Det gode eksempel
- Frie og åbne online værktøjer

Brug af Padlet i undervisningen

Kort og godt

Det er hurtigt og let at sætte sig
ind i brugen af Padlet. Man kan
enten være gratis medlem og
derved gemme sine vægge, eller
man kan få et link til en væg og
starte med at tilføje noter med
det samme.

•

Padlet er godt til korte noter og
overblik over flere medier, og det
gemmer automatisk nye
tilføjelser.

•

Man kan se opdateringerne med
det samme, når andre tilføjer
noter, hvilket gør samarbejdet
lettere, selvom det foregår fra
forskellige enheder.

•

Du kan bl.a. tilføje worddokumenter, pdf-filer,
youtubevideoer, billeder, osv.

•

Du kan selv bestemme om
væggen skal være helt skjult eller
deles med andre, og om andre
kan rette i det, du skriver, eller de
kun kan tilføje ekstra noter.

•

Du kan tilføje, se og rette i noter
direkte fra bl.a. smartphones og
tablets.

•

De studerende behøver ikke at
være oprettet som medlemmer
for at tilføje noter på en væg.

Væggen kan deles med diverse sociale medier, gemmes
som pdf- eller excel-filer eller implementeres direkte på
en hjemmeside eller blog. Først oprettes en væg, den
gives et navn og en baggrund, og så kan der tilføjes
noter. Under ”privacy” kan man bestemme om væggen
skal være tilgængelig for andre eller fx kun kan kommenteres på ved hjælp af et password, og hvor meget
gæsterne kan rette på væggen.
Padlet kan bl.a. bruges i undervisningen til at stille
spørgsmål og lade de studerende skrive deres svar som
forberedelse til timerne, hvorefter det kan debatteres
i timerne. De studerende kan også lave gruppearbejde
eller samarbejde om opgaver over Padlet. Det er også
oplagt at bruge Padlet til brainstorming, idéudvikling
eller præsentation, fordi noterne let kan omorganiseres,
og der kan tilføjes mange forskellige medier.
Et Padlet-baseret kooperativt e-læringsprojekt
Alicia Babcock Toft-Hansen fra Institut for Molekylær
Medicin, SUND, har brugt Padlet til at forbedre peerfeedback på Ph.d.-, bachelor- og kandidatstuderendes
egne publikationer. På en workshop præsenterede de
studerende deres egne password-låste Padlet vægge,
og bagefter blev Padlet brugt som et interaktivt
diskussionsforum for e-feedback fra de andre
studerende.
Evalueringen af brugen af Padlet var positiv og
resulterede i større deltagelse fra de studerende i
diskussionerne, og de var glade for, at feedbacken
gemmes til evt. senere brug. Nogle studerende havde
svært ved at styre diskussioner og feedback, men ved
at skabe overskrifter og organisere kommentarerne,
blev dette problem løst. Der blev lidt forsinkelse
mellem præsentationen og starten på diskussionerne,
fordi kommentarerne først skulle skrives ned,
•

Du kan se Alicias (og andre) posters her.

Se en introduktion til brug af padlet i
undervisningen her.
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