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ANVÄND AI I UNDERVISNINGEN

• Att använda AI är inte automatiskt fusk: AI 
kan användas etiskt!

• AI kan hjälpa studenterna att lära sig svåra 
moment

• Individuella övningar med det som är svårt

• Hjälp för läraren

• Diskutera nyttan och begränsningar av AI 
med studenterna

• AI kommer att användas i arbetslivet – hjälp 
studenter lära sig skriva bra promptar!



Projekt att samla kreativa 

idéer för hur AI kan 

användas i undervisningen

https://creativehecommuni

ty.wordpress.com/2023/02

/02/creating-a-collection-

of-101-creative-ideas-to-

use-ai-in-education/

Idéerna:

https://docs.google.com/pr

esentation/d/1wVgLWgeE

vJm3fznlm0aV8ZiuWsW3

o3aUQUCcvuM5vxQ/edit#

slide=id.p

https://creativehecommunity.wordpress.com/2023/02/02/creating-a-collection-of-101-creative-ideas-to-use-ai-in-education/
https://docs.google.com/presentation/d/1wVgLWgeEvJm3fznlm0aV8ZiuWsW3o3aUQUCcvuM5vxQ/edit#slide=id.p






AI och examinationen



Examinationsstrategier

• Examinationer måste vara meningsfulla och inte 
något som är lätt att lämna till någon annan att 
göra

• Examinera referensteknik och akademiskt 
skrivande

• Ge tydliga instruktioner: Vad får användas? Är 
samarbete otillåtet? Får AI användas? Påminn om 
referenshantering!

• Fokusera på processen och gör den viktig!

• Formativa eller kontinuerliga bedömningar – med 
konsekvent struktur och tydliga deadlines

• Originella frågor kräver originella svar: personliga 
och individuella uppgifter, kontext, situationer 

EXAMINATIONS-
STRATEGIER

Bjelobaba, S. (2020). Academic integrity teacher training: Preventive pedagogical practices on the course level. In Z. Khan, C. Hill, & T. Foltýnek (Eds.), Integrity in 

education for future happiness (pp. 9–18). Mendel University in Brno. http://academicintegrity.eu/conference/proceedings/2020/bjelobaba.pdf



Examination är 
bara en aspekt

• Försäkra dig om att studenter förstår 
uppgiften

• Ge konstruktiv feedback

• Var tillgänglig

• Var transparant, konsekvent – och 
medkännande

Relationen 
mellan studenten 

och läraren



Relationen mellan studenterna: 
bygg “Community of practice”

Ett ensamt företag
Kunskaperna 

prövas 
individuellt

Samarbete 
är fusk

Ett socialt fenomen
Lärandet är 
beroende av 
samarbetet

Samarbete
uppmuntras
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Examinationsdesign

• Ingen examination är omöjlig att 
fuska på.

• Vissa former av examination kan 
minska fusk, till exempel 
klassuppgifter, personliga och unika 
uppgifter, muntlig tentamen och 
reflektioner över praktiska moment.



Om ingen examination är 
omöjlig att fuska på...

Tänk om vi gör den mer 
komplicerat?

 Komplexa examinationer: kombination 
av synkrona och asynkrona 
examinationsmoment, individ- och 
gruppexaminationsdelar

Bjelobaba, S. (2021). Deterring cheating using a complex assessment design: 

A case study. The Literacy Trek, 7 (1), 55-77. DOI: 

10.47216/literacytrek.936053



Modersmålslärarutbildning

30 hp för olika språk, här Serbiska/kroatiska/bosniska

Helt på distans, inga möten

Signature pedagogies: undervisa för profession (innehåll + hur lär man ut innehållet)

Delkurs: Grammatik för modersmålslärare, 5hp

Case study-tentamen: filmuppgift, 1hp

Små grupper



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

Görs individuellt

Gruppövningar



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

• Kort lektion i grammatik (5-10 minuter)

• Instruktioner om hur man spelar in och laddar 

upp inspelningarna.

• Inför uppgiften: onlineseminarium för frågor och 

diskussion om uppgiften

• Uppgiften kan lösas på två olika sätt:

a) En student kan filma sig själv när han eller 

hon undervisar på campus (en möjlighet att 

reflektera över sin egen undervisning)

b) En student kan skapa läromedel eller en 

lärandeaktivitet i videoföreläsningsformat. 

