Kommunikation och media i
undervisningen

Roger Pettersson & Peter Aspengren

UPC:s uppdrag?
•

utgöra en strategisk resurs och expertfunktion inom pedagogik
inklusive IT-pedagogik

•

tillhandahålla

•

samordna och utveckla tekniskt stöd för undervisningen

•

bistå med pedagogiskt sakkunniga vid t.ex. Docentföreläsningar

•

utveckla och producera multimedia för undervisningsändamål

– mötesplatser
– pedagogisk rådgivning och
– kurser för undervisande personal
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”Modern undervisning”
Pedagogik

Multimedia

Kommunikation
E-learning system
Välutbildade lärare
Teknik

R. Pettersson, 2001

Innehåll

Vision för SLU

Pedagogik

Virtuellt
ramverk och
support

”ITpedagogik”

Effektivt flexibelt
lärande för
studenterna
och bra stöd för lärarna!

Media

2

Constructive Alignment
”Den röda tråden”

http://kummel.slu.se
http://kursutveckling.se/
6
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Vad ska studenten
kunna?

Utveckla lärandemål (FSR)

Hur förhåller sig detta mål med tidigare/
efterföljande kursers mål?
Vilken typ av kunskap efterfrågas?
Vad ska studenten förstå?
Vilka färdigheter?
Vilka kompetenser?
Vilken taxonomisk kunskapsnivå efterstävas?

Hur kan lärandet stöttas?

Hur läggs undervisningen upp?
Utveckla läraktiviteter som stöttar
studenten att lära sig det som
uttrycks i lärandemålet.

Genom vilka aktiviteter får studenten
träna att utveckla de kunskaper,
färdigheter och kompetenser som
efterstävas i lärandemålen?
Vad ska studenten träna?
Hur förhåller sig dessa aktiviteter till
examinationen?

Utvärdering
Formativ/
summativ

Hur vet vi att studenten kan det som
ska kunnas?

Hur ska bedömning/examination ske?
Utveckla examination och
bedömningsaktiviteter (form, innehåll)
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Bedöms/Examineras den kunskap som eftersträvas i
lärandemålet?
Hur bedöms den förståelse som eftersträvas?
Hur bedöms den färdighet som eftersträvas?
Hur bedöms den kompetens som eftersträvas?
Finns överensstämmelse mellan sättet att bedöma, hur
frågorna formuleras och de förväntade studieresultaten?
Är frågorna/uppgifterna på samma kunskapstaxonomiska
nivå som lärandemålen?
Är examinationsformen känd för studenten?

4

Multimedia i undervisningen
Pedagogisk utmaning:
•
•
•
•

Har en potential att kunna höja den
pedagogiska kvaliten
Stimulerar flera sinnen samtidigt
Kan repeteras hemifrån
Fokus på förståelse inte praktiska
färdigheter

Skapa lärmedia med hög interaktivitet
och i vissa fall också kollaborativa
uppgifter on-line (som i on-line spel)
Risker:
• Mindre kontakt mellan studenter
• Mindre “riktiga” laboratorieexperiment
• Den praktiska skickligheten kan bli
lidande
• Ett sämre, men billigare sätt att
göra experiment?
Strategi:
Ha alltid en genomgång efter
virtuella labbar.
Ge kollaborativa uppgifter
Träna praktiska färdigheter separat
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SLU UtbildningsMedia
• Producerar multimedia för undervisning
internt inom SLU samt externt med
samarbetspartners som till exempel KKstiftelsen, Nätuniversitetet och Meny
• Förfogar över professionell utrustning för
bild/video och ljud samt har egen studio
för inspelning

SLU UtbildningsMedia
• Interaktiva media
• Utbildningsfilmer
• Filmade föreläsningar
med synkroniserad powerpoint
• Reportagefilmer
• Animation/illustration i 2/3 D
• Ljudläggning
• Musik

• UtbildningsMedias webb!
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Videoarkiv idag på 700+ filmer
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotekets föreläsningsserie med Lena Redin och Majlis Pettersson
http://spectare.ucl.slu.se/adm/info/2010/Fem_i_tolv_2/FiT_Redin.html
Utbildningsfilm om osteologi
http://spectare.ucl.slu.se/vhfak/2009/osteologi/Osteo_film1.html

•
•
•
•
•

KrUUtprojektet vid Uppsala Universitet.Föreläsningar om kvalitet i examinationer
http://spectare.ucl.slu.se/adm/adm/2011/KrUUT_2/KrUUt2_1/KrUUt2_1.html

•

http://spectare.ucl.slu.se/videoarkiv/videoindex.shtml

SLU Karriärs reklamfilm
http://spectare.ucl.slu.se/adm/sus/2010/karriar_reklam/Karriar_v1.html

Kommunikationsmetoder
Pedagogical challenge:
When to use

synchronous and

asynchronous
communication tools?

Pedagogical challenge:
Do we need to have physical meetings?
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Visionen - Ett integrerat videosystem för SLU?
Videomöten

PC videoconf
Konferenser

Gemensam Bokning och övervakning och support

Undervisning

Inspelning / Streaming

PC baserad Videokonferens ….. Vadå?
Cisco Movi

Adobe Connect Pro

Microsoft Lynk (fd. OCS)
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