Så här kan du undervisa flexibelt med
Försvarshögskolans digitala verktyg
Anna Lindh-bibliotekets IKT-pedagoger har tagit fram exempel på hur du som
lärare kan undervisa flexibelt med hjälp av Försvarshögskolans digitala verktyg.
Texten tar upp några vanligt förekommande exempel på undervisningsmoment
och beskriver hur dessa kan genomföras och examineras digitalt. I Anna Lindhbibliotekets digitala verktygslåda finns fler tips.

Föreläsningar
Föreläsningar kan antingen spelas in i förväg
och tillgängliggöras till studenterna i Canvas
eller genomföras i realtid med hjälp av
Zoom.

Mer information om hur du genomför
seminarier och gruppdiskussioner finns i
digitala verktygslådan:

Mer information om hur du spelar in finns i
digitala verktygslådan:

En inspelad föreläsning kan med fördel
kombineras med diskussioner i större eller
mindre grupper i Canvas funktion för
diskussionsforum.

I Canvas kan du använda textbaserade
diskussioner och du kan också ange att
diskussionerna ska bedömas. Då kan du få
upp samtliga inlägg från en student i taget i
en samlad vy och skriva en personlig
kommentar till den studenten.

Grupparbete
Seminarier
Seminarier kan antingen genomföras i
realtid via e-mötesverktyget Zoom eller
textbaserad i Canvas. I Zoom kan du
genomföra seminarier i både större och
mindre grupper. Seminarierna kan även
spelas in.

I Zoom kan du skapa ”breakout-rooms” för smågruppsdiskussioner i realtid.

I Canvas går det snabbt och enkelt att skapa
grupper. Så snart du skapat grupper får de
automatiskt ett eget diskussionsforum,
gemensam filyta, egen chatt med mera.
Om du redan har grupper kan du lägga in
samma diskussionsfråga till samtliga grupper på en gång.

I Canvas kan studenterna själva
välja grupp för grupparbete. De
får omedelbart ett eget forum.

Kamratgranskning
I Canvas verktyg för inlämningsuppgifter
finns en funktion för att låta studenter jobba
med kamratrespons. Enklast är att du anger
hur många arbeten varje student ska granska
och vid vilket datum granskningen ska
påbörjas. Då sköter Canvas resten med
automatik.
Mer information om kamratrespons finns i
följande länk:

Student med rätt till förlängd
skrivtid? Moderera testet så
kan du ge den extra tid studenten har rätt till.

Styr undervisningen med moduler
I Canvas kan du som lärare ställa in att en
modul ska bli tillgänglig vid en bestämd
tidpunkt. Du kan också välja att något i en
tidigare modul måste vara avklarat innan
studenten får börja på nästa, exempelvis att
en dugga måste vara godkänd innan
studenten får lämna in sitt skriftliga arbete.

Kommunikation med studenter
Automatisk kamratrespons ger
studenterna lika många arbeten
var att kommentera.

Meddelandesystemet i Canvas ser ut som
traditionell e-post. Om du valt att få en kopia
av dina meddelanden till din vanliga e-post
kan du också svara på meddelandena i eposten. Ditt svar kommer då att skickas till
personen inne i Canvas.

Hemtentamen
I Canvas finns möjlighet att antingen
använda inlämningsuppgift eller ett test vid
genomförande av hemtentamen.
Oavsett om ett test varit självrättande eller
om du valt öppna frågor som du rättar
manuellt kan du vid behov ge studenten en
personlig kommentar på varje fråga. Det gör
test till ett användbart alternativ för
hemtentor.
Mer information om hemtentamen finns via
följande länk:

Svara på ett Canvasmeddelande
i Outlook så får studenten ditt
svar inne i Canvas.

Digitala verktygslådan
I digitala verktygslådan hittar du fler tips på
hur undervisning kan genomföras flexibelt
med stöd av Försvarshögskolans digitala
verktyg.

