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O m  e B o k e n ” L e d a  w e b b l e k t i o n e r ”

Vinsterna med webblektioner är många. Tiden medarbetaren lägger på en 
webbkurs är ungefär hälften av tiden i klassrummet. Vi kan nå betydligt fler 
medarbetare på kortare tid och sänker samtidigt kostnaderna.

Samtidigt finns det nya utmaningar för läraren, t.ex. att skapa kontakt med 
deltagarna, att genomföra ”fysiska” övningar, att hantera all teknik och att 
hålla deltagarnas intresse genom hela lektionen.

Den här eboken hjälper dig att adressera utmaningarna och att skapa 
engagerande webblektioner som fungerar. I eboken kan du läsa om:

1. Introduktion

Lär dig när webblektioner passar. Hur du planerar flytten till webben. Att se 
över behoven, skapa programflöde, välja teknik och skapa planen.

2. Anpassa innehållet

Lär dig anpassa lektionsmaterialet. Se över introduktionen, hur du fångar 
deltagarnas intresse. Hur du skapar aktivitet med chat, poll, whiteboard, 
skärmdelning, grupprum etc. Hur du bättre visualiserar innehållet.

3. Förbereda lektionen

Lär dig engagera deltagarna redan när du bjuder in till lektionen. Förbered 
teknik och webbmiljön, öva, använda facilitator och komma i stämning.

4. Genomföra lektionen

Lär dig öppna lektionen på rätt sätt. Att skapa kontakt och en inkluderande 
stämning. Hantera frågor, övning och raster. Knyt ihop och avsluta lektionen.

5. Följa upp

Skapa värde med inspelningen och sparade anteckningar. Lär dig utvärdera 
lektionen och att skapa effektiva uppföljningar.
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W e b b l e k t i o n e r  ä r  a n n o r l u n d a

Som jag beskrev tidigare finns det flera anledningar som gör att vi behöver 
anpassa innehållet i vår klassrumsutbildning för att den skall fungera som 
webblektion. Bilden ger en sammanfattning.

Det ger en del konsekvenser för upplägget av din kurs. Innehållet kommer att 
behöva ändras och anpassas. En av de stora skillnaderna är att det finns 
betydligt fler störningar (annat att göra på datorn) och att hanteringen av ett 
lager av teknik belastar arbetsminnet mer. 

Några av de saker som behöver göras är att 

• Dela upp kursen i fler kortare pass.

• Lägga till mer interaktivitet.

• Visualisera mera.
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S e  ö v e r  i n t r o d u k t i o n e n

En lektion är mer än bara en presentation av ämnen att lära. Vi behöver 
förbereda deltagarna för lärandet genom att etablera en relation, skapa 
motivation för lektionen och introducera tekniken.

Efter lärandet av ämnen behöver vi förbereda deltagarna för tillämpning 
gnom att summera innehållet, utvärdera förståelse och introducera aktiviteter 
som för att repetera och pröva kunskaperna i arbetet.

Lägg till en öppningsbild för att välkomna deltagarna. På bilden berättar du 
när du lektionen startar, ger kortfattad instruktion om plattformen och 
dessutom en första uppgift för deltagaren. Det kan t.ex. vara att skriva om sig 
själv i chatten och vilka förväntningar man har på lektionen. 
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Förbered också en personlig introduktion som sätter tonen och skapa relation 
med deltagarna.

Efter det tar du fram en bild som visar hur ni tänkt samverka under lektionen:

• Hur använda chat, ”mute”, återkoppling, video etc.

• Öva på verktygen.

• Hur besvaras frågor (parkeras).

• Att deltagarna inte gör annat under lektionen.

• …

T i p s

Använd ikoner för varje typ av övning så känner deltagarna snabbare igen 
hur de skall svara på frågor längre fram. 
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Visa ikonerna, berätta hur man gör och låt sedan deltagarna använda 
interaktionen för att öva inledningsvis. Nedan exempel på ikoner du kan 
använda.

Här kommer några exempel på inledande övningar:

• Video: Vem är du och vad är dina förväntningar på lektionen?

• Enkät: Hur många webblektioner har du hållit?

• Chat: Beskriv dina utmaningar med … ?

• Handuppräckning: Vilka har … ?

• Grupprum: Använd 5 min till att berätta vilka är ni är.

• Gör: Ladda ner guide…

F å n g a  d e l t a g a r e n s  i n t r e s s e

Vetskapen att 80% multitaskar gör att du behöver lägga extra energi på att 
motivera dina deltagare att vara aktiva under lektionen. Berätta gärna en 
”war story” som visar hur kunskapen i lektionen används i arbetet.

• Visa nyttan och relevansen med det som presenteras.

• Försöka hitta egna exempel och ”war stories”, dramatisera.

• Försök att visualisera känslan och lägga till känslor.
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Bilden nedan använder jag för att motivera varför vi behöver lägga energi på 
att anpassa innehållet för webblektioner.