(kan användas för onlinekurser eller för ett 

omvänt klassrum)

Autentisk examination minskar risk för fusk  här kan de 

välja syfte och ämne för sin lektion. De förstår också att

det är viktigt att utveckla sin digitala kompetens – något

som de kommer att behöva i sin profession.



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

Att praktiskt implementera de 

grammatikmoment som presenteras i 

lektionen

 för att göra en bra grammatikövning måste 

studenten förstå grammatiken och ha ett 

välutvecklat ordförråd

 det finns en brist på läromedel för 

modersmålsundervisning, så de vet att de 

kommer att behöva göra liknande material 

i sitt yrke

 studenterna tenderar att vara väldigt 

kreativa i denna del av bedömningen.

Autentisk examination där nyttan kan ses bortom 

examinationen gör studenterna mindre benägna att 

fuska.



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

Beskrivning av det avsedda 

sammanhanget för de 

lärandeaktiviteter som studenterna har 

skapat (video och övningar) 

– Frågor ges som vägledning

Reflekterande och individuella uppgifter gör att 

studenterna känner att examinationen är viktig och 

förebygger fusk.



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

Materialet postas i för det 

avsedda diskussionsforumet i 

Canvas



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

Alla studenter postar kommentarer i

Canvasforumet

 Peer-scaffolding

 Collaborative learning

Samarbetsuppgifter bygger praktikgemenskapen 

(Community of practice) och främjar en kultur av 

akademisk integritet.



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

 Peer-feedback baserat på feedback 

guidelines

 Collaborative learning

Att ge feedback är en del av modersmålslärarnas yrke 

 de vet att de kommer att behöva lära sig det och är 

mindre benägna att fuska.

Och: det är svårt att fuska på muntlig tenta



VIDEO

GRAMMATIKÖVNINGAR

BESKRIVNING

ASYNKRON 
DISKUSSION

SYNKRON DISKUSSION

Komplex examination = inte bara formativ/kontinuerlig 

med feedback från läraren utan en mix av individuella och 

grupparbeten, asynkrona och synkrona uppgifter med 

feedback både från sina kurskamrater och från läraren. 

Man behöver inte använde samma steg som i det här

fallet utan det som passar din kurs.



Pedagogiska resurser



Tre broar 1: Akademisk integritet och forskningsetik

2: Akademisk integritet och företagsetik

3: Akademisk integritet och medborgarforskningsetik

BRIDGING INTEGRITY IN

HIGHER EDUCATION, BUSINESS, AND SOCIETY

HOLISTISKT 

PERSPEKTIV

MÅLGRUPPEN

❖Master studenter

❖Doktorander

❖Handledare

2020-1-SE01-KA203-077973



2020-1-SE01-KA203-077973

Checklistor

Riktlinjer

Öppna pedagogiska 
resurser

Gamified cases

Workshops

Webinarier



2020-1-SE01-KA203-077973



2020-1-SE01-KA203-077973Spel



2020-1-SE01-KA203-077973Moduler – på gång



Web portal med resurser

• Utbildningsmaterial: http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-materials/

• Guidelines

Höja medvetenhet

• Nyhetsbrev (varannan månad)

• Facebook, twitter

Årliga konferenser

Träning, workshops, webinarier

Forskning

Arbetsgrupper

• http://www.academicintegrity.eu/wp/working-groups/

http://www.academicintegrity.eu

http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-materials/
http://www.academicintegrity.eu/wp/working-groups/


https://academicintegrity.eu/conference/



SUNAI

• Diskutera frågor kring akademisk integritet

• Dela information:

• bra pedagogiska resurser

• policydokument

• webinarier och konferenser

• intressanta forskningsartiklar

• Kontaktyta, samarbetsmöjligheter

• En länk till ENAI

https://forum.sunet.se/s/sunai/



TACK

Website: http://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/

Twitter: projectbridge_
Facebook: infobridgeproject

sonja.bjelobaba@crb.uu.se

https://www.academicintegrity.eu/



Har du förslag och idéer på hur man kan

använda AI i undervisningen?

Har du förslag och idéer på hur man kan

anpassa examinationen så att risk för fusk minskas?

Vad ska du konkret göra på din kurs?


