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Kommissorium for styregruppe for etablering af undervisnings- og forskningsenhed i PBL 
 
Baggrund 

Aalborg Universitet (AAU) har en ambition om at være et universitet med en unik og tydelig profil. På AAU ud-

gør problembaseret læring (PBL) det pædagogiske grundlag for undervisning og læring, og det er gennem 

årene i takt med universitetets udvikling blevet et stærkt brand for AAU nationalt og internationalt. AAU øn-

sker at fastholde og udbygge denne position, men det kræver en løbende udvikling af PBL for at forblive dags-

ordenssættende på området. 

For fortsat at kunne udvikle læringsmodellen, være anerkendt og toneangivende nationalt og internationalt 

inden for den pædagogiske PBL-praksis og PBL-forskning har direktionen ultimo 2020 besluttet at samle uni-

versitetets forskere og administrative medarbejdere inden for PBL i et fælles miljø, således AAU kan fastholde 

sin position som verdens førende PBL-universitet. En sammensmeltning af kompetencerne indenfor PBL vil 

kunne give AAU det fundament, der skal være på plads for at kunne implementere AAU’s kommende strategi 

Viden for verden II og sikre større synergi og sammenhæng mellem strategi, forskning og udvikling af den pæ-

dagogiske PBL-praksis på tværs af AAU. En fælles enhed kan i højere grad inspirere til udvikling af PBL-model-

len og PBL-forskningen på universitetet end tilfældet er i dag, og samtidig sikre en stærk PBL-profil, der under-

støtter undervisning og kompetenceopbygning på hele AAU.  

Etableringen af den nye undervisnings- og forskningsenhed for PBL er en del af en omlægning af dele af AAU’s 

organisation samt uddannelsernes opbygning og faglige indhold, som fik tilslutning i AAU’s bestyrelse, efter 

indstilling fra rektor, den 6. januar 2021 og udmeldt samlet til organisationen herefter.1  

Den nye tværgående undervisnings- og forskningsenhed for problembaseret læring (PBL) har indtil videre fået 

arbejdstitlen Institute of Advanced Studies in PBL.  

Det er besluttet, at der skal rekrutteres en leder til PBL-enheden med reference til prorektor for uddannelse. 

Inden lederens tiltrædelse skal direktionen have besluttet sig for enhedens organisering, opgaver og finansie-

ring. 

                                                      
1 Der er nedsat en styregruppe samt udarbejdet kommissorium for de to øvrige organisatoriske ændringer: Sammenlægning af Det 

Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Integration af SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne. 
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Formål 

Formålet med at etablere en tværgående undervisnings- og forskningsenhed i PBL er:  

 sikre excellent undervisning og konstant forbedring af PBL-praksis på AAU; 
 at sikre synergi og sammenhæng i videreudviklingen af PBL på tværs af det universitetspædagogi-

ske landskab på AAU; 
 at sikre vidensdeling og udveksling af erfaringer mellem forskere og administrativt personale, der ar-

bejder med PBL; 
 at sikre bedre understøttelse af nybrud inden for PBL; og 
 at sikre direktionen forskningsbaseret rådgivning omkring PBL og den universitetspædagogiske profi-

lering af AAU. 

Organisering 

Styregruppen består af medlemmer af direktionen, og er udpeget for at sikre, at de organisatoriske ændringer 

tilgodeser ledelsens beslutning og formål med PBL-enheden, samt at der varetages en ordentlig proces og 

kommunikation ift. de berørte medarbejdere.  Styregruppens formand har det overordnede ansvar for projek-

tets fremdrift og resultater. Styregruppen refererer til direktionen.  

Medlemmer af styregruppen er:  

 Dekan Henrik Halkier, Det Humanistiske Fakultet (Formand) 

 Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen 

 Dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  

 Dekan Henrik Pedersen, Det Tekniske Fakultet for IT og Design 

Styregruppen understøttes af chefkonsulent Mette Marie Abildgaard, Rektorsekretariatet. 

Opgaver 

Styregruppen har det overordnede ansvar for at udarbejde et oplæg til direktionsbeslutning om PBL-enhe-

dens omfang, aktiviteter, medarbejdere, model for finansiering, organisering og fysisk placering.  Ligeledes er 

styregruppen medansvarlige for rekrutteringen af en kommende leder af enheden. 

Styregruppen har det overordnede ansvar for:  

 at udarbejde en proces- og tidsplan for projektet 

 at kortlægge PBL-aktiviteter og PBL-medarbejdere på hele universitetet, herunder de økonomiske og 

personalemæssige forhold 

 at beskrive PBL-enhedens fremtidige struktur, organisering og faglige aktiviteter, herunder 

medarbejdernes tilknytning og ophæng på institut- og fakultetsstrukturen 

 at stille forslag til model for finansiering og fysisk placering 

 give input til profilen for en kommende leder af PBL-enheden og være involveret i 

rekrutteringsprocessen 

 at sikre inddragelse af medarbejdere, råd og kollegiale organer undervejs i processen 

 at sikre kommunikation til medarbejdere undervejs i processen 

 udarbejde og igangsætte en implementeringsplan for etableringen PBL-enheden 
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 at forberede og gennemføre den administrative implementering af de besluttede tiltag, fx i relation til 

økonomi, bygninger, HR og IT 

Styregruppen kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper, som kan bidrage til det afsøgende og udredende ar-

bejde.  

Efter direktionens beslutning forberedes en implementeringsplan.  

Tidsplan 

Når etableringen af PBL-enheden er implementeret pr. 1. januar 2022, opløses styregruppen.  

Processen frem mod styregruppens nedsættelse  

2020 Direktionen drøfter visioner for PBL og en ny tværgående PBL-enhed.  

11. november 2020 Direktionen beslutter etableringen af en PBL-enhed og nedsættelsen af en styregruppe. 

4. december 2020 Direktionen beslutter, at de tre organisatoriske ændringer udmeldes samtidigt.  

5. januar 2021 HSU-møde: Orientering og drøftelse af de tre organisatoriske tiltag. 

6. januar 2021 Bestyrelsesmøde: Bestyrelsen tilslutter sig de tre organisatoriske tiltag. 

Fra 7. januar 2021  Udmelding i organisationen iht. kommunikationsplan. 

27. januar 2021  Sættemøde i styregruppen for PBL 

 


