Uppgifter och
omdömen

EN CANVAS-GUIDE FÖR STUDENTER
Den här guiden beskriver följande steg
• Hitta uppgiften
• Lämna in ett dokument
• Hitta feedback och omdöme

Hitta uppgiften
Du kan hitta uppgiften antingen genom att gå in i din kurs via ett
kurskort(A) eller genom att klicka på namnet på uppgiften i Att göra-listan
ute till höger(B). Gör du på det senare viset kommer du direkt in till själva
uppgiftssidan och kan då hoppa till nästa rubrik (Lämna in ett dokument) i
denna guide.

Figur 1: Canvas översikt.
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I kursrummet klickar du på Moduler(C) eller Uppgifter(D), beroende på
hur din lärare valt att bygga upp kursen.

Figur 2: Klicka på Moduler i kursmenyn.

Figur 3: Klicka på Uppgifter i kursmenyn.

Leta fram uppgiften du ska lämna in i listan av modulinnehåll eller uppgifter
och klicka på dess namn(E).

Figur 4: Klicka på uppgiftens namn.
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Lämna in ett dokument
När du kommit in på uppgiftssidan kan du klicka på Lämna in uppgift uppe
till höger(F). Om denna knapp inte syns för dig så är det troligtvis så att din
lärare glömt att tillåta inlämning online i uppgiftens inställningar. Kontakta
läraren, men kontrollera först så att du är inne på rätt uppgift.

Figur 5: Uppgiftssidan med beskrivning och matris. Inlämningsknapp uppe till höger.

När du klickat på denna knapp så dyker en ruta upp (se Figur 6) precis under
beskrivningen (men ovanför matrisen i exemplet ovan). Vilka flikar som är
tillgängliga beror på hur din lärare har skapat uppgiften. I exemplet nedan så
är alternativen Filuppladdning och Textinlägg (skriva direkt i Canvas
innehållsredigerare) aktiverade. Så fort Filuppladdning är påslaget finns
också möjligheten att ladda upp via tjänsterna Office 365 och/eller Google
Docs.
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Figur 6: Välj fil, kryssa i rutan och lämna in.

Välj din fil(G), kryssa i rutan för att bekräfta att det är ditt eget arbete du
lämnar in(H) (detta måste göras när en inlämning ska kontrolleras av
Urkund) och klicka slutligen på Lämna in uppgift-knappen(I).
När du väl har skickat in får du en bekräftelse(J) på uppgiftssidan.

Figur 7: Bekräftelse på inlämning.

Var uppmärksam på att det är möjligt att skicka in uppgiften på nytt (till
exempel en uppdaterad version av ditt dokument) ända fram till datumet för
”Tillgänglig till”. Du klickar helt enkelt på knappen Skicka in på nytt uppe
till höger.
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Hitta feedback och omdöme
När din lärare är klar med bedömningen och har publicerat resultat kommer
du få följande notiser på kursens startsida i Canvas: En lila nummeretikett
bredvid menyalternativet Omdömen(K) och ett inlägg i listan över Senaste
feedback(L). Beroende på vilka inställningar du gjort för aviseringar på ditt
Canvaskonto kan du även få en notis till din e-post och/eller din mobilapp.

Figur 8: Notiser för feedback/omdömen.

Om du klickar på Omdömen i kursmenyn får du en summering av samtliga
omdömen i nuvarande kurs. OBS! Omdömen är inte slutgiltiga förrän de
syns i Ladok. Utöver poäng och omdöme(M) kan du även se kommentarer
och matriser i denna vy genom att klicka på respektive ikon (se Figur 10).

Figur 9: Poäng och omdöme för respektive uppgift. Klicka på ikonerna för att visa kommentarer och
matris.
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Figur 10: Kommentarer och matris expanderade.

För att se den detaljerade feedback som en lärare kan ha lämnat i form av
noteringar direkt i ditt inlämnade dokument måste du först klicka på
uppgiftens namn på Omdömessidan (eller gå direkt via Senaste feedbacklistan på kursens startsida). Sedan klickar du på Visa feedback. Du kan
också ladda ned ditt dokument med noteringar sparade i form av en PDF
genom att klicka på nedladdningsikonen ute till vänster(N).

Figur 11: Din inlämning med anteckningar i.
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