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S y f t e  m e d  g u i d e n  

Den här guiden är framtagen för att stötta dig som vill bygga utbildningar med Microsoft Teams. Den 

kommer hjälpa dig med att: 

• Skapa utbildningsflöden i Teams 

• Anpassa klassrumsinnehåll 

• Skapa video med PowerPoint 

• Skapa frågor med Forms 

• Öka interaktivitet i webbmöten 

Guiden är tänkt som ett komplement till e-workouten ”Digitalisera utbildningar med Microsoft 

365/Teams” där deltagare övar på det som beskrivs i guiden. 

Guiden bygger också vidare på innehållet i guiden ”Leda webblektioner”.  Där ges en mer detaljerad 

bild av hur man anpassar innehåll, förbereder, genomför och följer upp webblektioner. Innehållet i 

den här guiden som berör webblektioner är begränsat till hur interaktiviteten i Teams mötesfunktion 

kan utökas. 

 

Publicerat av Johan Skoglöf, januari 2021 

OBS! Innehållet är för din personliga användning och får inte spridas. 

  



O m  e B o k e n  ” D i g i t a l i s e r a  u t b i l d n i n g a r  m e d  

M i c r o s o f t  T e a m s / 3 6 5 ”  

Den här eboken handlar om att digitalisera utbildningar med Microsoft 365/ Teams. Syftet är 
att beskriva hur blandade utbildningar tas fram.  

Med blandade menar jag utbildningar som är planerade för att skapa effekt i arbetet, som är 
utdragna i tiden, blandar självstudier med webblektioner, uppgifter i arbetet och samarbete 
med andra. 

1. Introduktion 

Du lär dig hur blandade digitala utbildningar skapar ytterligare lärande jämfört med 
webblektioner. Hur Microsoft Teams kan erbjuda en blandning av självstudier, webblektioner, 
uppgifter och samarbete, allt nära arbetet. 

2. Planera arbetet 

Du lär dig stötta ”Learning Transfer”, välja lämpliga format på aktiviteter och skapa 
programflöde. Lär dig välja den teknik och de verktyg som behövs för att göra arbetet. 

3. Manus med PowerPoint 

Du lär dig anpassa din existerande utbildning för mer engagemang och effekt i arbetet. Lär 
dig skapa motiverande inledningar och förväntningar. Lär dig underlätta för arbetsminnet, 
skapa mer interaktion, visualisera innehållet och stötta tillämpning. 

4. Interaktion med Microsoft Forms 

Du lär dig använda Microsoft Forms för att skapa tester, enkäter och enstaka frågor. 

5. Video med PowerPoint 

Du lär dig använda Microsoft PowerPoint för att spela in video av dig själv och dina 
presentationer. Publicera videos i Microsoft Stream och använd i Teams. 

6. Lärresor i Teams 

Du lär dig hålla ihop lärresan med Microsoft Teams. Skapa utbildningsstruktur med team och 
kanaler. Lägg till innehåll och aktiviteter i flikar och skapa översikter.  



 

1 . Introdu ktion  

  



D i g i t a l i s e r a  u t b i l d n i n g a r  

Covid-19 har gjort digitalisering av klassrummet en nödvändighet. Det finns dock en rad 
andra anledningar att digitalisera klassrummet.  

• Det ger drastiskt ökad tillgänglighet till kursinnehållet.  

• Kunskapen är nu tillgänglig när den behövs och när det passar att lära. 

• Spridningen av kritisk kunskap går betydligt snabbare. 

• Det skapar också stora kostnadsbesparingar. Digitalt lärande kostar hälften av 

klassrumsutbildning. 

V a d  i n n e b ä r  e n  d i g i t a l i s e r i n g  

Digitaliseringen innebär att se över och uppgradera mixen av leveransmetoder. 
Medarbetarnas förändrade sätt att lära (allt mer digitalt, just-in-time och socialt) och 
verksamhetens behov (allt kortare tid till kompetens) bör styra hur den nya modellen ser ut. 

Ett företag kan välja att gå från enbart klassrum och interaktiv eLearning till att också 
använda virtuella klassrum, enklare eLearning och e-instruktioner.  

Ett mål kan t.ex. vara att reducera andelen kurser i klassrum från 95% till 50%. Bilden nedan 
är från Bersin Learning Factbook från 2016 och visar en snabb digitalisering av lärande i 
större organisationer globalt. Andelen klassrum har gått ner från att utgöra 77% av alla 
använda kurstimmar till 32%. 

 

V a d  m e n a r  j a g  m e d  d i g i t a l t  l ä r a n d e ?  

Guiden är inte en komplett instruktion över digitalt lärande. Syftet med guiden är att beskriva 
hur lärare och ämnesexperter snabbt kan skapa blandade utbildningar i Microsoft Teams. 
Jag kommer att beskriva tre former av digitalt lärande: 

• Webblektioner (enbart hur Teams kan utnyttjas) 

• Självstudiematerial i forma av video, frågor och uppgifter. 

https://www.slideshare.net/jbersin/the-disruptive-nature-of-digital-learning-ten-things-weve-learned/48-77533246131015264141551013200920122015ILTVirtual_ILTOnline_selfstudyOn_the_JobCollaborationILT
https://www.slideshare.net/jbersin/the-disruptive-nature-of-digital-learning-ten-things-weve-learned/48-77533246131015264141551013200920122015ILTVirtual_ILTOnline_selfstudyOn_the_JobCollaborationILT


• Kursflöden i Microsoft Teams. 

W e b b l e k t i o n e r  

Webblektioner används i blandade program bland annat för att erbjuda övning, diskussion, 
frågor till läraren och kunskapsutbyte mellan deltagarna. En webblektion är mer än ett 
webbmöte. Här kan vi vanligtvis: 

• Se varandra via video 

• Presentera/ visa via skärmdelning 

• Ställ frågor och diskutera i chatt 

• Räck upp handen/ ge återkoppling 

• Whiteboard för att rita/skriva tillsammans 

• Dela upp diskussioner i grupprum 

 

E x e m p e l  p å  s j ä l v s t u d i e m a t e r i a l  

I ett blandat lärande varvas webblektioner med självstudier. Exempel på innehåll som kan 
användas för självstudier är: 

• eLearning 

• Video 

• Övningar/frågor 

• Skärminspelning/instruktion 

I den här guiden kommer vi fokusera på att skapa video och frågor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

M i c r o s o f t  T e a m s  

Slutligen kommer vi använda Microsoft Teams. Det är en plattform som gör det lätt att lära 
nära arbetet, när vi har tid. Det är också en i grunden social plattform som möjliggör 
diskussion och kunskapsutbyte i alla aktiviteter. 

Vi kommer använda Microsoft Teams för att skapa en struktur och ett flöde genom vår kurs 
och som en plats där deltagarna når allt innehåll och diskuterar om det. 

Team hjälper också deltagarna med påminnelser och kommunikation. 



 

B e h o v e t  a v  ” b l e n d e d ”  

Lärarledda webblektioner med plattformar som Zoom, Webex eller Adobe Connect är det 
första steget i en digitalisering. Efter en första session med deltagare finns dessutom 
inspelningen tillgänglig. En annan lösning är att skapa enkel eLearning. Med verktyg som 
Articulate Rise går det att låta ämnesexperter och lärare själva skapa innehåll. När t.ex. 
Ericsson lanserade 4G skapade ämnesexperter på några få månader 200 korta (10-20 min) 
lektioner. 

Båda metoderna löser en del av problemet, att digitalisera själva lektionerna. Det finns dock 
utmaningar som vi inte löser med webblektioner/eLearning: 

• Att hålla samman kurser och program med många lektioner och andra aktiviteter. 

• Att inkludera uppgifter i arbetet och stötta ”Learning Transfer”. 

• Att skapa engagemang och aktivitet så att deltagarna faktiskt tar sig igenom hela 

kursen/ programmet. 

Att sprida ut aktiviteter i tiden så att vi motverkar ”glömskekurvan”. 

 



Den grå ytan i bilden visar hur vi ökar vår kunskap under en kurs, men sedan snabbt glömmer 
innehållet. Risken är att vi glömt det mesta när vi skall tillämpa kunskapen i arbetet. Den blå 
ytan visar hur vi behöver motverka glömskekurvan och göra aktiviteter så att vi ökar 
förmågan. Ett nästa steg är därför att stötta ”learning transfer” med inslag av självstudier, 
webblektioner och övning i arbetet. Målet är att säkra att deltagaren verkligen utvecklar den 
nya förmågan och tillämpar den i arbetet 

Istället för lärarens förmåga att leda lektioner fokuserar vi på att stötta deltagarens möjlighet 
att utveckla och tillämpa den nya förmågan. Vi ser lärandet som en process. 

