Microsoft Teams för ditt klassrum
Nu när blandad inlärning och hybridinlärning har blivit en viktig del av utbildningen för
framtiden vill lärare engagera elever på nya, innovativa sätt. Microsoft Teams är inte bara till
för möten och för att chatta – det är en komplett plattform för inlärningsupplevelser.
Om du inte har använt Teams tidigare, kom igång på den här länken.
Klicka nedan för att komma till ett visst ämne
•
•
•
•

Enheter och tillgänglighet
Klassteam
Samtal och samarbete
Uppgifter och betygsättning

•
•
•

Insights och Career Coach
Anslutna appar och funktioner för
socialt och emotionellt lärande
Lektionssessioner och LMS-anslutning

Enhetsalternativ
Teams är tillgängligt
som skrivbords-,
mobil- eller webbapp
och passar också
smidigt in i ditt fysiska
klassrum med
innovativa
konfigurationer som
Teams Rum eller på
samarbetsenheter som
Surface Hub.

Bärbar dator,
mobil eller
stationär
dator

Integrerade hållare

Modulär
kringutrustning

Skärmar

Surface Hub

Inbyggda tillgänglighetsverktyg
I Microsoft Teams ingår flera funktioner som hjälper till att inkludera elever med olika
förmågor. En utförlig beskrivning finns i hjälpmedelsflygbladet.
Avancerad läsare för att
förbättra läsning och
förståelse för alla elever

Liveundertexter för
lektionssessioner och
meddelandeöversättning
för chattar

Funktioner som Diktering, Mörkt
läge och Tillgänglighetskontroll
i integrerade Office 365-appar
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Klassteam
Microsoft Teams ger dig de klassverktyg du behöver på ett ställe, så att du kan ha ett
team för var och en av dina klasser. Navigera till fliken Teams för att visa dina team.
Öppna din klassanteckningsbok
där alla kan göra anteckningar,
samarbeta och visa
lektionsmaterial

Lägg till kanaler
och medlemmar

Skapa
uppgifter
och spåra
betyg
Öppna
kanaler för att
se chattar och
filer om
ämnet eller
enheten
Starta en
diskussion
i chatten och
lägg till en fil,
emoji, GIF
eller dekal för
att liva upp

Om du laddar upp en fil
skapar Teams automatiskt
en liveversion som alla kan
samarbeta i

IT-administratören kanske redan har genererat team för dina kurser med School Data
Sync. Men om du behöver konfigurera team själv – eller lägga till medlemmar eller nya
kanaler – besöker du den här sidan för vägledning om hur du kommer igång.
Anslut det bästa av Teams till de bästa systemen för utbildningshantering med nya
funktioner, inklusive ...
• Lättillgängliga filer och dokument med Office 365 och OneDrive
• Schemalägg, redigera och delta i Teams-möten från ditt LMS
• Skapa en samarbetande klasskultur med klassteam baserat på LMS-registrering
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Samtal och samarbete
Du kan chatta med elever i teamkanaler eller enskilt.
•

Ta kontakt med studenter eller annan fakultet genom
att söka efter deras namn och starta en konversation.
Du kan enkelt starta gruppkonversationer genom att
lägga till fler än ett namn.

•

Starta en konversation med hela klassen genom att
göra ett inlägg i klassteamet. Du kan välja kanalen
Allmänt eller den specifika kanal som är relevant för
ämnet för ditt inlägg. Kanaler är ett perfekt utrymme
för att sända meddelanden till hela klassen.
Chattar erbjuder alternativ för formatering, bilagor,
emojis, GIF-filer, dekaler med mera – inklusive
gratisappar som du enkelt kan ladda ner och integrera.

•

Du och dina elever kan ladda upp filer direkt till chattar och kanaler för att skapa
samarbetsversioner i realtid som öppnas direkt i Teams.

Varje team har också en klassanteckningsbok där
eleverna kan göra anteckningar under lektionen
(inklusive handskrivna anteckningar på
pennanteckningskompatibla enheter) och visa alla
anteckningar, utkast eller annat kursmaterial som
du vill ladda upp.
Du kan enkelt kopiera anteckningsböcker från år till år för att bibehålla ett konsekvent
kursinnehåll utan att behöva ange information igen.
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Uppgifter och betygsättning
Teams för utbildning innehåller ett inbyggt
uppgifts- och frågearbetsflöde. Navigera till
fliken Uppgifter och välj Skapa för att starta
en ny uppgift och hantera inlämningsdatum,
instruktioner, rubriker, meddelanden, resurser
för inlämning med mera. Andra funktioner
innefattar …
•

•
•

Grupparbeten så att en grupp elever kan
samarbeta och lämna in ett arbete för
hela gruppen
Integrerade Microsoft Forms för
frågeformulär och omröstningar
Ta foton eller ”skanna” uppgifter på
papper med ett mobilvänligt arbetsflöde

Lämna feedback om elever, betygsätt och spåra elevers framsteg med funktionen Betyg.
Vart och ett av dina klassteam har en Betygflik där du snabbt kan visa uppgifter och
spåra hur enskilda elever i klassen utvecklas.