En del av att motivera deltagarna handlar om att skapa förväntningar. Vad är 
det hen kommer att lära sig under lektionen. Hur används den kunskapen i 
verkliga livet. Illustrera inlärningsmålen på ett tydligt sätt. Beskriv:

• Vad skall deltagaren kunna ... (efter lektionen)

• Göra

• Visa

• Förklara

• Använd ett aktivt verb, t.ex. ”registrera”, ”identifiera”, ”utforma”.

• Objektivt och mätbart (alltså INTE “kunskap om”, “känna till” etc.)

T y d l i g g ö r  f ö r v ä n t n i n g a r n a
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I n n e h å l l  s o m  e n g a g e r a r

Redan i klassrummet är arbetsminnet det som begränsar vårt lärande. Vi 
hanterar inte hur mycket ny information som helst. En riktlinje är 5-9 nya 
begrepp innan vi behöver bearbeta informationen för att spara den i 
långtidsminnet. 

Hur mycket information vi kan ta in beror också på andra faktorer, t.ex. hur 
mycket annat som stör inlärningen, hur relevant informationen är eller hur 
många sinnen vi kan använda för att engagera oss i lärandet.

Under webblektioner belastas arbetsminnet av ”multitaskande” med andra 
program på datorn, teknik att hantera i webblektionen, ev. dåligt ljud, 
begränsade sätt att involvera deltagaren m.m.

Vi behöver därför lägga mer energi på att skapa aktivitet i form av övningar 
och andra interaktioner. Vi behöver också arbeta mer med hur vi förmedlar 
information genom att använda mer bilder och rensa text och annat som stör.

21



Future Learning Organisation

L ä g g  t i l l  m e r  i n t e r a k t i o n

Bilden nedan är från 60-talet och visar på skillnaderna på hur mycket vi 
kommer ihåg av det vi enbart läser (10%) eller hör mot det vi själva gör 
(90%). 

Vi underlättar alltså lärandet om vi låter deltagarna:

• Själva förklara innehållet.

• Diskutera innehållet.

• Göra övningar.

• Pröva i jobbet

Det är allts inte effektivt att presentera många bilder och stora mängder fakta 
för att sedan avsluta med några frågor. 
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Under webblektioner behöver intervallen mellan aktiviteter var mycket 
kortare än i klassrummet. En tumregel är att ha en interaktion var 3-5 minut. 
Anledningen är inte bara för att underlätta inlärning utan också för att 
undvika att deltagarna gör annat på datorn under tiden. 

Effekten blir också bättre om du vänder på förloppet och börjar med en 
aktivitet för att sedan presentera innehållet. Det gör att eleven söker bland 
tidigare kunskaper och skapar fokus på det som skall läras.

Vanliga interaktioner i webbplattformar är:

• Chat

• Enkätfrågor (Poll)

• Dela

• Rita

• Whiteboard

• Grupprum

Vi skall nu gå igenom hur du kan använda dem.

C h a t

Alla plattformar har en chat där alla kan kommunicera med alla andra. Det är 
den interaktion som är enklast och som du använder mest. Du använder den 
för att:

• Skapa fokus på det ni just pratar om.

• Stämma av förståelse.

• Stimulera delning av erfarenheter.

• Frågor som kräver kortfattade svar

• Ett sätt för deltagarna att ställa frågor.

De flesta plattformarna (dock inte Teams) har också privata chattar. Du kan 
då dela in deltagarna i par.
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Övningar som passar för parövningar är t.ex. att:

• Lära känna varandra.

• Diskutera erfarenheter.

• Lösa problem tillsammans.

F r å g o r / p o l l

Frågor/poll går ett steg längre än chatten med fördefinierade alternativ och 
möjlighet för läraren att visa svaren.  Den vanligaste användningen är att 
fråga efter deltagarnas åsikter, vanor eller preferenser. Diskussionen runt 
resultaten blir på det sättet ytterligare en fördjupning.

Exempel på användning är för:

• Att reflektera över innehållet.

• Skapa uppmärksamhet.

• Diskutera åsikter och perspektiv.

• Repetera innehåll,

• Utvärdera gruppens förståelse för innehållet.

• …
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W h i t e b o a r d / a n n o t e r i n g

De flesta plattformar har ett ”whiteboard” där du som lärare eller deltagarna 
kan rita och skriva. Många plattformar har också möjlighet till ”annotering”, 
vilket gör att ni kan rita på allt som visas. Det här är en aktivitet som kan 
stimulera eleven mycket genom att hen ”gör” saker. Här kommer några 
exempel på övningar.

Låt en eleven beskriva ett förlopp, funktion etc.

Vem vill beskriva vattnets kretslopp?

Låt eleverna peka ut en detalj

Var ställer du in slutartiden?
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Skattjakt – låt eleverna söka efter information på intranätet.

Vilka fonder har vuxit mer än 20% under 2017?

Det viktigaste för att skapa engagemang är ______________________

Låt eleverna avsluta meningen.