• För att stötta lärprocessen finns det flera saker vi behöver kunna göra med 

utbildningen: 

• Dela upp lärandet i mindre delar och sprida ut över tiden. 

• Erbjuda möjlighet att träna/tillämpa i arbetet. 

• Underlätta samarbete och kunskapsdelning runt tillämpningen av kunskapen. 

• Skapa engagemang och samsyn runt mål och de nya förmågorna hos medarbetare 

och chef. 

• Adressera större frågor som ändring av processer, belöningar, systemutformning, 

kultur m.m. 

M i c r o s o f t  3 6 5 /  T e a m s  s o m  p l a t s  f ö r  l ä r a n d e  

Microsoft 365/Teams är en möjlighet att hålla samman en blandning av självstudier, 
webblektioner, socialt lärande och uppgifter i arbetet. 

Organisationens LMS fungerar också i många fall liksom andra sociala plattformar som t.ex. 
Slack 

I den här guiden koncentrerar vi oss på Microsoft Teams. Förutom att lärare och ämnes-
experter redan känner till apparna och själva kan digitalisera sina utbildningar så ger Teams 
andra fördelar: 

• Utbildningarna blir naturligt sociala. Diskussioner och kunskapsutbyte sker integrerat 
i alla aktiviteter. 

• Lärandet sker nära arbetet. Ett ”team” för utbildning kan ligga bredvid ett ”team” 
deltagaren använder för ett projekt eller för kunskapsdelning. 

• Påminnelser och diskussioner sker integrerat med andra påminnelser och 
diskussioner i arbetet. 

Arbetet med digitalisering av klassrummet sker oftast stegvis. Till att börja med genomför vi 
lektioner något anpassade som webblektioner. Nästa steg är att anpassa innehållet mer och 
skapa blandade lösningar. Det sista steget är att integrera kurserna i arbetsplattformar som 
Teams och bl.a. utnyttja de sociala funktioner som finns i Teams. I den här guiden beskriver 
vi den övre delen. 



 

V i n s t e r  m e d  d i g i t a l i s e r i n g  

Till slut, att digitalisera organisationens kurser ger många vinster. Nedan ett par exempel: 

• Totalkostnad per kursdag sjunker från ca. 10-15.000 tkr till mellan 2-5.000 tkr. 

• Kurserna blir tillgängliga när som helst och var som helst. 

• Kritiskt innehåll kan spridas snabbare i organisationen. 

• Delar av ett kursinnehåll blir tillgängligt och kan användas av fler. 

Att arbeta med ”blandade” lösningar ger ytterligare vinster: 

• Med väldesignade ”blended” program ökar andelen som tillämpar kunskapen 

från 15% till 86%. 

• Genom att arbeta med multipla repetitioner och övningar ökar vad medarbetaren 

kommer ihåg från 20% till 90%. 

Metastudier visar att effekten av ”blended” program är 60% högre än för traditionella 
program. 

  

https://futurelearningorganisation.com/sa-mycket-kan-du-spara-pa-webbaserat-larande-i-jobbet-video-6-min/
https://promoteint.com/impact/
https://www.bizlibrary.com/article/training-challenges/
https://www.worklearning.com/wp-content/uploads/2017/10/Does-eLearning-Work-Full-Research-Report-FINAL2.pdf


A n v ä n d a  Te a m  f ö r  u t b i l d n i n g  

L ä r a n d e t  s k e r  n ä r a  a r b e t e t  

Jag tänkte börja med att ge en bild av hur en utbildning i Teams kan upplevas för deltagarna. 
När vi skapar en utbildning i Teams, så ligger den bredvid våra andra team som vi använder i 
jobbet. Vi ser när andra postar inlägg och kan snabbt växla till att göra aktiviteter i 
programmet när vi har en lucka. 

 

S k a p a  u t b i l d n i n g s f l ö d e n  

Med Teams inbyggda kanaler och flikar får vi en struktur/flöde på programmet som vi känner 
igen från annat arbete. Vi kan nu binda ihop enstaka webblektioner och annat 
självstudiematerial till utbildningsflöden. 



 

S o c i a l t  l ä r a n d e  

Att addera social påverkan ökar starkt vår motivation att ta och slutföra program. I Teams 
sker allt lärande i gruppen. Vi delar åsikter, erfarenheter och ställer frågor om innehåll och 
uppgifter i programmet. Själva flödet av inlägg är det centrala i Teams. 

 

I n k l u d e r a  v i d e o  f ö r  s j ä l v s t u d i e r  

Vi lägger enkelt till självstudiematerial i form av video, PDF-dokument, Office-dokument eller 
eLearning. En viktig aspekt är att självstudierna, det passiva tittandet, lyssnandet eller 



läsandet, inte blir det centrala, som i många online-utbildningar. Det blir ett stöd till flödet av 
aktiviteter. 

 

A d d e r a  f r å g o r  o c h  a k t i v i t e t  

Frågor och tester skapar vi i Microsoft Forms. Vi använder dem för att hjälpa deltagaren att 
kontrollera sitt lärande, av ”öva” på att minnas, att reflektera och strukturera sitt lärande. 

 

Teams är arbete och vi vill också koppla lärandet till nya beteendet i arbetet. Med vanliga 
Office dokument (eller inlägg) skapar vi instruktioner och uppgifter att arbeta med, sedan 
adderar vi inlägg där deltagarna diskuterar, delar sina erfarenheter eller ställer frågor. 



 

B y g g  p å  m e d  a p p a r  

Uppgifter som skall göras i arbetet, beskrivna i inlägg eller dokument kombinerat med frågor 
som stöttar lärprocessen räcker långt i min mening. Ett ytterligare steg är att använda några 
av de hundratals appar som finns att lägga till. Exempel är Quizlet för att skapa interaktiva 
frågor eller BrainBot för AI-baserade repetitioner/påminnelser. 

Det är också lätt att integrera mer avancerade interaktiva utbildningar. I bilden nedan har jag 
lagt in en kurs gjord i Articulate Rise. 

 



W e b b m ö t e n  s o m  e n  d e l  i  f l ö d e t  

Webbmöten är oftast ett sätt för läraren att förmedla kunskap. Själv tycker jag att 
sammankomster bättre används för frågor, förklaringar och grupp-diskussioner. Själva 
förmedlandet bör vara avklarat innan genom att deltagarna t.ex. tittat på en inspelning av 
läraren. För att skapa en ”nära” känsla i diskussionerna kan du använda grupprum med max 
4 deltagare i varje grupp. 

 

P r o d u c e r a  u t b i l d n i n g e n  

Att flytta en kurs från klassrummet till Teams går fort. Du återanvänder det mesta och skapar 
allt innehåll i Office365. Med Teams skapar du strukturen och den sociala interaktion, Word 
använder du för uppgifter och arbetsmaterial, Forms för frågor/tester och PowerPoint för att 
spela in videos och självstudiematerial. 

 



A r b e t s g å n g  

Att omvandla klassrummet till webblektioner innebär mer än att bara genomföra 
webblektionerna i ett verktyg som Zoom eller Teams.  Lektionerna behöver anpassas och 
förberedas, vilket innebär ett arbete vi behöver planera. 

Nedan visar jag översiktligt arbetsgången från klassrum till att den digitala utbildningen följs 
upp. Utgångsläget är att vi redan har en utbildning, som genomförs som enstaka tillfälle i 
klassrum eller som webblektion.  

Vi förstår målgruppen och deras behov, inlärningsmålen för utbildningen och vi har allt 
innehåll för klassrum/webblektion. 

 

P l a n e r a  

Det första steget innebär att vi ser över förutsättningarna för flytten till webblektioner. Några 
aktiviteter är: 

• Se över mål och behov. 

• Skapa ett upplägg (programflöde). 

• Säkra/etablera tekniken. 

• Skapa en plan för arbetet. 

A n p a s s a  i n n e h å l l e t  

I nästa steg anpassar vi innehållet i lektionen för att bättre passa förutsättningarna för 
digitalt lärande, bl.a.  

• Skapa fler/andra interaktioner. 

• Korta ner innehållet. 

• Göra innehållet mer visuellt. 

  



F ö r b e r e d a / u t v e c k l a  

Vi behöver nu förbereda lektionen genom att bl.a. 

• Skapa självstudiematerial 

• Bygga programmet 

• Skicka ut inbjudan. 

• Förbereda teknik och webbmiljö 

• Öva, öva, öva 

G e n o m f ö r a  

Några saker att planera när det gäller genomförandet är bl.a. hur du skall: 

• Öppna lektionen. 

• Leda och facilitera lektionen. 

• Se oh involvera deltagarna. 

• Hantera frågor och avsluta lektionen. 

• Facilitera diskussioner och inspirera 

F ö l j a  u p p  

Uppföljningen handlar bl.a. om hur du skall: 

• Utvärdera lektionen. 

