
Studiecirkeln berör olika aspekter av undervisning som integrerar fysiska och digitala undervisningsmiljöer och 
-moment. På träffarna utgår deltagarna från den kurs eller det program som de själva undervisar eller ska 
undervisa med stöd av Canvas. Studiecirkeln leds av pedagogiska utvecklare från AHU med stöd av projektle-
dare för införandeprojektet Canvas på LU. 

13 februari 10.00 (prick)-12.00 Designa en (blended) kurs i ABC-workshopen
Med hjälp av kursledarna och olika verktyg för kursdesign bygger du tillsammans med dina kollegor en skiss 
av ert kursupplägg som sedan kan användas som underlag när ni bygger upp er kurs i plattformen Canvas.

5 mars 13.15-16.00 Videostudio öppet hus 
Prova på att filma i AHUs videostudio och få handledning från pedagogiska utvecklare/Canvas projektledare 
kring frågor om kursdesign, digitala verktyg för undervisning och/eller Canvas.

4 april 9.15-12.00 Tematisk workshop/seminarium om blended learning 
Presentationer och diskussioner kring tre teman: Blended learning: Utmaningar och implikationer, En lärares 
erfarenheter av flippat klassrum samt Bedömning och återkoppling i en blended miljö.

Maj (datum och tid ej satt). Tillgänglighet, inkludering och digitala plattformar/verktyg
Webinarium i Zoom.

5 juni 11.15 -13.00. Att designa en kurs i Canvas: Erfarenheter
Lunchseminarium. Deltagarna utbyter erfarenheter av att bygga en kurs i Canvas.

Är du intresserad av att följa studiecirkeln? Anmälan senast den 18 januari till lina.andersson@ahu.lu.se. Har 
du frågor om lärplattformen Canvas? Kontakta i så fall canvas@education.lu.se   
__________________________________________________________________________________
OBS: Denna studiecirkel erbjuds specifikt för lärare som ska undervisa i Canvas – även om den i viss mån följer schemat för 

kursdeltagare på den högskolepedagogiska kursen Kursdesign med fokus på blended learning – och ger inte veckor/poäng 

i högskolepedagogik. Vill man tillgodoräkna sitt deltagande i studiecirkeln som en del i sin högskolepedagogiska utbildning 

tillkommer ett flertal uppgifter mellan och efter träffarna (bl a en längre skriftlig rapport, kamratgranskning och reflektionsupp-

gifter) – läs mer här. 

Kursdesign, Blended Learning & Canvas  
En studiecirkel för dig och ditt lärarlag som vill ta tillfället i akt att utveckla er kurs vid övergång-
en till vår nya universitetsgemensamma lärplattform Canvas! 

https://www.ahu.lu.se/hogskolepedagogisk-utbildning/hogskolepedagogiska-kurser/kurser-varen-2019/kursdesign-med-fokus-pa-blended-learning/

