Virtuel opstart af elever på et LMS
Didaktiske overvejelser og guidende spørgsmål
til skolens beslutninger
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Elevens første møde med skolens systemer
Elevperspektiv
Elever, som skal starte på skolens systemer, kan opleve, at det er vanskeligt at forstå, hvad de skal gøre for at komme på skolens
systemer. Nogle lykkes uden problemer, andre lykkes med store besværligheder, mens andre mislykkes. Elever har vidt forskellige
teknologiske kompetencer. Og selvom mange elever er unge og vant til at håndtere egne smartphones, betyder det ikke, at de er
kompetente til at foretage de rigtige handlinger for at komme på skolens systemer. Det afføder nogle overvejelser for skolen.

Guidende spørgsmål for skolens beslutning
Forventes det, at eleven lykkes selv med at komme på skolens systemer?
Hvis ja, kender skolen andelen af elever, der ikke lykkes eller lykkes med besvær?
Er succesraten tilfredsstillende?
Hvis nej, hvad er årsagen for den ikke tilfredsstillende succesrate?
Har skolen personlig support?
Hvordan fungerer supporten og er den tilstrækkelig i forhold til elever, der har besvær
med at komme på skolens systemer?
Fungerer vejledingsmaterialet tilfredsstillende eller skal det tilrettes?
Hvem er ansvarlig for tilretning af materialet?
Hvordan følges der op på evt. tilpasninger og hvem er ansvarlig?
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Elevens første skoledag
Elevperspektiv
Eleven møder som aftalt i skolens system. Det kan fx være i Microsoft Teams. Nogle elever logger på https://office.com og
kommer ind til Office 365's skrivebord. Her klikker de på Teams-ikonet og efter kort tid ser de Teams-skrivebordet med
oversigten over de Teams, som eleven er meldt til. Andre elever har tidligere været på Office 365 og downloadet Teamsappen til deres devices. Når appen er installeret, og eleven har logget på, sker alle fremtidige login automatisk.
Afhængig af skolens didaktiske beslutninger vil eleven se mindst ét Team, der har forskellige funktioner alt efter valgte type læringsrum,
men hvilken skal skolen vælge?

To typer Teams-rum
Før eleven kan starte på undervisningen, skal skolen have etableret virtuelle læringsrum i Microsoft Teams. Skoler råder normalt over
flere systemer. Og det er ikke usædvanligt i dag, at der findes et overtilbud af samme eller lignende funktioner fra forskellige systemer. Et
eksempel er modulet for opgavestilling og -aflevering. Skoleadministrative systemer har ofte dette modul, ligesom Teams. Her skal
skolen altså beslutte, i hvilket system eleverne får deres opgave og afleverer samme sted for at forebygge, at eleverne bliver forvirrede.
Derfor kan det være en god ide at undersøge og analysere skolens systemer med hensyn til deres funktioner og konkludere, hvad
systemernes samspil skal være.
En overordnet undersøgelse og analyse af Microsoft Teams giver dette resultat: Teams tilbyder to typer læringsrum, og spørgsmålet er,
hvilken type læringsrum eleverne har behov for? Et Klasse-team eller et Andet-team?
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Begge typer Teams har følgende fælles funktioner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chat
Fælles filopbevaring i OneDrive inkl. deling af dokumenter til teamets medlemmer
Udvidelse af funktionalitet med webapps, Microsofts egne eller Microsoft-relaterede apps
Opkalds- og mødefunktion, videokonference internt i organisationen med mulighed for at invitere eksterne deltagere
Kalenderfunktion
Mulighed for at oprette flere rum/kanaler:
 Private med adgang kun for bestemte personer
 Rum tilgængelige for alle
 Hver kanal får samme grundfunktion som den første (se pkt. 1-4 ovenfor), der automatisk oprettes med
oprettelsen af teamet

Når du vælger et Klasse-team, oprettes der en samlet funktionspakke. De enkelte funktioner i pakken kan ikke til- eller fravælges.
I tabellen sammenlignes Klasse-teamet med Andet-teamet i forhold til funktionernes forskellighed:
Forskellige funktioner i Klasse-team og Andet-team

Klasse

Andet

Opgavestillings-, afleverings- og
gennemgangsfunktion

Ja

Nej

Klassenotesbog med et underviseroprettet bibliotek

Ja

Nej

For elever skrivebeskyttet område. Elever kan
kopiere indhold til egne sektioner/notesbøger.

