Peergrade er en platform der strukturerer feedbackprocessen og inddrager de studerende i processen. Når de studerende hver og især har afleveret
den tildelte opgave, bliver opgaverne fordelt, sådan at alle giver feedback til en medstuderende. Ved at de studerende tager del i
evalueringsprocessen, lære de at vurdere og reflektere over andres arbejde, samt at give konstruktiv feedback. For underviseren betyder det ofte
mere tid til forberedelse af undervisning, samt statistisk indsigt i hvordan de studerende klarer sig.

Kom i gang - Sådan gør du:
1) Når du skal i gang med at bruge Peergrade feedback, skal du
først oprettes som bruger på www.peergrade.io/.

Når du opretter dig som bruger bliver du bedt om udfylde information
omkring hvad du underviser, hvilken aldersgruppe dine studerende er,
og hvor du har hørt om platformen. Herefter kan du vælge mellem to
forskellige opsætninger til give feedback. Den ene er anbefalet til
feedback i undervisningen og den anden til hjemmearbejde.

http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/

2) Hvis din intention er, at du vil stille dine studerende en opgave

som de har længere tid til at besvare derhjemme, så opretter du en ny
klasse.

Herefter kan du oprette en opgave til de studerende ved at trykke på
den blå knap nederst i venstre hjørne.

I dette trin er det muligt at opsætte kriterier som de studerende kan
forholde sig til under deres feedback. Fx. hvad der er godt i opgaven,
eller hvad der kan forbedres. Du kan stille så mange spørgsmål som
du finder nødvendigt. Du kan yderligere vælge om der skal gives svar i
form af tekst, ja/nej svar eller via en skala.
Hvis du tidligere har opsat nogle spørgsmål til en opgave og ønsker at
genbruge disse, kan du kopiere dem ved at vælge opgaven i øverste
bar.

Nu kan du give din opgave en titel og en beskrivelse, samt uploade
eventuel anden relevant information som dokument i hvilket som helst
fil-format.

http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/

3) Når opgaven er oprettet, bliver du sendt til en side der giver dig

overblik over hvor i processen du er, og hvem af de studerende der har
afleveret og givet feedback. Her har du også mulighed for at ændre i
kriterierne for feedbacken, samt føre statistik over hvem der stadig
mangler at aflevere og resultaterne.
Når alle opgaver er afleveret, bliver de fordelt sådan at hver af de
studerende får en opgave, som de anonymt kan give feedback til.

I sidste trin specificerer du datoer for både aflevering og feedback af
opgaven.

http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/

4) De studerende kan få adgang til platformen og opgaven på to
måder. Du kan enten invitere dem via mail eller med en kode. Det gør
du ved at trykke på “participants” i menuen øverst til venstre.

Du kan tilføje studerende eller undervisere, hvis I er flere der
samarbejder om en opgave. Du kan enten indtaste deres mails én af
gangen eller du kan trykke på “add multiple students” for at indtaste
alle mails på én gang. Det er også muligt at generere en kode, de
studerende kan bruge til at finde opgaven. Her skal de studerende gå
til peergrade.io/join og indtaste den kode der bliver vist.

5) Hvis du i stedet ønsker at anvende peergrade til feedback i en

undervisning, kan du oprette en ‘Live session’. Det gør du ved at klikke
på “overview” øverst i venstre hjørne. Det er også her du kan oprette
en ny klasse.

Når du opretter en live session, bliver du sendt til en side med en
generet kode, som de studerende skal indtaste på peergrade.io/join.
Siden giver dig herefter et overblik over hvem der er kommet ind på
platformen, hvem der giver feedback eller reagerer på feedback, og
dem der er færdige med alle trin. Desuden kan du manuelt flytte alle
studerende videre til næste trin, hvis der er en deadline for hvornår de
skal være færdige.

http://educate.au.dk/it-i-undervisningen/

