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Vejledning: opret læringsrum i Brightspace 
-Trin for trin hjælp til,  hvordan du anvender Konfigurations Applikationen  

 

Her vises trin for trin, hvordan du konfigurerer kurser, så de oprettes som læringsrum i Brightspace. Konfigurere 

betyder i denne sammenhæng, at du laver den form som et givent kursus skal dannes efter ud fra data fra de øvrige 

studiesystemer (EDDI, STADS og PLAN). 

1) Log på: https://mit.medarbejdere.au.dk/da/brightspace-course-configuration  

Du mødes af: Sign in eller Pick an account - tast: auXXXX@uni.au.dk 

Enter password: [det du I øvrigt anvender ved AU systemer] 

Godkend via applikationen Authenticator på din mobiltelefon 

 

Applikationen står default til det semester det logisk set forventes du skal konfigurere (tidsstyret): 

 
Hvis du har behov for at konfigurere et kursus i et andet semester end det, så klik på pil ned til venstre for 

semesteret – marker dit valg: 

 
Tryk retur på dit tastatur og det nye semestervalg se: 

 
 

2) Søg det eller de kurser frem du vil konfigurere. Tast eksempelvis fagkoden 460 så får du alle kurser på fagområdet: 

Erhvervsøkonomi (oversigt over fagkoder for fagområder se bilag 1) 

 
Tryk retur – så få du listen med UVA’er der begynder med 460 (og der er udbudt i STADS, på det tidspunkt du 

søger)  

 

https://mit.medarbejdere.au.dk/da/brightspace-course-configuration
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3) Lav evt. en yderligere filtrering på status og / eller lokation, så dit søgeresultat minimeres til eksempelvis kurser, 

der endnu ikke er konfigureret i hhv. Aarhus og kategorien Andre1 

 
 

4) Konfigurer et kursus ved at klikke på blyanten yderst til højre ved kursets navn: 

 

  
  

Og du får skærmbilledet: 

 
 

5) Konfigurer kurset som det er aftalt. Fakulteternes kontaktpersoner: 

 

Fakultet Navn Mail 

ARTS Birthe Aagesen baagesen@au.dk 

BSS Morten Palsgaard mpals@au.dk 

HEALTH Janne Saltoft Hansen  jsh@au.dk 

NAT/ TECH Udestår  

 

I Bilag 2 kan du evt. se hvilke konfigureringstyper og variationer, der er mulige 

 

6) Ved konfigurering skal du tage stilling til om et kursus skal bestå af a) sektioner, b) ekstralæringsrum, c) 

sammenlægning, d) hverken a, b eller c2 

 
 

 
1 Bemærk: kategorien Andre er brugt, når Lokation ikke er udfyldt eller sat til Øvrige i STADS. Det dækker over kurser, der ikke skal 
planlægges (altså kurser uden undervisningsaktivitet) eller kurser foregår andetsteds end Campus Aarhus f.eks. feltstudier. For at 
være sikker på, at din søgning omfatter alle kurser, der gennemføres i Aarhus, så anbefaler vi, at du markerer både Aarhus og Andre. 
2 Hvis du ønsker, at der udelukkende oprettes ét læringsrum til kurset på baggrund af UVA’en klikker du på overfør uden at gøre 
andet. Det er relevant for kurser, der ikke planlægges, men har behov for et læringsrum f.eks. til beskeder og deling af materiale. 
Konfigureringstypen er beskrevet bilag 2, pkt. 1) 

mailto:baagesen@au.dk
mailto:mpals@au.dk
mailto:jsh@au.dk
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7) Skal kurset konfigureres med sektioner3? Klik på teksten ”Sektioner”: 

 

 
8) Marker hvilke undervisningsformer, der skal oprettes sektioner for. F.eks. Forelæsning og holdundervisning: 

 
Spring til pkt. 11, hvis du ikke har mere at konfigurere 

 

9) Skal kurset konfigureres med ekstra læringsrum4? Klik på teksten ”Ekstra læringsrum” og marker, den 

undervisningsform, der skal oprettes ekstra læringsrum for. Hvis du har konfigureret sektioner for nogle af 

undervisningsformerne er skriften grå og de kan ikke vælges. I eksemplet er der således kun en undervisningsform 

at vælge nemlig - Vejledning: 

 
Spring til pkt. 11, hvis du ikke har mere at konfigurere 

 

10) Skal kurset konfigureres med sammenlægning5? Find et af de kurser, der skal sammenlægge (gentag pkt. 1-4). Klik 

på teksten ”Sammenlægning” og få et søgefelt: 

 