Lämna kommentarer, gör ändringar,
betygsätt med kriterier/standarder,
sök efter likheter med mera
i betygsättningsvyn.
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Insights
Education Insights tillhandahåller realtidsanalys och visualiseringar av elevernas framsteg
inom ett klassteam. Fakulteten presenteras med meningsfull, tillförlitlig data för att fatta
välgrundade beslut om sina Learning Communities – vilket bidrar till att säkerställa att
elevernas emotionella, sociala och akademiska behov tillgodoses.
Navigera till fliken Insights i ditt klassteam

Klicka på länkar längst
ned i varje ruta för att
öppna utförligare
analyser

Career Coach
Career Coach hjälper eleverna att identifiera karriärmål i linje med deras passioner,
intressen och styrkor. Det hjälper dem också att hitta möjligheter att utveckla färdigheter
i verkligheten och sätter dem i kontakt med tidigare studenter, jämnåriga elever och
fakulteter som kan stödja dem i deras karriärval. Career Coach ger fakultets- och
personalrådgivare en djupare kännedom om elevernas färdigheter och karriärmål,
så att de kan anpassa läroplanerna därefter.

Elever kan skapa en
omfattande profil
och utforska karriäralternativ
baserat på färdigheter,
studieområde, branscher,
företag och platser.

Gör det möjligt för elever
att hitta kurser från din
institution, LinkedIn
Learning och Microsoft
Learn för att bygga upp de
färdigheter som behövs för
examen och därefter.

Ge riktlinjer för att
bygga ett nätverk för
råd och stöd samtidigt som
du rekommenderar
aktiviteter för att få kontakt
med klasskamrater
och tidigare studenter.
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Anslut till appar för samarbete
Inkludera dina favoriter bland utbildningsappar för att utveckla interaktiva upplevelser både
i det fysiska och det virtuella klassrummet. Gå till fliken Appar för att komma igång.

Frågeformulär och
Azure Lab Services
omröstningar
Integrera praktiska virtuella
Använd Microsoft Forms för
labb direkt i Teams för
frågeformulär och omröstningar,
klasser, utbildning,
eller Polly för omröstningar, för
hackathons med mera
att få svar från hela klassen

Funktioner för socialt och emotionellt lärande
Skolan kan vara en emotionell berg- och dalbana för elever,
så Teams erbjuder funktioner som hjälper fakulteten att
stödja eleverna i deras sociala och emotionella utveckling.
•

Appen Reflect hjälper fakulteten att hålla
elever under uppsikt genom snabba frågor och
omröstningar, vilket vägleder eleverna i att identifiera
hur de mår och leder dem till självmedvetenhet.

•

Brickor för beröm kan användas för att
uppmärksamma elevernas sociala färdigheter,
utveckla emotionell vokabulär och ge värdefullt
erkännande av dagliga framgångar i elevernas
inlärning. Klicka bara på Beröm-ikonen i en
chatt eller kanal och välj en bricka att skicka.
Liknande dekaler finns i OneNote.

QBot
En robot med öppen
källkod som meddelar
handledare om frågor, lär
sig av svar och bygger en
kunskapsbas
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Lektionssessioner
Microsoft Teams-möten är perfekta för
lektionssessioner i realtid, och ger möjlighet att dela
innehåll, konfigurera grupprum, se när eleverna
räcker upp handen, med mera. Fullständiga
instruktioner om hur du ska leda lektionssessioner
finns i flygbladet Möten. Nedan ges några tips om
hur du utnyttjar lektionssessioner på bästa sätt.
• Om du vill dela upp eleverna i grupprum väljer
du Grupprum-ikonen, väljer hur många rum du
vill ha, och väljer om du vill lägga till deltagare
slumpmässigt eller manuellt. Du kan ställa in en
tidsgräns för grupprumssessionerna och enkelt
växla mellan rummen för att observera eleverna.
• Läs om hur du aktiverar liveundertexter i möten
för att ge bättre tillgänglighet.
• Du kan dela din skärm genom att öppna
resurslisten, i din möteskontroller, eller så kan du
helt enkelt navigera till din PowerPointpresentation och klicka på Presentera i Teams.
Presentationen visas automatiskt i Teamssamtalet för din lektionssession.
• Spela in möten genom att öppna menyn Fler
åtgärder och välj Starta inspelning. Efter mötet
använder du Hämta länk-ikonen för att dela
inspelningen med elever eller andra lärare.
Utforska utökningsmöjligheter för möten,
såsom appintegrering, olika innehållsytor,
aviseringar, omröstningar med mera.

•

Resurser
•

Utforska Microsofts lösningar för högre utbildning

•

Få support för Teams för utbildning

•

Läs mer om hur du använder Teams på ditt universitet och hur du kommer igång