• Hantera inspelningen. 

• Följa upp lektionen. 

Det var en kort översikt av de olika momenten. Låt oss nu gå in i varje del. 

  



 

2. Planera 

arbetet  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A n p a s s a  u p p l ä g g e t  

Att planera för flytt till webblektioner innebär flera saker som att se över behoven, upplägget, 
vilken webbplattform som skall användas, utrustning för bild och ljud samt att göra en plan 
för hela arbetet. 

S e  ö v e r  b e h o v e n  

Webblektioner är annorlunda än klassrummet och kommer därför kräva en anpassning av 
innehållet. Några saker som är annorlunda med blandade program i Teams: 

• Eleverna driver själva sitt lärande. 

• Möten används mer till övning och diskussion. 

• Teorier och presentation förs innan. 

• Eleven tar sig igenom materialet i egen takt på egen hand. 

• Ev. fysiska övningar som görs i klassrummet saknas nu. 

• Det finns flera nya former av interaktioner i webbplattformarna. 

• Övningar är mer av typen “alla på en gång” än ”en i taget”. 

• Det är svårare för läraren att skapa relation med deltagarna. 

• Studier har visat att 80% multitaskar under webblektioner. 

• Mer teknik att hantera och mer störningar innebär belastningar för arbetsminnet. 

• Ovanstående ställer krav på tätare interaktioner och mer visualisering. 

Det gör att det kan vara bra att se över behoven, t.ex. genom att intervjua målgruppen eller 
skicka ut en enkät. Några frågor att ställa: 

• Vad skall deltagarna kunna göra? 

• Varför görs det inte idag? 

• Vilken annan support finns? 



• Varför ändra beteende? 

• Varför lägga tid på utbildning? 

• Andra hinder för att nå målen? 

• Vad stöttar att nå målen? 

• Teknisk miljö? 

• Vana vid webblektioner?  

H u r  s ä k r a r  v i  ö n s k a d e  b e t e e n d e n ?  

Mycket av det som ändras med ett blandat upplägg är andra övningar och en möjlighet att 
varva självstudier och webblektioner med uppgifter som görs i arbetet. 

Det är viktigt att kunna svara på den här frågan: ”Vad skall deltagarna kunna göra i arbetet 
efter kursen som de inte kunde göra innan?” 

  

Ta ett exempel: Banktjänstemannen på bilden nedan som skall ge mer kundspecifika 
erbjudanden. Han behöver förstås lära sig mer om företags- eller privatekonomi, bankens 
erbjudanden och att kommunicera med kunden. Det räcker dock inte idag. 

Han behöver också lära sig använda möjligheter med nya IT-verktyg, att dra slutsatser ur 
data, samverka med AI/automatiserade tjänster, arbeta i virtuella team internt och externt, 
arbeta agilt etc. 

 

Hur når vi målet att få banktjänstemannen att leverera mer kundspecifika lösningar? Att bare 
ge en 2-dagarskurs i produktkunskap och privatekonomi hade inte nått ända fram. 

För att nå målet, att banktjänstemannen verkligen börjar skapa mer kundspecifika lösningar 
finns det flera saker vi behöver tänka på. 

En central del är att han faktiskt prövar, utvärderar och förbättrar sitt arbete med 
kundlösningar. En serie uppgifter som görs i arbetet är därför viktigt att inkludera. 



Lärande sker inte isolerat utan i samverkan med andra. Tillsammans med en kunnigare 
person kan vi utforska nya områden och göra saker som vi inte kunde tidigare. Social 
påverkan är också den starkaste faktorn för motivation och för att få saker att hända. Vi 
behöver alltså en kunnigare person, en mentor, och ett team. 

En sista faktor i att utveckla förmågan är hur vi använder och lär av information och verktyg. 
Vi behöver utnyttja data om kund, hitta information om produkter och använda de system 
och verktyg som finns. En del i att stötta och utveckla förmågan är därför att bygga in stöd i 
verktyg så att de blir lätta att använda och att tillhandahålla den information som gör arbetet 
med kundlösningar framgångsrikt. Finns stöden redan så är uppgiften att lära 
banktjänstemannen att använda dem. 

S t ö t t a  ” L e a r n i n g  T r a n s f e r ”  

Oavsett om kursen levereras i klassrum eller digitalt finns det utmaningar. Det största 
problem är ”Learning Transfer”, d.v.s. att ganska lite av kunskapen överförs till arbetet. Vi 
glömmer snabbt den kunskap vi inte tillämpar direkt. Enligt Ebbinghaus ca. 70% på 2 dagar.  

Forskning visar att vi med internet har förlagt vårt minne i mobilen och minns ännu mindre. 
Annan forskning visar att vi bara tillämpar 15% av det vi lär oss på en kurs. 

För att skapa bättre ”Learning Transfer” finns det ett antal saker vi kan göra med våra kurser 
och program: 

• Dela upp i mindre delar och sprida ut över tiden. 

• Lägga till övningar, repetitioner och uppgifter med mellanrum. 

• Erbjuda möjlighet att träna/tillämpa i realistiska situationer. 

• Underlätta samarbete och kunskapsdelning runt tillämpningen av kunskapen. 

• Skapa engagemang och samsyn runt mål och de nya förmågorna hos medarbetare 

och chef. 

• Adressera större frågor som ändring av processer, belöningar, systemutformning, 

kultur m.m. 

Bilden nedan visa hur en “lärprocess” kan se ut. Det börjar med att vi förstår de förändringar 
som gör att vi behöver lära oss nya beteenden.  

https://www.psychestudy.com/cognitive/memory/ebbinghaus-forgetting-curve
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/06/internet-giving-us-shorter-attention-spans-worse-memories-major/
http://www.brinkerhoffevaluationinstitute.com/


 

V ä l j a  f o r m a t  p å  i n n e h å l l  o c h  a k t i v i t e t e r  

Resultatet av ovanstående steg är en lista och beskrivning på de aktiviter, övningar, 
scenarios, diskussion, innehåll m.m. som leder till målet för utbildningen. 

I näste steg bestämmer vi vilket format som skall användas. Är det en övning i arbetet, en 
video, webblektion eller kanske en PDF att läsa? 

Generellt kan vi använda video, artiklar och eLearning för självstudier som vi gör tidigt i 
processen. Ju närmare tillämpning vi är i arbetet, desto mer övning och uppgifter som görs i 
arbetet. Gärna med återkoppling från ett team eller en mentor.  Lärarledda lektioner använder 
vi för att stötta lärprocessen med lärarstöd, förklaringar, diskussioner, utvärdering och 
kunskapsutbyte. 

En generell princip är att det som deltagaren kan lära på egen hand skall lyftas ut till 
självstudier. Det gäller det mesta av lärarens presentationer samt övningar som görs bäst på 
egen hand. 

Fördelen med det är att deltagaren kan lära i egen takt och repetera när det behövs. 
Lektioner kan sedan användas till frågor, diskussioner och ytterligare förklaringar av 
innehållet. 

En del innehåll bör överhuvudtagare inte vara med i utbildningen. Det gäller innehåll på 
faktanivå, instruktioner och innehålls som används sällan (eftersom det bara glöms bort om 
det är med i en lektion). Den typen av innehåll gör sig bäst på intranätet, hjälpsidor, wikis eller 
instruktioner. 

Kvar i webblektioner blir främst aktiviteter som kräver lärarstöd, t.ex. förklaringar, perspektiv 
och exempel. Här gör vi också övningarna, speciellt de som fungerar bäst som 
gruppdiskussioner eller med återkoppling för läraren eller gruppen.  

Lektionerna är också bra för kunskapsdelning och utvärdering av själva lärprocessen. Bilden 
nedan ger lite mer avvägning. 

Något att tänka på är att det kan vara svårt att motivera deltagare till för mycket självstudier 
och förarbete innan en lektion. 



 

L a t h u n d  f ö r  v a l  a v  f o r m a t  

Bilden nedan kan användas som lathund för att välja format. 

 

Digitala format vi kan använda är t.ex. webblektioner, eLearning, video, eInstruktioner och 
hjälpsida/referens. 

Svårighet – När något att så komplext att det kan behöva förklaras på flera sätt behövs en 
lärare. Kan det enkelt förstås räcker en instruktionssida. 

Frekvens – Om något görs sällan så räcker inte en lektion, vi kommer att glömma innehållet 
och behöver då en instruktion eller webbsida som stöd. 

Förändring – Är det stor förändring av kunskaper så behövs lärarens guidning och 
pedagogiska förmåga. Rör jag mig inom känd kunskap kan en artikel räcka. 

Inlärningsmål – För högre inlärningsmål som t.ex. ”analysera” så behöver vi diskutera 
innehållet, öva och få olika perspektiv. Vi behöver en lärare/lektion. Fakta är bättre att slå upp 
på intranätet. 

