Lærervejledning til brug af Teams ved virtuel
undervisning!
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Hvad kan Teams i forhold til at undervise elever virtuelt
1) Synkron (samtidig) samtale med hele klassen
Du kan skrive til alle eleverne og de kan svare, hvor alle kan se svarene.
2) Inde under filer kan man oprette dokumenter som flere kan skrive i synkront. Hvis man skriver i
onlineudgaven, så kan flere skrive samtidig og se hinandens skriverier. Det fungerer altså som
google docs, men i filer der ligger inde i teamet.
Hvis fx elever skal lave gruppearbejde, kan man oprette et dokument til dem i filer og bede dem om
at besvare spørgsmål derinde.
Som lærer kan du også kommentere hvad de skriver samtidig, og I kan have en samtale kørende
mens de skriver
For matematiklærere er svagheden dog, at wordmat ikke virker i onlineversionen

3) Skype er en integreret del af Teams, dvs. man kan have møder med video. Det er måske især godt
til, når man skal have én til én vejledning så som SRP-vejledning, men hvis nu kun læreren har
billede på og eleverne har lyd, så kan det også bruges til når noget skal forklares til alle eleverne på
en gang.
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Hvordan laver jeg et team til mit hold
Start med at være på startsiden i Teams og vælg Teams ude til højre (markeret med rød cirkel). Vælg nu
Deltag i eller opret et team (markeret med blå cirkel)

Nu får du dette skærmbillede

Her vælger du Opret et team og får dette skærmbillede
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Vælg nu Klasse
Giv så et fornuftigt navn til teamet (holdnavn og årstal er godt at have med) og klik på næste.
Nu skal der tilføjes studerende
Alle holdene har et navn der starter med årstallet, hvor det er oprettet, mellemrum, dernæst fagets
forkortelse, hvor små bogstaver er c-niveau, stort forbogstav er b-niveau og store bogstaver er A-niveau.
Dernæst skråstreg og bogstavet for klassen, hvor blandingsholdene kan have 1g, 2g eller 2g3g
F.eks. er 3x matematik 2017 MA/x fordi det er et 3-årigt forløb der startede i 2017, 2g mediefag er 2019
Me/2g3g, fordi det er et valghold, der ikke er fortsat fra sidste år, og der er både 2g og 3g elever. Enkelte
hold falder dog lidt udenfor 2g Ty1 hedder f.eks. 2018 Ty/1 og 2g Spansk 2018 Sp/g . Hvis du ikke kan finde
holdet, kan du tilføje eleverne enkeltvis, men det er lidt mere bøvlet.
Når eleverne er tilføjet, er teamet klar. Du skal konfigurere klassenotesbogen førend du kan bruge den,
men det er ikke nødvendigt for at bruge filer, samtaler og møder
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Gruppesamtale i Teams
Det er bare at gå i gang. Husk at man får flere redigeringsmuligheder i beskeden, hvis man klikker på
bogstavet A under skrivefeltet. Så kommer man heller ikke til at offentliggøre den, når man trykker på
retur. I stedet trykker man på ”papirsflyveren” forneden til højre for at offentliggøre.

Hvis man vil være sikker på at en eller flere konkrete elever ser en besked, bruger man @ efterfulgt af deres
navn for at være sikker på at de får besked om at der er noget nyt.

Brug af Meningsmålingsappen Polly i samtale
Når man nu kommunikerer med eleverne i teamet, kan det måske være rart at få lidt kollektiv
tilbagemelding fra eleverne. Derfor kan man installere appen Polly i teams. Det gøres ved at klikke på de tre
prikker til højre i samtalefeltet:

Der kommer nu sådan et billede frem:
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Og hvis ikke man kan se Polly direkte, kan man skrive det i feltet foroven.
Man skulle nu gerne få Polly som en mulighed i samtalen.

Man kan både lave åbne svarmuligheder, multiple choice og rangering. Man kan også vælge om svarene
skal kunne ses af alle med det samme eller først senere samt om det skal være anonymt.
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Hvordan lægger jeg arbejdsark ind til gruppearbejde i Teams
Foroven i teamet vælger du filer

Du kan nu både uploade filer og oprette nye filer til dine elever. Filer og mapper oprettes ved at trykke på
+ Ny. Bemærk at filer i mappen klassematerialer kun kan redigeres af ejere af teamet. Dvs. du skal ikke
lægge arbejdsdokumenter til eleverne i denne mappe, da de ikke kan redigere i den.

I udgangspunktet kan alle elever se og redigere i alle filer uden for mappen med klassematerialer. Hvis man
gerne vil styre præcis, hvilke elever der har adgang til hvilke filer, så skal man åbne filerne i Sharepoint (klik
på de 3 prikker ud for filnavnet). Her kan man ude til højre styre adgangen helt nede på elevniveau.

Hvordan kommenterer jeg på elevernes arbejde i arbejdsarket
Når man åbner filen inde i teamet, vil der foroven til højre være stå Kommentarer. Her trykker man, og så
er det bare at markere tekst og gå i gang med kommentarerne. Eleverne kan også svare på kommentarerne
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Hvordan har jeg en samtale med eleven mens de/vi/jeg skriver i dokumentet
Hav dokumentet åbent i teamet og tryk på Samtale.