 
3 Sektioner betyder, at læringsrummet opdeles i grupper i et fælleslæringsrum, svarende til holdene for den undervisningstype du 
vælger at danne sektioner for 
4 Ekstra læringsrum, er kendetegnende ved at holdene for en undervisningstype oprettes som selvstændige læringsrum i Brighespace 
dvs. ikke som en del af et fælles (bilag 2, pkt. 2 beskriver, når undervisningsformer oprettes som ekstra læringsrum, uden fælles 
læringsrum. Variationen når undervisningsformer oprettes som ekstralæringsrum med et fælles læringsrum beskrives bilag2, pkt.3) 
5 Sammenlægning, betyder at 2 eller flere UVA’er lægges sammen og deler læringsrum. En sammenlægning kan også have sektioner 
og ekstralæringsrum (bilag 2, pkt. 4 finder du en nærmere beskrivelse heraf) 
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I søgefeltet begynder du at skrive UVA koden på det kursus som det skal lægges sammen med, når du ser kurset på 

listen – marker og tryk retur på dit tastatur 

 
 

 
Du kan nu enten søge en UVA mere frem, der skal være en del af sammenlægningen eller konfigurere sektioner og/ 

eller ekstra læringsrum hvis der skal være det.  

Kom du til at vælge et forkert kursus? Så fortryd ved at klikke på ”Fjern UVA” (nederste højre hjørne) 

 

11) Alle konfigureringer afsluttes med at du klikker på den blå knap ”Overfør”. Det er vigtigt, at du ikke klikker overfør 

før du er helt sikker på, at det er sådan kurset skal konfigureres. Du kan ikke lave konfigureringen om bagefter. 

 

12) ”Kattelem”  

Det kan tænkes, at du får lavet en fejlkonfigurering. Den kan du anmode om at få lavet om. Processen er således:  

A. Find den konfigurering du har lavet fejl i og åben dens konfigurering ved at klikke på øjet yderst til højre 
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B. Når konfigureringen ses på skærmen – tryk på Print Screen knappen på dit tastatur (eller gør det på den måde 

du plejer at lave screendumps og hop til pkt. ) 

 

C. Åben et nyt tomt Word dokument – tryk på tasterne Ctrl og V på dit tastatur skærmbilledet kopieres over i dit 

Word dokument 

 

D. Navngiv og gem Word dokumentet  

 

E. Åben supportens kontaktformular  

 

F. Udfyld formularen med dit navn, AUiD og mailadresse. Spring over feltet Kursus/organisations-URL.  

 

G. I feltet: Hvad drejer din henvendelse sig om? Skriver du at du har lavet en fejlkonfigurering og beskriver 

hvordan den burde have været 

 

H. Udfyld organisatorisk tilhør og vedhæfter dit Word dokument (eller anden filtype med screendump). Afslut ved 

at klikke send 

 

Vil du høre den gode nyhed? (det skal verificere af Thomas Riis/ Christian Grøndberg) 

Når du har lavet en konfigurering for et kursus gemmes den til næste gang kurset udbydes. Hvis kurset til den tid 

skal have samme konfigurering, så søger du blot kurset frem, klikker overfør og konfigureringen bliver den samme 

som sidst ;o) 

 

Du er nu udlært i at betjene konfigurerings applikationen, så du kan oprette læringsrum i Brightspace. Rigtig god 

arbejdslyst ;o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/brightspace/kontaktformular/
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Bilag 1 – Fagområder AU STADS koder for studiestrukturer 

 

ARTS 

Kode Fagområde 

111   Antropologi 

112 Middelalder- og 
renæssancearkæologi 

113   Klassisk arkæologi 

114 Forhistorisk arkæologi 

115 Filosofi 

116 Idehistorie 

117 Historie 

118 Europastudier 

120 Kinastudier 

121 Japanstudier 

122 Sydasienstudier 
123 Østeuropa 

124 Klassisk filologi 

125 Teologi 

126 Religionsvidenskab 

127 Arabisk og islamstudier 

131 Nordisk 

132 Engelsk 

133 Fransk 

134 Italiensk 

135 Spansk 

136 Brasiliansk 

137 Tysk 

138 Lingvistik 

139 Litteraturhistorie 

140 Kunsthistorie 

141 Æstetik og kultur 

142 Dramaturgi 

143 Musik 

144 Medievidenskab 
145 Digitalt design 

146 Retorik 

147 Kognitiv semiotik 

161 Didaktik (dansk) 

162 Didaktik (matematik) 

163 Didaktik (materiel kultur) 

164 Didaktik (musikpædagogik) 

165 Generel pædagogik 

166 IT didaktisk design 

168 Pædagogisk antropologi 

169 Pædagogisk filosofi 

170 Pædagogisk psykologi 

171 Pædagogisk sociologi 

175 Pædagogik 

         