Affärskritiskt – Ju mer viktigt att vi gör rätt, desto viktigare att vi förstått rätt och att vi kan 
validera kunskapen med andra. Vi behöver en lektion. 

Tidskritiskt – Är det kunskap som behövs just i stunden så behöver vi en lättillgänglig 
instruktion eller guide. Vi kan inte vänta på nästa lektion. 



S k a p a  p r o g r a m f l ö d e  

Det finns också en del att säga om flödet i programmet. Det är lätt att direkt hoppa på 
ämnena vi skall lära oss om.  

Innan vi gör det skall vi dock förbereda lärandet. Vi behöver t.ex. börja med att etablera varför 
utbildningen och de beteenden som blir resultatet är viktiga. Vi behöver svara på frågan 
”varför skall jag lägga tid på det här”. 

Det gör vi genom en eller flera intresseväckare som engagerar deltagaren i målen för 
utbildningen. Vi skapar också förväntningar genom att vara tydliga med vad deltagaren 
kommer kunna göra efter utbildning och vad som förväntas av deltagaren, t.ex. i tid och/eller 
ansträngning. 

Andra moment i ett förberedande skede är att skapa de relationer som krävs i 
deltagargruppen, att lära deltagarna att navigera i materialet, att ge en översikt och ev. gå 
igenom viktiga begrepp som kommer använda. 

 

Efter genomgången av ämnen lägger vi också till en del där deltagaren skall förbereda sig för 
att tillämpa sina kunskaper. Börja med att summera det viktigaste i utbildningen. Ge sedan 
möjlighet för deltagaren att utvärdera sig. Har deltagaren nått målen för utbildningen?  

Slutligen lägger du till övningar där eleven kan tillämpa slutmålet med lektionen, t.ex. att 
navigera på det nya intranätet. Det kan vara övningar som skall göras i arbetet, diskussion 
med andra om hur kunskapen skall användas, övningar i att använda instruktioner m.m.  

Det finns också ett par tumregler för hur du ordnar presentationen av ämnen. Börja t.ex. med 
kända, som deltagaren redan känner till för att sedan gå till det som är nytt för deltagaren. 
Börja med övergripande beskrivningar för att sedan detaljera. Börja med det enkla för att 
sedan bygga på med komplexare innehåll. 

Hur styrt flödet är beror på deltagarnas förkunskaper i ämnet och egen vana vid lärande – 
lärförmåga. De som är nya inom ett område vill oftast ha stöd och rekommendation till bästa 
väg genom utbildningen, medan ”experter” snarast vill ha tillgång till innehåll att själva söka i 
och diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra deltagare. 

När du är klar med ovanstående så har du ett flöde av aktiviteter i din utbildning, en lärresa. 



 

Bilden visar ett exempel på flöde. Innan första lektionen får deltagaren se en video och läsa 
en artikel. Dels för att kunna fokusera på övning och diskussion på själva lektionen, dels för 
att motivera deltagaren. 

Mellan lektion 1 och 3 har jag dels lagt in övningar där det som lärts på lektionen tillämpas 
och deltagaren förbereder sig inför nästa lektion. 

Slutligen aktiviteter som skall stötta tillämpning. Behövs mer stöd i form av instruktioner eller 
support? Kan vi skapa ett forum där deltagarna stöttar varandra? 

En webblektion kräver inte så mycket extra tid eller kostnad. Fundera därför på att lägga in 
ett eller flera korta uppföljningsmöten för att hjälpa deltagarna att implementera sitt nya 
beteende. 

P l a n e r a  t e k n i k  

I den här guiden utgår vi från att din organisation använder Microsoft 365. Det betyder att 
Teams används för webblektioner, att skapa kursflöde och social interaktion. PowerPoint 
används för att skapa presentationer och video med hjälp av Microsoft Stream. Forms 
används för att skapa tester och interaktion. Till detta kommer vi senare i guiden gå igenom 
ett par andra appar som kan användas för att förbättra innehållet. 

W e b b l e k t i o n e r  

Det betyder att Teams används för webblektioner även om funktioner för interaktivitet är mer 
begränsade än i t.ex. Zoom, Webex eller Adobe Connect. 

Det är främst funktioner för poll/frågor, whiteboard/annotering och grupprum som är 
begränsade. 

Vi kommer senare i guiden gå igenom hur du kan komma runt en del av begränsningarna. 
Samtidigt är det viktigt att säga att Teams inte är det bästa verktyget för utbildningar som 
enbart bygger på webblektioner. Det är svårare att skapa en höginteraktiv lektion i Teams 
jämfört med t.ex. Zoom. 



I blandade utbildningar är vi inte på samma sätt beroende på att all aktivitet skall hända på 
webblektionen. Det är till det vi använder självstudiematerial och uppgifter av olika slag. Då 
räcker funktionaliteten i Teams. 

V e r k t y g  f ö r  a t t  s k a p a  s j ä l v s t u d i e m a t e r i a l  

Som självstudiematerial räknar vi eLearning, video, frågor/interaktioner, uppgifter, länkar och 
dokument av olika slag. 

I guiden kommer vi visa i detalj hur innehåll skapas i PowerPoint och Forms. Vi kommer 
också visa hur innehåll som du skapar i andra appar, t.ex. Word, PDF eller Kahoot kan 
integreras. Bilden på nästa sida visar ett antal verktyg för att ta fram eLearning, video och 
interaktioner. 

 

U t r u s t n i n g  f ö r  b i l d  o c h  l j u d  

Det finns också anledning att se över kamera och mikrofon. De inbyggda är sällan tillräckligt 
bra. Jag rekommenderar att organisationen tillhandahåller bättre mikrofoner och kameror till 
sina lärare. 

En kamera skall helst klara HD, sämre ljusförhållanden och gå att placera fritt. Några 
kameror att rekommendera är: 

• Logitech C920 

• Logitech C922x Pro 

• Genius F100 

• Razer Kiyo 

• Microsoft LifeCam 



En mikrofon skall kunna ha en riktad upptagning av 
ljud så att den inte plockar upp annat ljud i lokalen 
eller tangenttryckningar. Den skall också vara bra på 
att reducera bakgrundsbrus. Några exempel är: 

• Blue Yeti 

• RODE Podcaster 

• Samson Meteor 

• Jabra Biz 2400 

• Sennheiser CC550 

 

 

 

Du kan också behöva filma personer, miljöer 
eller situationer utanför datorn. Till det 
rekommenderar jag att du använder din mobil, 
förutsatt att den är av senare modell och har en 
bra kamera. Det är ett långt steg till att börja 
använda proffskamera och i de flesta fall 
behövs det inte för vårt syfte 

 

 

 



Det kan behöva komplettera med en ”mygga” som går 
att ansluta till din mobil. På avstånd fungerar inte 
ljudupptagningen i mobilen och du kommer mest få 
inte kring ljud. Du hittar bra myggor för mobiler från 
Rode och Boya. 

Ytterligare bra att tänka på är stativ och belysning. Du 
behöver ett stativ för att spela in video från mobilen 
och 1-2 för ljus. De flesta mobiler klarar mörka miljöer 
så ljussättning handlar oftast om att kompensera t.ex. 
ett fönster som bara belyser ena sida av ansiktet. 

 

 

 

 

 

 

T a  f r a m  p l a n e n  

En plan för att digitalisera din klassrumsutbildning behöver inte vara omfattande. Se över 
vilka beroende som finns, t.ex. när utbildningen skall vara genomförd. Gör en uppskattning av 
hur mycket arbete som kommer krävas med anpassning och förberedelser och säkra de 
resurser som behövs. Nedan ett exempel på plan.  



 

  



 

3. Manus med 

PowerPoint  

 

 

  



D i g i t a l t  l ä r a n d e  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 för digitalt lärande. 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 flera pass som sprids ut över tiden. 

• Låt presentationer blir självstudier. 

• Lägga till mer aktivitet och övning. 

• Visualisera mera. 

• Lägg till övningar som görs mellan webblektioner. 

• Lägg till uppgifter som görs i arbetet. 

• Engagera gruppen att diskutera uppgifter. 

• M.m. 

Det finns flera studier som visar hur medarbetare föredrar att lära. Jag brukar själv ställa 
frågan ”Hur har ni fått den kunskap ni behöver i arbetet?” 

Bilden nedan visar en undersökning från Bersin Deloitte. Bilden visar bl.a. att 86% tycker att 
det är ”mycket viktigt” eller ”kritiskt” att lära genom att dela kunskap med teamet. 
Motsvarande siffra för att söka från internet är 80%. Jämför med ”företagets utbildning/ e-
learning” där siffran är 37%. 