Fantasin sätter gränserna för hur du kan använda whiteboard och annotering. 
Några andra exempel är:

• Para ihop begrepp med beskrivningar.

• Brainstorm på idéer.

• Använda ”post-it” lappar
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D e l a  s k ä r m

Att dela skärm handlar inte bara om att presentera bilder. Du kan också:

• Visa hur man gör i programvaror.

• Visa video från t.ex. YouTube.

• Göra en ”virtuell tur” på webbsidor.

• Låta deltagare visa hur man gör.

• Samarbeta om ett dokument, t.ex. en PowerPoint.

• Dela en separat kamera som visar ett ”fysiskt” handgrepp.

Bilden nedan visar hur en interaktiv karta kan användas under en 
geografilektion.

G r u p p r u m  ( B r e a k - o u t r o o m s )

Flera plattformar har funktioner för grupprum. Det betyder att en mindre 
grupp under en viss tid kan ”gå in i” grupprummet för gemensam diskussion.

Jag rekommenderar att alltid ha video på och vara max 5 personer för att alla 
skall synas i bild samtidig. Utse en eller flera person till att facilitera grupp-
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Övningen, hålla tiden och dokumentera resultatet av övningen.

Lämpliga övningar är att;

• Tillsammans lösa problem.

• Diskutera en utmanande fråga.

• Dela erfarenheter.

• Göra en gemensam research.

I n s t r u k t i o n e r  f ö r  ö v n i n g a r

Tänk på att webbplattformen kan vara ny för många deltagare och att det 
redan är mycket att hålla reda på. Gör därför mycket tydliga instruktioner för 
alla övningar. Visa exakt hur deltagarna skall göra och ge tidsramar när det 
behövs.
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V i s u a l i s e r a  m e r a

Som jag tidigare sagt belastas arbetsminnet mer i webblektioner. Vi kan inte 
heller visa förlopp fysiskt eller låta deltagarna ta på saker.

Du kan därför behöva gå igenom dina bilder. Vad säger du t.ex. om bilden 
nedan?

Ja det är rätt, att använda text fungerar inte. Kombinationen att tal och text 
tillsammans försämrar inlärning. 

Ta bort texten från bilderna och använd enbart stödord. En tumregel är att ha 
maximalt 5*3 ord på en bild, d.v.s. 5 punkter med 3 ord i varje punkt.

Helst bör du helt undvika punkter. De skall mest tjäna som ”krokar” som 
deltagaren kan hänga upp din berättelse på.
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Använd istället bilder när du presenterar. Det höjer inlärningen med upp till 
40% enligt studier.

Använd bilder för att:

• Visa förlopp

• Illustrera sammanhang och situationer.

• Trigga känslor och stämningar

• Peka ut detaljer

Vad säger du om den här bilden?
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Ja, den är svår att avläsa. Generellt skall du rensa och ta bort allt som inte 
tillför något till inlärningen.  T.ex. meningslösa:

• linjer

• skuggor

• färger

• typsnitt

• effekter

• …

Flera saker att tänka på är att:

• Styra uppmärksamheten, t.ex. med pilar.

• Placera text nära objekten de skall peka ut i bilderna.

• Bygga bilder stegvis med animering.
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F ö r b e r e d a  t i l l ä m p n i n g

Hur avslutar du lektionen? Syftet med att lägga till en avslutning är att knyta 
ihop lektionen och förbereda tillämpningen på det deltagarna lärt sig.

Några viktiga delar är:

• Summera innehållet – repetera huvudpunkterna i lektionen och hur de 
hänger ihop. Ge tid till frågor.

• Utvärdera i vilken mån deltagarna nått inlärningsmålen. Använd 
enkätfunktionen för att ställa frågor. Utvärdera också hur deltagarna 
upplevde lektionen. Var det relevanta exempel, tillräckligt med aktivitet 
etc.

• Förbered för tillämpning och nästa steg. Ge instruktioner till uppgifter 
som skall utföras efter lektionen.

• Be deltagarna att skapa en handlingsplan. Hur skall de tillämpa 
kunskapen, hur skall de träna och nöta in nya beteenden, hur skall de få 
hjälp från chefen och kollegorna?
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V i l l d u l ä r a d i g m e r  o m a t t  l e d a  w e b b l e k t i o n e r ?

Anmäl dig till nästa e-Workout den 2 september. Du lägger 3 timmar på att
stärka din förmåga att leda webblektioner. Du kommer lära dig att:

• Anpassa innehåll och övningar för att passa webblektioner.

• Förbereda webblektioner för bästa effekt.

• Genomföra webblektioner med engagemang och aktivitet.

• Följa upp deltagarna efter webblektionen.

• Välja teknik som fungerar.

Du får också hela eboken “Leda webblektioner”. 50 sidor med insikter och
tips om att leda webblektioner.

Boka din plats på nästa tillfälle den 2 September klockan 09.00 - 12.00.
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