TECH (mangler oversigt fra Dag)           
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HEALTH 

Kode Fagområde 

311 Medicin 

331 Odontologi 

341 Folkesundhedsvidenskab 

342 Sygepleje 

345 Idræt 

         

Business and Social Sciences 

Kode Fagområde 

410/412 Sprog og 
virksomhedskommunikation 

421 Jura 

420/422 Erhvervsøkonomi og erhvervsjura 

431 Statskundskab 

441 Psykologi 

452 Marketing og Organisation 

461 Økonomi 

460/462 Erhvervsøkonomi 

 

Natural Science 

Kode Fagområde 

505 Bioinformatik 

515 Biologi 

520 Datalogi 

525 Fysik 

535 Geologi 

545 Kemi 

550 Matematik og matematik-økonomi 

560 Nanoscience 
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Bilag 2 – Konfigureringstyper og variationer  

Beskriver de fire forskellige typer læringsrumsstruktur med eksempler på tilhørende variationer, der kan konfigureres i 

konfigurationsapplikationen. 

1) Alle hold i ét fælles læringsrum 

Fra en udbudt UVA oprettes et fælles læringsrum for alle undervisningsholdenes undervisningsformer. Undervisere og 

studerende tilknyttes i overensstemmelse med kildesystemer6. Underviserne deles om læringsrummet uanset om de 

underviser på Forelæsning, Holdundervisning eller Praktisk.  

 

Der er ingen variationer af konfigurationen. 

2) Alle undervisningsformer som ekstra læringsrum, intet fælles læringsrum 

Fra en udbudt UVA oprettes ekstra læringsrum for hver undervisningsform. Undervisere og studerende tilknyttes/ 

tilmeldes i overensstemmelse med kildesystemer. Det fælles læringsrum, der oprettes på baggrund af den udbudte 

UVA, overgår til at blive et administrativt læringsrum, hvor kun kursusadministrator har adgang. Undervisere og 

studerende vil ikke kunne se det administrative læringsrum. 

 

Ingen andre variationer af denne type konfiguration. 

3) Undervisningsformer som sektioner og/eller ekstra læringsrum 

Fra en udbudt UVA oprettes et fælles læringsrum med ingen, ét eller flere sæt af sektioner. Plus ingen, ét eller flere sæt 

af ekstra læringsrum for en eller flere undervisningsformer. Undervisere og studerende tilknyttes/ tilmeldes i 

overensstemmelse med kildesystemer. 

 
6 Studerende tilknyttes i overensstemmelse med tilmeldinger til UVAer i STADS. Undervisere tilknyttes i 
overensstemmelse med TermTime/ PLAN. 
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Der er tre gængse variationer for denne type konfiguration: 

• Et fælles læringsrum for en eller flere undervisningsformer med sektioner for en eller flere 

undervisningsformer: 

• Et fælles læringsrum for en eller flere undervisningsformer med sektioner for en eller flere 

undervisningsformer og med ekstra læringsrum for en eller flere undervisningsformer 

• Et fælles læringsrum for en eller flere undervisningsformer med ekstra læringsrum for en eller flere 

undervisningsformer  

4) Sammenlægning af udbudte UVA’er i ét fælles læringsrum  

Fra to eller flere udbudte UVA’er oprettes ét fælles læringsrum med ingen, ét eller flere sæt af sektioner og med ingen, 

ét eller flere ekstra læringsrum for en eller flere undervisningsformer. Undervisere og studerende tilknyttes i 

overensstemmelse med kildesystemer. Ved sammenlægninger gælder det, at først valgte kursus fungerer som 

”parent”. Den valgte konfiguration for dette kursus nedarves til de øvrige kurser i sammenlægningen.  

 

Der er fire gængse variationer for denne type af konfiguration: 

• Et fælles læringsrum for sammenlagte kurser, for alle undervisningsformer 

• Et fælles læringsrum for sammenlagte kurser, med sektioner for hvert hold for en eller flere 

undervisningsformer på hvert sammenlagt kursus. 

• Et fælles læringsrum for sammenlagte kurser, med sektioner for hvert hold for en eller flere 

undervisningsformer på hvert sammenlagt kursus og med ekstra læringsrum for hvert hold for en eller 

flere undervisningsformer på hvert sammenlagt kursus. 

• Et fælles læringsrum for sammenlagte kurser, med ekstra læringsrum for hvert hold for en eller flere 

undervisningsformer på hvert sammenlagt kursus 