 

Tittar vi noggrannare så är det flera varianter av socialt lärande och lära av 
information/omvärld som ligger högre upp. Vad säger det oss när det gäller att utforma vår 
blandade utbildning? Några slutsatser jag drar är: 

• Säkerställ att lärandet sker i grupper/team. 

• Använd en social plattform för att möjliggöra diskussion och kunskapsdelning. 

• Inkludera övningar där deltagarna för forska/söka på företagets intranet eller internet. 

• Lägg minst lika mycket energi på att filtrera och kurera information som att skapa 

”lektioner”. 

• Se till att ha en portal där det finns länkar och kurerar externt innehåll om ämnet. 

• Funder på vilka delar i utbildningen som fungerar bättre på en webbsida, hjälpsida 

eller som instruktion. 

• Bygg hellre in stöd i IT-applikationer än att göra omfattande utbildningar om hur de 

används. 

Ytterligare några fakta från Bersin Deloitte´s numera 5 år gamla samman-ställning “Meet the 
Modern Learner”: 

• Vi blir störda var 5:e minut, av mail, sociala medier, teams m.m. 

• Vår uppmärksamhet blir allt kortare. Numera tittar vi mindre än 4 minuter på en video. 

• Du har 5-10 sekunder på dig att fånga intresset hos tittaren. 

• Mobilen är numera det första valet för lärande. 

En utmaning när du digitaliserar utbildning är att få deltagare att gå igenom materialet. När 
de satt i klassrummet fanns liksom inget val. Nu är det alltid en arbetsuppgift som måste bli 
klar. Det är stor risk att utbildningen prioriteras ner.  

https://twitter.com/Josh_Bersin/status/542080404115947521/photo/1
https://twitter.com/Josh_Bersin/status/542080404115947521/photo/1
https://twitter.com/Josh_Bersin/status/542080404115947521/photo/1
https://twitter.com/Josh_Bersin/status/542080404115947521/photo/1


Att planera in webblektioner med jämna mellanrum spelar stor roll för genomförandegraden. 
Likaså att låta grupper gör lärandet tillsammans. Social påverkan är en stark faktor för att 
öka genomförandet. 

Andra saker att tänka på givet ovanstående: 

• Lägg mycket energi på att motivera VARFÖR hela utbildningen är viktigt. 

• Inled varje video, eLearning, dokument, övning m.m. med VARFÖR den är viktig. 

• Gör allt innehåll (videos, texter m.m.) kort, högst 5 minuter att gå igenom. 

• Skapa tydliga översikter/menyer där deltagarna kan värdera innehållet. 

• Skriv tydliga (och säljande) titlar till varje del i utbildningen. 

• Använd stor text (minst 30 pkt) eftersom bilder kommer att ses som video på 

mobilen. 

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 ett antal presentationer av ämnet att lära. Vi behöver förbereda 
deltagarna för lärandet genom att etablera en relation, skapa motivation för utbildningen och 
introducera tekniken, t.ex. att navigera i Teams. 

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

Ett flöde genom allt lärande är därför förbered lärande > lär > förbered tillämpning. Flödet 
gäller för hela utbildningen, liksom för enstaka lektioner. 

 



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

Vi behöver nu lägga extra energi på att fånga deltagarens intresse. Att motivera varför 
utbildning/lektionen är viktigt för deltagaren. Vi vet att många kommer att ha svårt att 
prioritera självstudier och att många gör annat under webblektioner. 

Bilden nedan visar de 3 funktioner i hjärnan som är inblandade i minnet. Den första delen är 
det sensoriska minnet. Vad vi ser, hör eller känner stannar mycket kort tid i det sensoriska 
minnet, ca 300 millisekunder. Arbetsminnet styra av värt aktiva minne. Information vi sett 
eller hört stannar här i 3-20 sekunder, såvida vi inte aktivt bearbetar informationen.  

 

Slutligen har vi långtidsminnet, alla de ca 80 miljarder synapser som utgör vårt minne. 
Informationen stannar här så länge vi underhåller den, d.v.s. repeterar eller använder. Det vi 
använder ofta blir automatiserat, t.ex. hur vi kör bil. Intryck som omgivits av mycket starka 
känslor stannar också för evigt, t.ex. traumatiska upplevelser. Vi skall komma tillbaka till den 
här bilden senare. 

För tillfället är det viktiga att vi skapar meningsfullhet för deltagaren. Vi behöver tydliggöra 
hur innehållet skapar nytta för deltagaren. Ju mer vi förstår deltagarens syn på och 
drivkrafter runt det område vi diskuterar, desta bättre kan exempel har vi möjlighet att ge. 

Börja gärna med ett exempel, en ”war story” som visar hur kunskapen i lektionen används i 
arbetet och skapar nytta för deltagaren. 

• Försöka hitta egna exempel och ”war stories”. 

• Använd gärna verkliga personer och situationer. 

• Dramatisera gärna, gör en bra historia. 

• Försök att visualisera känslan och lägga till känslor. 

Jag använder bilden nedan som intresseväckare inför webblektioner. Jag visar att 80% 
multitaskar och vilka de största faktorerna är bakom deltagarnas förlorade intresse. 



 

Nedan ett exempel från en e-Learning. Den berättar ett patientexempel som visar på vikten 
av att vara snabb med att ta prover och vad som kan hända om man inte är det. 

 

En modell att använda runt motivation är John Kellers ARCS-model. Den bygger på 4 
grundstenar: 

• Attention – Skapa intresse genom exempel, konflikt, drama, aktivt deltagande och 

variation. 

• Relevance – Visa hur innehållet är relevant för deltagarens behov, framtida mål, 

tidigare erfarenheter och att det är anpassat just för deltagaren. 

https://www.learning-theories.com/kellers-arcs-model-of-motivational-design.html
https://www.learning-theories.com/kellers-arcs-model-of-motivational-design.html


• Confidence – Hjälp deltagaren att bedöma hur sannolikheten att framgångsrikt ta till 

sig innehållet, var tydlig med målen för utbildningen, skapa stegvisa framsteg i 

utbildningen, ge deltagaren kontroll m.m. 

• Satisfaction – Skapa utmaningar som ger tillfredställelse, ge tillfällen att stegvis 

pröva kunskaperna, ge positiv återkoppling etc. 

Använde de 2 första punkterna för att skapa intresse för utbildningen. Den tredje punkten 
handlar bl.a. om att tydliggöra förväntningarna. 

T y d l i g g ö r  f ö r v ä n t n i n g a r n a  

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.) 

Bilden nedan visar skillnaden mellan tydliga och otydliga mål. 

 

 

  



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. 

Vid digitalt lärande belastas arbetsminnet av ”multitaskande” med andra program på datorn, 
teknik att hantera i webblektioner och Teams, ev. dåligt ljud, email, notifieringar från sociala 
medier 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. 

L i t e  b a k g r u n d  o m  a r b e t s m i n n e t  

Viktig forskning runt arbetsminnet är ”Cognitive Load Theory”. Den handlar om vårt 
begränsade arbetsminne och hur vi kan göra för att maximera lärandet. Den säger bl.a. att vi 
skall: 

• Hantera komplexa problem genom dela upp i mindre steg, eller bygga kunskap 

stegvis. 

• Ta bort störningar, t.ex. onödig komplexitet i bilder, onödig text, störande moment 

m.m. 

https://www.psychologistworld.com/memory/cognitive-load-theory
https://www.psychologistworld.com/memory/cognitive-load-theory
https://www.psychologistworld.com/memory/cognitive-load-theory
https://www.psychologistworld.com/memory/cognitive-load-theory
https://www.psychologistworld.com/memory/cognitive-load-theory


• Öka relevant bearbetning genom att inkludera reflektion, övningar, sätta information i 

sammanhang m.m. 

 

Det har visat sig att arbetsminnet arbetar med flera kanaler parallellt. Det betyder att vi kan 
öka vad vi minns genom att skapa multimedialt innehåll: 

• Språkligt - text, deklarativ kunskap, procedurer 

• Icke-språkligt – bilder, lukter, ljud, rörelser, känsel 

• Affektivt – sinnesstämning, känslor 

Det här betyder t.ex. att vi kan öka inlärning om vi visualiserar ett text-innehåll med en 
relevant bild. Studier visar att inlärningen då ökar med 40%. Kan vi också skapa ett scenario 
som lockar fram känslor så ökar inlärningen ännu mer. 

 

För att summera så finns det ett antal saker vi kan göra för att ta hänsyn till begränsningarna 
i arbetsminnet: 



• Dela upp innehåll i kortare avsnitt. 

• Repetera utspritt i tiden. 

• Rensa bort irrelevant innehåll 

• Ta bort störmoment 

• Visualisera innehållet med bilder 

• Skapa exempel som lockar fram känslor 

• Be deltagare summer, reflektera m.m. 