Du kan nu lave en skriftlig samtale ved at skrive i samtalefeltet forneden. Bemærk dog at det er en samtale
for hele teamet, så alle i klassen kan se samtalen. Til gengæld kan du starte en mundtlig samtale ved at
klikke på kameraet for at starte et møde. Ganske vist kan alle melde sig til mødet, men man kan se hvem
der deltager. Så hvis du inviterer de relevante elever og giver resten instruks om ikke at deltage, skulle det
kunne fungere.

Man får nu sådan et billede op (hvis kameraet ikke er tildækket eller slået fra)
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Klik på møde nu. Der kommer så en fuldskærm op, hvor man til højre kan invitere personer til mødet

Bemærk at man kan slå kamera fra og kun have lyd på. Hvis man klikker på de tre prikker, får man også
muligheden for at få indkommende billede slået fra. Hvis man vil se på dokumentet mens man snakker, skal
man klikke på pilen mod venstre helt foroven til venstre

Nu får man dokumentet frem og kan snakke om det. Bemærk at hvis dit kamera er slået til, kan eleven
formodentlig stadig se dig! Eleven skal også klikke på denne pil for at komme tilbage til teamet.
Hvis man vil have stort billede igen, klikker man bare på det lille billede af mødet.
Man afslutter mødet ved at lægge røret på (trykke på det røde telefonrør)
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Hvordan chatter jeg med en eller flere elever
Man starter en chat i Teams ved at klikke på det indrammede ikon. Her tilføjer man bare deltager.
Forskellen på samtale og chat er at chatten kun er for de deltagende parter, mens en samtale kan ses af alle
i teamet. Man kan desværre ikke have videosamtale i en chat med mindre man installerer appen Zoom.
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Hvordan starter jeg videoopkald med en enkelt elev
Dette skal gøres i et team, hvor eleven er medlem. Dvs. typisk dit holdteam. Under samtaler starter man et
møde ved at trykke på kameraet, og dernæst start møde nu. Inviter nu eleven.

Igen er der mulighed for at andre elever kobler sig på mødet, hvilket ikke er meningen, men man kan jo se
at de kommer på, og bede dem om at forlade mødet. Hvis det er vigtigt at man ikke bliver forstyrret, kan
man oprette en ny kanal i teamet, hvor kun den relevante elev er deltager. Dette gøres ved at klikke på de
tre prikker ud for teamet og vælge tilføj kanal

Man skal nu vælge at kanalen skal være privat.
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Herefter kan man tilføje den ønskede elev (Det kan selvfølgelig også være flere).

Dele skærm under mødet
Hvis du skal vise noget på din skærm til eleven eller omvendt, så klikker man på det indrammede ikon på
mødebjælken:
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Hvordan starter jeg et videoopkald med hele klassen
Under samtaler starter man et møde ved at trykke på kameraet, og dernæst start møde nu. Inviter nu
eleverne. De kan også selv melde sig til mødet.

Det bliver nok alt for uoverskueligt at have alles videobilleder med, så bed eleverne om at slå deres kamera
fra. Det gør de ved at klikke på kameraikonet. Det kan nok blive ret støjende også, så det kan være man
også skal bede dem om at slå lyden fra. Bemærk at du også kan mute eleverne inde på deltagerlisten. De
kan så stille spørgsmål via samtale i teams.

Se samtalefelt under møde
Man får samtalefeltet frem ved at klikke her på mødebjælken:

Mødets deltagerliste
Når man skal have listen over deltagere frem, klikker man her:

Dele skærm under mødet
Hvis du skal vise noget på din skærm til eleverne eller få en elev til at vise sin skærm til alle, så klikker man
på det indrammede ikon på mødebjælken (eleven gør det, hvis hen skal vise sin skærm)
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Optage mødet
Hvis man klikker på de tre prikker på mødebjælken, får man mulighed for at optage mødet.
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Flere muligheder
Optag videoer til eleverne, hvor du fortæller noget vha. fx powerpoint eller kamera og papir. Dette kan bl.a.
gøres vha. f.eks. screencastomatic (https://screencast-o-matic.com/). Eleverne kan også sættes til at lave
optagelser som læreren så kan se.
Videoerne kan organiseres inde i teamet eller vha. microsoft stream, hvor man ret enkelt kan lave en kanal
til klassen. Hvis der er interesse, laver SS en vejledning.

Hvis man vil gå all in på at undervise live til eleverne, kan man gå i gang med Zoom, som er en app, der kan
tilføjes teams. Det kan nok være lidt bøvlet at få eleverne på første gang, men så kan man både optage
sessionen, og man kan vælge om eleverne skal se ens skærm eller en tavle eller kamera, mens man
snakker. Man kan også styre, hvornår eleverne kan snakke, og man kan lade eleverne vise deres tavle. Hvis
der er interesse, laver SS en vejledning.
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