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UNDERVISNINGSUDVIKLING 

 Opdater læringsmål for dit kursus 

Forstår de studerende dine læringsmål og er de præcise? 

 3. oktober 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Pernille 

 Nytænk bedømmelse og eksamensformer i dit kursus 

Får du og dine studerende det meste ud af eksamen? 

 6. oktober 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Annika 

 Kollegial sparring 

Lær at anvende kollegial observation og sparring som et værktøj til at styrke og 

udvikle undervisningspraksis på egne præmisser. Du vil løbende arbejde (6 mdr.) 

sammen med 3 underviserkolleger. 

 10. oktober, 14. 

      marts + sparring 

 15 timer i alt 

 Tilmeld 

 Anna 

 Bliv en endnu bedre forelæser 
Få indsigt i og feedback på aktiverende undervisning, retorik og kropssprog samt 

hvordan du får de studerende til at forberede sig bedst muligt. 

 12. oktober + 

      30. november 

 5 + 5 timer 

 Tilmeld 

 Ole 

 Aktiv læring i laboratoriet (LØ) 

Opdater dine laboratorieøvelser, så dine studerende får ”minds-on” i laboratoriet. 

 2. november 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Rikke 

 Mere feedback – til og fra studerende 

Giv dine studerende mere, bedre og hurtigere feedback – uden for meget arbejde 

for dig! 

 24. november 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Annika 

 Flipped Classroom 

Få introduktion til konceptet Flipped Classroom, redskaber til at flippe din 

undervisning og tid til at arbejde med din egen praksis. 

 5. december 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Anna 

 Aktiver dine studerende i teoretiske øvelser (TØ) 

Design aktiviteter der vil engagere dine studerende aktivt under teoretiske øvelser. 

 10. januar 

 3 timer 

 Tilmeld 

 Rikke 

 

 

 

 

 

Alle kurser og workshops har et min. på 6 deltagere, og tilmeldingsfrist 1 uge før. 

Alle kurser og workshops afholdes på engelsk med mindre alle deltagere taler og forstår dansk. 

 er et webinar,   er et tilstedeværelseskursus  
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ANDRE TILBUD 

 Book en læringskonsulent 

Få sparring til at udvikle dit kursus så det kan give de studerende endnu bedre 

læring. 

 Du vælger 

 30-60 min 

 Kontakt 

 Book en Blackboard konsulent 

Individuel sparring med en af vores Blackboard konsulenter om brug af Blackboard 

til endnu bedre undervisning. 

 Du vælger 

 30-60 min 

 Kontakt 

 På workshop med kolleger i Blackboard 

Tag mindst syv af dine kolleger under armen og bestem selv indholdet. 

 Du vælger 

 1-3 timer 

 Kontakt 

 

 

Ønsker du mere information om vores kurser og workshops kan du læse mere her: stll.au.dk/kurser-

workshops-mm 

Eller du kan finde mere information om ST Learning Lab på vores hjemmeside: stll.au.dk 
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