L ä r s t i l a r  

Vad vi uppfattar i omvärlden (sensoriska minnet) och vilket format vi bäst bearbetar 
(arbetsminnet) brukar beskrivas som lärstil. 

Den vanligaste uppdelning heter VAK och skiljer mellan: 

• Visuellt – de som lär via att se bilder, observera, förstå helheter. 

• Auditivt – de som hellre hör och lär seriellt. 

• Kinestetiskt – de som hellre lär via rörelser och känsel. 

Vuxna skiljer mest mellan visuella och auditiva. När vi gör material skall vi tänka på att 
presentera innehåll som passar båda grupperna. När vi spelar in och pratar till presentationer 
tillgodoser vi de auditiva. Vi skall också tänka på att ge material till de som lär visuellt. Jag 
har själv tyngdpunkten på det visuella. Det är inte bara så enkelt som att jag vill se bilder. Jag 
tycker också om att scanna text och hoppa fram och tillbaka. Jag har mycket svårt att 
”tvingas” lyssna på en lång presentation och slår då av mitt fokus. Komplettera därför din 
inspelning med t.ex. en PDF guide för innehållet. 

En annan indelning i lärstilar bygger på Kolbs ”Experential Learning Theory” och skiljer på fyra 
olika typer: 

• Divergerare – De vill observera och känna. Viktigt att förstå ”varför”. 

• Asimilerare – De vill tar reda på all fakta och teori om ämnet. Förstå ”vad”. 

• Konvergerare – De både tänker och gör, drar slutsatser och vill pröva. 

• Ackommoderarna – De fokuserar på praktisk nytta. ”Hur” kan teorierna användas i 

verkligheten. 

Kolb´s teorier är också en lärprocess så att vi går igenom alla faserna. En typisk lektion 
börjar med att vi börjar med att förstå ”varför” och slutar med att vi prövar ”hur” och drar 
slutsatser. Vi har dock olika preferenser för de olika faserna. En del vill gärna observera olika 
”case” och diskutera, andra läser allt som finns om ämnet och ytterligare några tycker att det 
är erfarenheterna och det man gör som är det viktigaste. Mitt råd är att se till att alla delar är 
med. 

Något av det viktigaste med lärstilar är att förstå sin egen lärstil. Ofta tror man att alla andra 
lär på sitt eget sätt och tenderar att utforma materialet efter det. EN person med auditiv 



inlärning still vill att alt skall vara inspelade videos eller ljudböcker. En ”divergerare” vill att 
alla lektioner skall handla om att deltagarna får diskutera olika frågeställningar. 

L å n g t i d s m i n n e t  

Hur effektiv vi lär och hur mycket vi kan ta in på en gång påverkar starkt av vad vi redan vet 
om ett ämne. Om ämnet är nytt för deltagarna så behöver vi tänka mer på att dela upp, 
förklara och bearbeta. Om ämnet redan är känt kan vi däremot ta in stora mängder ny 
information om ämnet och bearbeta det, t.ex. analyser eller lösa problem. 

 

Långtidsminnet består av ca. 80 miljarder neuron kopplade i ett nätverk. Varje neuron kan ha 
upp till 1000 kopplingar. Det betyder att vi lagrar information i nätverk, kluster eller historier 
snarare än som enskilda fakta. När vi försöker minnas ett koncept, t.ex. ”restaurang” så får vi 
med oss bilder på menyer, inredning, kypare och massor annat som är lagrat runt begreppet 
”restaurang. 

Så hur använder vi den här kunskapen när vi tar fram innehåll? Några exempel är: 

• Börja med att stimulera tidigare kunskaper med liknelser. ”Som du vet…” 

• Börja med övergripande beskrivningar och gör sedan stegvisa fördjupningar. 

• Presentera flera närliggande begrepp samtidigt. 

• Tester är ett mycket kraftfulla för att minnas. Lägg in tester en tid (dagar, veckor) 

efter presentationen så att deltagaren får träna på att minnas. 

• Variera exempel och övningar. 

• … 

  



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%).  

 

Bilden är en förenkling men understryker hur viktigt det är att vi bearbetar och tillämpar det vi 
lär. Omvänt, det vi inte bearbetar eller övar försvinner snabbt. Några saker att tänka på är 
bl.a. att: Vi underlättar alltså lärandet om vi låter deltagarna: 

• Själva förklara innehållet. 

• Diskutera innehållet. 

• Göra övningar. 

• Pröva i jobbet 

Som jag beskrev tidigare är uppmärksamheten kortare och störmomenten fler när vi tar 
självstudiematerial eller deltar i webblektioner. Det påverkar hur mycket information som kan 
presenteras innan vi får chansen att bearbeta informationen. Kom ihåg att redan i 
klassrummet fungerar det dåligt att presentera långa stunder för att sedan ha en aktivitet i 
slutet. 

 



Vi digitalt lärande 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. 

 

Bilden ger några exempel på hur vi kan använda aktiviteter för att stötta lärprocessen: 

• Skapa intresse och uppmärksamhet för ett ämne. 

• ”Väcka” tidigare kunskaper inom ett ämne. 

• Skapa utmaning. 

• Hjälpa deltagaren att fokusera på lärandet (t.ex. efter lång presentation). 

• Hjälpa deltagaren att reflektera över innehållet. 

• Övningar för att minnas, förstå, använda det man lärt. 

• Tillämpa kunskapen i realistiska situationer. 

• Testa att man förstått innehållet. 

• Repetera viktiga moment. 

  



F r å g o r  o c h  i n t e r a k t i o n  

Vad säger du om frågan nedan? Ja, svarsalternativen är inte speciellt realistiska och hela 
frågan något uppenbar. 

 

När du använder frågor och interaktion i självstudiematerial skall du tänka på följande: 

• Ställa inte bara kontrollfrågor. Använd frågor för att fokusera deltagaren, hjälpa till 

med reflektion, väcka tidigare kunskap m.m. som jag beskrev på sidan innan. 

• Använd verben i inlärningsmålen för att ställa frågan, t.ex. ”peka ut”, ”ordna”, 

”registrera” 

• Försök att få deltagaren att bearbeta. Det gör du genom att ställa förståelsefrågor 

snarare än faktafrågor. Använd ”varför”, ”förklara”. 

• Använd gärna bild och frågetext till att ge ett realistiskt scenario till frågan. 

• Se till att använda svarsalternativ som är trovärdiga och har liknande struktur, t.ex. 

längd. 

• Använd gärna flervalsfrågor snarare än enval, det gör att deltagaren får tänka efter 

mer. 

Om du har möjlighet så använd gärna andra typer av frågor än envals- eller flervalsfrågor. Här 
kommer några exempel. 

• Para ihop – Fungerar t.ex. bra för att öva begrepp med förklaringar. 



 

Ordna – fungerar t.ex. bra för processer och rutiner. 

 

Peka ut – fungerar bra för att peka ut detaljer på utrustning eller i lokaler. 



 

Å t e r k o p p l i n g  

Till en fråga hör också återkoppling. Den är minst lika viktig som formuleringen av frågan och 
svarsalternativet. 

I de fall du frågar om fakta så finns det inte så mycket att säga, svaret är rätt eller fel, men 
när du skapar frågor som är lite svårare så bidrar återkopplingen starkt till inlärningen.  

Några saker att tänka på: 

• Förstärk rätt svar genom att ge en förklaring 

• Det är riktigt, instrumentet på bilden är ... 

• Vid felaktigt svar: ge konsekvens och ledtråd 

• Med det alternativet..., vad är det som ... 

• Försök också att ge unik återkoppling till varje svarsalternativ 

U p p g i f t e r  

Frågor av typen jag beskrivit använder du huvudsakligen i samband med att deltagaren tar till 
sig ett ämne genom självstudier. De är till för att underlätta inlärningen av själva ämnet. 

Än viktigare är att tillämpa kunskapen i verkligheten. Till lektioner hör därför uppgifter där 
deltagarna genomför uppgifter under realistiska förhållanden, gärna direkt i arbetet. Exempel 
på uppgifter kan vara att ta fram en projektplan, att göra en presentation att genomföra 
tekniska installationer (kanske med stöd av en mentor).  



De här typen av uppgifter beskrivs genom text och bild i t.ex. ett Worddokument eller i ett 
inlägg i Teams. Nedan ett exempel från min kurs i lärförmåga. Deltagarna skall där skapa 
vanan till daglig reflektion och beskriva lärdomar från sin reflektion som diskussionsinlägg i 
utbildningen. 

 

H i t t a  u p p g i f t e r n a  –  ” A c t i o n  M a p p i n g ”  

”Action Mapping” är ett redskap för att hitta uppgifter som tränar det du vill uppnå med 
utbildningen. Det är samtidigt en metod som hjälper dig att lägga fokus på utbildningens 
resultat, vad deltagarna skall kunna göra i arbetet istället för kunskapen eller informationen 
som förmedlas. 

