Frågor och svar
1. Vad skiljer en online-lektion i vårt digitala klassrum från en fysisk lektion?
Genom vår onlineplattform och videoverktyg kan våra lärare genomföra föreläsningar
live, lägga upp video och säkerställa samtal i grupper online i enlighet med vår
pedagogik. Personligt möte med andra kursdeltagare får man genom att alla är
synliga i bild, kombinerat med dialog och möjlighet att ha gruppsamtal.
2. Hur funkar en online-lektion?
Det finns lika många variationer på upplägg för en online lektion som en fysisk
lektion. Läraren kan lägga upp video eller länkar att titta på innan, och komplettera
med ett live onlinemöte (via Zoom, vårt videoverktyg) där ni samtalar och ställer
frågor. Lektionen kan vara helt och hållet online där läraren t ex delar en
keynote/powerpoint presentation, ni ställer frågor i en chatt och har sedan samtal.
Om det finns en uppgift att göra får ni information för eget arbete eller arbete i grupp
med presentation online eller i lägga upp och få feedback i vår online plattform.
Pauser tas under lektionens gång, beroende på längd.
3. Vad är viktigt att tänka på vid en online-lektion?
1. Sitt på en lugn plats, inte i kontorslandskap eller på café.
2. Ha kamera på för att skapa närvaro för alla i klassen.
3. Tänk på att undvika att sitta i motljus.
4. Använd gärna headset.
5. Muta din mikrofon när du inte pratar.
4. Fungerar det att få till bra samtal under en online-lektion?
Samtal och reflektion fungerar bra med vårt videoverktyg Zoom. Vi uppmuntrar till att
använda chatten till att ställa frågor, samt naturligtvis även prata under lektionen.
Som deltagare gäller det att, precis som i ett klassrum att känna sig trygg, uttrycka
sig, ställa frågor och även bidra till att svara och läraren finns självklart där för att
facilitera samtalet. Det bästa är när alla har sina kameror påslagna vilket bygger
närvaro och även etablerar relation mellan alla kursdeltagare.
5. Hur många deltagare tar ni in?
Det är olika per kurs, men maxantal brukar variera mellan 15-20 deltagare. Om vi har
tillräckligt många kvalificerade sökande startar vi parallellgrupper.
6. Vilka programvaror bör jag behärska?
Till våra kurser behövs inga specifika förkunskaper utöver tillgång till dator (med
kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling.
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