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Presenter
Presentation Notes
Presentera mig.BTH sedan 1994 till och från. 10 år uppehåll där jag drev ett företag och utbildade även på andra högskolor.Nu ska jag visa hur jag jobbar med lärplattformar och om tid finns så ska jag även prata lite om hur jag upplever Canvas – för och nackdelar.



UNDERVISAT I 35 ÅR ????



Jag blev en 
pedagog
Hur jag

blev ingenjör

Skola 
1-9

15 år   
ridlekis

Inget 
gymnasium

17 år  
fallskärmshoppning

19 år instruktör 
fallskärmshoppning 23 år  

Komvux

24 år 
klättring

Instruktör 
klättring

25 år
LTH

26 år
BTH

28 år
amanuens/doktorand BTH

30-34 år 
3 flickor

34 år 
forspaddling / guide

Svensklärare i 
Tyskland

36 år slutade på 
BTH “jobba som 

ingenjör”

10 år som egen företagare 
med min man.
… undervisning

Maj 2016 anställd 
igen på BTH och 

undervisar.



KURSER OCH ANNAT

Programansvarig för distansprogrammet – Produktutveckling 

Handledning av ex-jobb ? Ditt och datt

Campus

• Hållfasthetslära  grundkurs
• Hållfasthetslära fortsättningskurs
• Materiallära
• 40-70 studenter per kurs

Distans

• Mekanik för tekniker
• Hållfasthetslära för tekniker
• 30-60 studenter/kurs



”Madeleines sätt att tänka på sina studenter är något utöver det vanliga. Hennes sätt att lära ut är både
pedagogiskt och uppslukande. Hon ser till att vara tillgänglig så mycket som möjligt för sina studenter,
vare sig det handlar om en omfattande komplettering eller enbart en simpel matematikuppgift. Hennes
sätt att ge återkoppling sker på ett pedagogiskt och proffsigt sätt.

Madeleine ser till att studenterna blir hjälpta i största möjliga mån samtidigt som hon ger den enskilde
studenten verktygen att själv hitta svar. Madeleines förmåga att skapa glädje i såväl

lektionssalen i form av välstrukturerade presentationer och rappa kommentarer, som på

lärplattformen i form av högskolans bästa Canvas-upplägg och roliga meddelanden en

lördagsmorgon är second to none. Detta blandat med bra system i kursen som belönar närvaro

och inlämningar i tid motiverar studenterna att nå sina mål i kursen.

Madeleine är en utomordentlig, ämneskunnig och pedagogisk lärare och blir därför tilldelad priset Årets
lärare 2018”

ÅRETS LÄRARE 2018

Presenter
Presentation Notes
Årets lärare är ett pris som delas ut av studentkåren. Det är studenternas val, vilket gör detta till ett pris som jag värderar mycket högt.Detta är den långa motiveringen och jag har valt ut att prata om tre delar som är direkt kopplat till lärplattformen.



Behovet av tillgänglighet ska minimeras.
•Har komplett material på lärplattformen. Allt från kursdag 1.
•Materialet får studenterna att hitta svaren själva.

All studentkommunikation genom lärplattformen.
•Och givetvis i sal med Campusstudenter.
•Kommunikation på ett ställe, inga mail.
•Spårbar kommunikation på lärplattformen.
•Svarar dagligen (1-3 gånger).
•Appen, svara på akuta frågor.
•Lördagar och söndagar ???
•Besök på rummet ???

”Tillgänglig” – ”Lördagsmorgon”

Struktur på lärplattformen 
och digital kommunikation.

Studenterna upplever mig som 
närvarande (även om jag inte 

är närvarande)

Presenter
Presentation Notes
Hela grejen med att undervisa och skapa undervisnings material är att minska behovet av tillgänglighet.Komplett och välstrukturerat material på lärplattformen.Hitta svaren själv.Mailbox för kollegor. Ganska dålig struktur.Sortera pm på kursern, grupper osv. Text gör att jag vet vad jag sagt, (minnesluckor).



Planering skapar Struktur - Struktur skapar tid.

Jag visar respekt för studenternas tid – v.v.

”Välstrukturerade”

1 2 3 5 6 74 9 108
Start
 Allt material 

tillgängligt på 
Canvas.

 Alla deadlines 
bestämda.

Slut
 Jag och de allra flesta 

studenterna är klara med 
kursen. 

Inlämning 1 Inlämning 2 Inlämning 3STUDENT:
Teori

Tenta

JAG: Rätta/
Feedback

Rätta/
Feedback

Rätta/
Feedback

In
lä

m
ni

ng
ar

kl
ar

a

Rätta 
tenta



Kommunicera tid och Inlärningstrappa

Föreläsning; 
28; 17%

Övning FEM ; 
8; 5%

Tenta; 5; 3%

Inlämningar; 
36; 23%

Projekt; 18; 
11%

Lösa tal ; 41; 
26%

Fika; 10; 6%

Grundkurs i hållfasthetslära



Film

• All teori och typtal finns på video.
• Extrafilm – Svårigheter som återkommer
• Film på lägre nivå – Hänvisning vid luckor i grundkunskaper.
• Studenter behöver inte blotta okunskap.

Inskannade lösningar på alla uppgifter, inklusive 
alternativa lösningar – alla tänker inte lika.
• Inga studenter skriver av lösningar.

Introducerar datorbaserade 
beräkningshjälpmedel tidigt. 
• Lös samma problem med olika verktyg.

”verktygen att själv hitta svar”



Formativ bedömning - Återkoppling
• Inlämningsuppgifter som bedöms löpande till 100% rätt.  
• Grupper 1-2 studenter – gruppspecifik indata.

Rättar en gång om dagen – upplevs som snabb …

… och ganska jobbig.

” Återkoppling, Belönar och Motiverar” 
Vad händer om en deadline inte följs eller frånvaro vid 
en gästföreläsare?
• Straff? Minuspoäng på tentan?
• Påföljd med extra uppgift – Extra arbete 
• Ingenting … 

Bonuspoäng

• Krav: Hyfsad inlämning till deadline och godkänd inlämning till slutlig 
deadline.

• Studenter gör vad som helst för 0,5% bonus.

Resultat 

• Bra genomströmning – högt lärande.
• Bonus leder sällan till betyg E.
• Bonus – högre betyg

Motiverar
Känslan av att lära sig!

Kunskap som är nyttig för framtiden, 
se sin yrkesroll!



Min undervisning bygger helt på användning av Canvas 
eller annan lärplattform.

Strukturerat material

Kommunikation

Bedömning/feedback

” högskolans bästa Canvas-upplägg ”



”skapa glädje”

Hållfasthetslära

Planering

Struktur

Formativ bedömning

Bonuspoäng

Beräkningar

Excel
Matlab

Mekanik
Glädje

Inlärningstrappa



TACK FÖR VISAT INTRESSE !!!!
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