Bilden nedan visar hur du utgår från ett mätbart resultat (1) i verksamheten. Det kan vara 
”Ökad försäljning med …”, ”Snabbare åtgärder vi felaktig…”, ”Ökad kundnöjdhet vid … 
ärenden”. I nästa steg listar du alla beteenden (2) deltagaren måste kunna uppvisa för att 
klarat målet. Det kan vara både sådan deltagaren skall kunna göra och attityder. 

Därefter utformar du ut en uppgift (3) eller aktivitet där deltagaren kan träna det här 
beteendet, eller inser varför ett visst beteende är viktigt. Vanligtvis är slutresultatet av en 
utbildning något deltagaren över i arbetet som en uppgift, medan tidiga aktiviteter kan vara 
av enklare slag. 

Slutligen listar du den information (4) som krävs just för aktiviteten. På det sättet kommer du 
bara att ta med information som stöttar målet och som eleven kommer att öva på. 



 

I exemplet nedan är slutmålet att deltagaren kan hantera livsmedel på ett korrekt sätt. Ett av 
de beteenden deltagaren skall ha är då att ”kunna välja rätt förvaringssätt för råvaror”. 

 

Bilden nedan visar ett exempel på en övning där deltagaren tränar beteenden och drar olika 
råvaror till olika förvaringsutrymmen. 



 

Stöttande information kan då vara att beskriva olika grupper av livsmedels hållbarhet och 
behov av förvaring. 

  



V i s u a l i s e r a  m e r a  

Som jag tidigare sagt belastas arbetsminnet mer vi digitalt lärande. 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. 

Använd istället bilder när du presenterar. Det ökar 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? 

 

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. 

• Använd speaker istället för detaljerad text på skräm. 

U t f o r m n i n g  a v  s i d o r  

I den här guiden fokuserar vi på innehåll som skapas i PowerPoint. Så hur gör du bäst en sida 
i PowerPoint?  

Det vanligaste är väl att börja skriva punktsatser? Eller? Jag tror du sett flera anledningar till 
att det inte är bästa sättet. 

Fokus på själva bildytan bör vara att visualisera. Som vi skall se senare är det också viktigt 
att formulera det vi skall säga vid inspelningen. 

Det gör att det bästa är att börja med att skriva all text i anteckningsfältet (1 i bilden nästa 
sida), på det sättet undviker du att skriva långa punktsatser på själva bilden. Sedan använder 
bildfältet till att stötta budskapet, vanligen genom att använda bilder (2) för att visualisera 
innehållet, visa en situation eller skapa en stämning. Titeln skall slutligen vara förklarande 
(3). Skriv helst en hel mening som kärnfullt beskriver huvudbudskapet med sidan. 



 

  



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? 

S u m m e r a  i n n e h å l l e t  

På samma sätt som du inleder med en översikt av innehåll så avslutar du med att summera 
det viktigaste innehållet i lektionen. För en enstaka lektion räcker det med en bild. Återkoppla 
till målen för lektionen och lyft fram det viktigaste i lektionen. 



 

U t v ä r d e r a  l ä r a n d e t  

Ge deltagaren möjligheten att utvärdera sitt lärande. Ställ frågor som är baserade på 
inlärningsmålet och visar att eleven bemästrar det. Förstått innehållet. Ställ 2-3 frågor per 
inlärningsmål. Undvik att ställa faktafrågor utan ställ frågor som testar deltagarens 
förståelse och förmåga att använda kunskapen. Beskriv gärna en situation eller scenario och 
ställ frågor om hur deltagaren skall agera i situationen. 

Avslutande frågor stöttar också inlärningen. Återsökningen av kunskaper befäster det eleven 
lärt sig så att eleven kommer ihåg längre. Det har visat sig att det man frågar om är det 
eleven minns bäst, så det är ett sätt att lyfta fram det som är viktigt. 

P l a n e r a  f ö r  t i l l ä m p n i n g  

Det sista steget är att stötta deltagaren att skapa nya beteenden. Det kan ske på många sätt: 

• Skapa uppgifter där deltagaren tränar i arbetet. 

• Använd en mentor, chefen eller ett team till att ge återkoppling. 

• Öva att använda intranät och andra stöd för uppgiften. 

• Planera regelbunden uppföljning och återkoppling. 

• Presentera fördjupningsmaterial. 

• m.m. 



 

Be också deltagaren att skapa en handlingsplan och förankra den med chefen. 

 

  



 

4. Skapa frågor 

med Microsoft  

Forms  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

M i c r o s o f t  F o r m s  

Microsoft Forms utvecklades ursprungligen som en del i Microsofts erbjudande till skolor 
och universitet, Microsoft Education. Idag är appen en del av Microsoft 365. Med Forms kan 
du skapa flera sorters interaktion: 

• Enstaka frågor (poll) att använda i webblektioner. 

• Enkäter – registrerar deltagarnas svar utan ”rätt/fel”. 

• Frågeformulär – registrerar deltagarnas svar, kan ha poäng 

• Tester – deltagarna kan inte göra om och ser inte svaren. 

I guiden kommer jag nu visa hur du skapar en quiz, enkäter och hur du utvärderar resultatet. 
Jag kommer visa de viktigaste alternativen, men inte gå igenom allt i Microsoft Forms. 

 



S k a p a  e t t  f r å g e f o r m u l ä r  

1. Välj ”Nytt frågeformulär” under Forms. 

 

2. Namnge formulär och lägg till beskrivning och bild vid behov. 

 

3. I en quiz eller test är frågor av typen enval, flerval, text och ordning relevanta. Lägg till 
envalsfrågor genom att klicka ”Val”. 

 

4. Skriv fråga och lägg till svarsalternativ. Klicka på ”Lägg till alternativ” för att lägga till 
flera svarsalternativ. 

 

5. Klicka på ”bocken” för att markera rätt svar. 

 

  



6. Klicka på ”pratbubblan” för att ge återkoppling till svarsalternativet. 

 

7. Ange antal poäng som rätt svar ger, om flera svar skall vara möjliga och om frågan är 
obligatorisk. 

 

8. Lägg till fråga med fritext-svar genom att klicka på ”Lägg till ny” och sedan ”Text”. 

 

9. Skriv fråga som kan besvaras med ett ord och ange rätt svar. OBS! du kan ange flera 
ord som rätt. I exemplet nedan t.ex. både ”Fuji” och ”fuji”. 

 

10. Lägg till bild till frågan 

 

 

  



11. Lägg till fråga där svaren skall ordnas i rätt ordning. 

 

12. Skriv svaren i den rätta ordningen. 

 

13. Välj förhandsgranskning för att se hur frågorna kommer att se ut för deltagaren. 

 

14. Under tema kan du ändra utseende på frågorna. 

 

  



15. Längst ner bland teman kan du skapa ditt eget tema. 

 

16. Välj inställningar längst till höger. 

 

17. Välj om resultatet skall visas för deltagaren. 

 

18. Om du vill registrera deltagarnas svar väljer du inställningarna enligt bilden. 

 

  



19. Du kan också ange start och slutdatum när svar kan ges, om frågorna skall blandas 
samt ett eget meddelande när deltagaren skickat in svaren. 

 

20. Det färdiga formuläret kan nu infogas i en flik en teams-kanal. Alternativ kan du maila 
en länk eller bädda in formuläret på en sida. 

 

  



U t v ä r d e r a  r e s u l t a t e t  

Med Forms kan du utvärdera resultat på samlad nivå, för varje individ och för varje fråga. 

1. Genom att välja ”Svar” för frågeformuläret visas de samlade svaren. Här kan du bl.a. 
avläsa hur många som svarat rätt på frågorna, medelpoäng m.m. 

 

2. Genom att välja ”Granska svar” kan du granska individuella svar. Är det en test du 
utvärderar så kan du ge poäng på t.ex. ”essä-frågor” och återkoppling, per fråga och 
för hela testet. 

3. Genom att välja ”Publicera resultat” så gör du resultatet tillgängligt för enstaka 
personer eller alla som svarat. 



 

4. Genom att välja ”Frågor” kan du utvärdera svaren på varje fråga. 

 

  



S k a p a  e n  e n k ä t  

1. För att skapa en enkät (d.v.s. utan rätt/fel och poäng) så använder du ”Nytt formulär”. 

 

2. Namnge formuläret, lägg till beskrivning och bild precis som vid ett frågeformulär. 

 

3. Du lägger till frågor precis som vid ett frågeformulär. För enkäter är alla frågetyperna 
relevanta. De typer som finns är en-/flerval, text, ordna, ladda upp fil, datum, likert, 
omdöme och Net Promoter Score. En kompakt och bra frågetyp är Likert-skala. 