Almindelige notesbøger uden klassebogsfunktioner
kan oprettes i forbindelse med teamet/kanalen

Personlige sektioner for elever (kun elev og lærer har Ja
adgang)

Nej

Fælles elev-samarbejdsområde

Ja, hele notesbogen er redigerbar af alle

Ja
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Følgende spørgsmål hjælper med at kvalificere valget mellem Klasse- eller Andet-team i sameksistens med andre skolesystemer:
Valg af Klasse- eller Andet-team i sameksistens med andre skolesystemer

Klasseteam

Andet-team
Funktionen er placeret i
skolens andre systemer

Hvad er skolens foretrukne sted for opgavestillings- og afleveringsfunktioner?
Hvad er skolens foretrukne sted for et materialebibliotek?
Hvad er skolens foretrukne sted for virtuelt samarbejde med hensyn til fælles editering
og redigering af tekster indeholdende billeder, mindre videoklip og mindre lydoptagelser?

Guidende spørgsmål for skolens beslutning
Undersøg det eksisterende virtuelle læringsmiljø: Hvilke systemer tilbyder hvilke funktioner?
Hvordan supplerer funktionerne og systemerne hinanden, og hvor ser skolen samme funktion i flere systemer?
Hvilke fordele og ulemper har disse funktioner set i relation til systemerne?
Hvad er skolens valg for det virtuelle læringsrum?
Hvordan dokumenteres og implementeres skolens valg i forhold til, at alle relevante medarbejdergrupper bliver oplært i
anvendelsen af det virtuelle læringsrum?
Hvordan introduceres nye elever til det virtuelle læringsrum - inden uddannelsesstart med fokus på første skoledag og efter
første skoledag i form af fx brugervejledninger?
Indhenter skolen evalueringer fra elever om skolesystemernes funktion og brugervenlighed?
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Den virtuelle skole og læringsrum - arkitektur og indretning
Hvor mange Teams skal der oprettes? Og hvordan skal Teams indrettes?
Elevperspektiv
Eleven kigger på sin skærm og ser skrivebordet med flere Teams. Eleven har kigget på sit skema og set, at der undervises i dansk i første
modul. Men eleven kan ikke umiddelbart se, at der er et Team, der hedder dansk. Og i det Team, hvor eleven var i går til den første
skoledag, var der heller ingen kanal, der hed dansk. Hvor skal eleven nu klikke sig ind i det virtuelle læringsrum?

Hvor mange Teams skal der oprettes?
Elevcasen er en fortælling fra det virkelige liv. Og handler om et vanskeligt didaktisk spørgsmål, som der ikke kan gives et entydigt,
generelt svar på. Uddannelsernes og skolernes forskellige pædagogiske, metodiske og didaktiske valg for gennemførelse af undervisning
og læringsaktiviteter er tilpasset i forhold til elevernes behov. Dette hensyntagen gælder også i Microsoft Teams, når antallet af Teams i
forhold til uddannelsen skal bestemmes.
Og det er netop vigtigt her at skabe et tilhørsforhold til de Teams, som eleven bliver medlem af. Et tilhørsforhold, som på samme måde
som i det fysiske klasseværelse, skabes i Teams, hvor det er den enkelte faglærer eller et faglærerteam, der hver fx får sit eget Team.
De kan navngives på måder, hvor betegnelsen bliver genkendelig for eleverne. Det samme gælder for logoet, der kan ændres.

Nye Teams for hver skoleperiode?
Erhvervsuddannelser er vekseluddannelser med flere skoleperioder. Er der behov for, at der til hver skoleperiode oprettes nye Teams?
Eller kan Teams fra den foregående skoleperiode genbruges?
I løbet af en skoleperiode samler der sig materialer, ting og sager i både det fysiske klasseværelse og i det virtuelle læringsrum. Måske er
det god skik også at rydde op i det virtuelle læringsrum for at gøre det klar til den næste skoleperiode? Konkret kan det handle om at
bede elever slette filer eller flytte dem til elevers egne fillagre.
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Hvordan skal Teams skal indrettes (del 1)?
Når der oprettes Teams, følger der som nævnt en række funktioner med (chat, fælles filer, se ovenstående), som er en indretning, der
ikke kan ændres på. Men der er mulighed for at oprette nye kanaler inde i et specifikt Team, som i didaktisk forstand kan have forskellige
funktioner.
Hvad kan kanaler bruges til?
 Som mødested for alle elever
 Som gruppearbejdsrum, hvor eleverne i det virtuelle læringsrum fx kan samskabe, reflektere, diskutere osv.
 Som pauserum, hvor det på forhånd er aftalt, at det faglige foregår i de andre rum. Og det kan være, at der skal oprettes
flere pauserum, således der ikke sidder 30 elever og forsøger at snakke i munden på hinanden.

Guidende spørgsmål for skolens beslutning
Er der enighed på skolen om, hvilke kriterier der gælder for oprettelsen af Teams, når det handler om, at
hjælpe eleverne med at danne et tilhørsforhold til Teamet?
Er alle undervisere oplært i at tilpasse Teams? Fx i forhold til navngivning, ændring af logo, oprettelse af
kanaler osv.
Hvordan evalueres brugen af Teams i forhold til eleverne, men også lærerne?
Hvordan følges der op på evalueringerne?

Hvordan skal Teams indrettes (del 2)?
I Teams er det muligt at tilføje links til tjenester og apps fra Microsoft og 3. parts udbydere samt til hjemmesider. Det specielle er, at
indholdet fra disse links integreres i Teams.
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Elever, som ikke er vant til at færdes på internettet, kan have deres udfordringer med at finde sig tilrette i skolens systemer. Her kan
Teams støtte op om elevers manglende erfaringer og handlekompetence ved at indlejre andre steder fra internettet.
Steder kan fx være:







Skolens studieadministrative system
Skolens ordensregler, antimobbestrategi osv.
Office 365
Studietube
Lærebøger
Vigtige fagsider

N.B.: Vær opmærksom på, at ikke alle tjenester fungerer korrekt i Teams. I disse tilfælde tilbyder Teams at åbne tjenesten i
standardbrowseren:

Eksempler på integrationer
Studietube, Sundhedsstyrelsens Lægehåndbog og Sundhedsstyrelsens Patienthåndbog
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Guidende spørgsmål for skolens beslutning
Hvilke steder, hvortil der kan etableres links, har eleverne behov for at få integreret i Teams?
Er underviserne oplært til at kunne etablere links?
Hvordan følges der op på etableringen af disse links og deres effekt for at lette elevers navigering i det virtuelle rum?

Elevens hverdag i Teams – uskrevne regler
At mødes i det virtuelle rum foregår på andre måder, end vi kender det fra møder i den fysiske verden. Når mennesker er sammen,
udvikler der sig over tid en kultur, og det etablerer regler for samværet, men:





Hvad er reglerne?
Hvordan bliver eleven bekendt med reglerne?
Hvordan introduceres eleven til de uskrevne regler?
Hvordan får eleven mulighed for at udvikle teknologisk handlekompetence til at følge reglerne?

Uskrevne regler i det virtuelle læringsrum er, bl.a. om og hvornår der tændes for mikrofon, videobillede, ændres på
baggrundsindstillinger m.m.
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