 

4. Ange övergripande fråga och skala. I det här fallet är det en 5-gradig skala men 
mittenalternativen är tomma. 

 

  



5. Fyll sedan i de alternativ du vill att användaren skall bedöma. 

 

6. För att skapa anonyma enkäter går du till inställningar och anger att ”Alla med länken 
kan svara”. 

 

7. Det kan också vara bra med ett anpassat tackmeddelande. 

 

8. Anpassning av tema, inställningar och publicering fungerar sedan som för 
frågeformulär. 

  



 

5. Video med 

PowerPoint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F ö r b e r e d  p r e s e n t a t i o n e n  

Börja med att anpassa presentationen enligt kapitel 2. Dela upp presentationer och rensa 
bort innehåll som inte behövs för inlärningsmålet. 

Lägg sedan till bilder och rensa bort onödig text. Skriv istället det du tänker säga i 
anteckningsfältet. När du senare spelar in så kommer den texten visas som stöd för din 
inläsning. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Te s t a  l j u d  o c h  b i l d  

Innan du börjar din inspelning så behöver du testa ljud och bild. Det gör du inifrån din 
presentation. 

1. Öppna PowerPoint, välj fliken ”Inspelning” och klicka på ”Spela in bildspel”.  

 

2. Välj den kamera och mikrofon som du kommer att använda. 

 

3. Slå på din kamera och mikrofon. (skall inte vara överkryssat). 

 

4. Gör testinspelning. Spela upp ljud och video och gör eventuella justeringar. 

 

  



S p e l a  i n  

Nu är du redo att spela in.  

1. Välj fliken ”Inspelning” och klicka på ”Spela in bildspel”. 

 

2. Klicka på anteckningar för att se texten du skall läsa. Klicka sedan på “Spela in”. Efter 
nedräkning från 3 kan du börja prata. 

 

3. Klicka på bilden för att avancera nästa animering. Du kn också använda pennorna för 
att markera medan du pratar. 

 

  



R e d i g e r a  v i d e o  i  P o w e r P o i n t  

Du kan göra enklare redigering av den ljud och videoinspelningen i PowerPoint.  

1. Klicka på ”Videoformat” för att komma åt alternativen. Justera ljusstyrka och skärpa. 

 

2. Klicka på ”solen” för att justera ljusstyrka och kontrast. 

 

3. Klicka på ”Beskär” för att beskära videon. 

 

 

4. Klicka något av videoformaten för att ändra utseende. 

 



 

5. Klicka på fliken uppspelning för att komma åt alternativ som trimning. 

6. Klicka på ”Trimma video”. 

 

7. Ställ in start och stop och klicka ok. 

 

  



P u b l i c e r a  v i d e o  

1. Alternativ ett är att publicera till datorn. Klicka på fliken ”Arkiv”, ”Exportera” och sedan 
skapa video. Ställ in önskad kvalitet och klicka ”Skapa video”. 

 

2. Alternativ 2 är att publicera till Stream. Välj fliken ”inspelning och klicka på ”Publicera 
till Stream”. 

 

 

3. Skriv namn och beskrivning och klicka på ”Publicera”. 

 

4. Öppna appen ”Stream” för att fortsätta redigering, t.ex. lägga till videon till en kanal. 



 

  



R e d i g e r a  s e p a r a t  v i d e o  

Med kraftfullare redigeringsverktyg kan du redigera den färdiga videon ytterligare. Du 
använder också ett redigeringsverktyg för att redigera video som du t.ex. filmat med din 
mobil. 

Exempel på kraftfullare redigeringsverktyg är: 

• Premiere Elements 

• Wondershare Filmora 

• Power Director 

• Lightworks 

Du kan också använda de inbyggda verktygen iMovie (Apple) och Foton (Microsoft). Med de 
verktygen kan du kombinera inspelningen från PowerPoint med video tagen med mobile, 
bilder och separat ljud.  

 

  



 

6. Lärresor i  

Teams  

  



H å l l  i h o p  l ä r r e s a n  

Vad gör vi av allt innehåll. Hur håller vi ihop själva lärresan? En möjlighet är att göra flöden i 
vårt LMS. 

 

Här kommer vi att gå igenom hur du gör för att lägga upp kursen i Teams. 

Programmet dyker då upp som ett team mitt bland allt annat arbete. För att göra det skall vi: 

1. Skapa utbildningsstruktur med team och kanaler. 

2. Lägg till innehåll och aktiviteter i flikar. 

3. Skapa översikt för kanalen. 

 

L ä g g  t i l l  e t t  T e a m  

1. Klicka på ”Gå med i eller skapa ett team” längst ner t.v. i Teams-appen. 

 



2. Klicka på ”Skapa team”. 

 

3. Välj ”Skapa ett team från grunden”. 

 

4. Välj ”Privat” eller ”offentligt” beroende på utbildningens krav. 

 

5. Ge teamet ett namn och en beskrivning och klicka på ”Skapa”. 

 

6. Lägg till medlemmar. OBS! du kan också lägga till distributionsgrupper och 
säkerhetsgrupper. 

 

  



7. Välj ”Hantera Team” för att göra inställningar i teamet. 

 

8. Välj en bild för att lättare känna igen teamet. Klicka på ”inställningar” och ”Teambild”. 

 

9. För att strukturen i utbildningen inte skall kunna ändras av deltagare behöver du ta 
bort rättigheter att t.ex. lägga till och ta bort kanaler. 

 



10. Övriga inställning kan lämnas som de är. 

L ä g g a  t i l l  k a n a l e r  

Alla ”team” har en från början en kanal med namnet ”Allmänt”. I denna kommer vi att skapa 
bl.a. kursbeskrivning. 

1. En ny kanal skapas genom att klicka ”Lägg till kanal”. 

 

2. Fyll i namn och beskrivning för kanalen.  

Om kanalen skapas när utbildningen pågår startar du namnet med (ej klar). Som standard 
skall sekretessen lämnas på standard. Genom att välja privat kan du begränsa access till en 
mindre grupp. Vänta med att kryssa i rutan ”visa den här kanalen…” tills du är helt klar med 
innehållet i kanalen. 

 

  



I n n e h å l l  o c h  a k t i v i t e t e r  

Innehåll och aktiviteter läggs till via kanalens flikar. Det finns en stor mängd innehåll som kan 
läggas till. Vi kommer här visa: 

• Video från YouTube 

• Video från Stream 

• PDF dokument 

• Office dokument 

Aktiviteter kan också läggas till från en stor mängd appar. Vi kommer här att visa frågor och 
enkäter från Forms. Fantasin sätter gränserna för vilka appar som kan användas. Du får 
gärna experimentera i dina utbildningar och berätta om dina erfarenheter. 

L ä g g  t i l l  f l i k  f ö r  Y o u T u b e  v i d e o  

Du kan lägga till innehåll från valfri video som ligger i YouTube.  

1. Kopiera länk till video från YouTube genom att klicka på ”dela” under videon. 

 

2. Lägg till en flik i kanalen genom att klicka på ”+”. 

 

3. Första gången YouTube används i teamet behöver du lägga till appen. 

 

  



4. Klistra sedan in länken, välj, videon och klicka på ”spara”. 

 

5. Justera namnet om det är nödvändigt. 

 

L ä g g  t i l l  f l i k  m e d  v i d e o s  f r å n  S t r e a m  

Stream är Microsoft 365’s ”YouTube”-funktion. Här kan vi hantera internt skapade videos. 
Det är också enkelt att skapa videos med webcam, mobilen, PowerPoint eller 
skärminspelningar.  

Innan du lägger till videos i Teams behöver du skapa en video eller en ”kanal” med flera 
videos i Stream. 

1. Klicka på ”+” och sedan på Stream. 

 

  



2. Kopiera länk till video i Stream och klistra in. Klicka sedan på ”spara”. 

 

3. Du kan också skapa en flik med flera videos från en ”kanal” i Stream. Välj ”Kanal” och 
skriv sedan kanalnamnet. Klicka sedan på ”Spara”. 

 

L ä g g  t i l l  e n  f l i k  f ö r  e t t  P D F - d o k u m e n t  

1. Börja med att ladda upp PDF-dokumentet till kanalen. Det gör du under fliken ”Filer”. 

 

2. Klicka på ”+” för att skapa ny flik och sedan på bilden för PDF. 

 

  



3. Välj sedan dokument och namnge fliken. 

 

L ä g g  t i l l  e n  f l i k  f ö r  e t t  O f f i c e - d o k u m e n t  

1. Börja med att ladda upp Office-dokumentet till kanalen. Det gör du under fliken ”Filer”. 

 

2. Klicka på ”+” för att skapa ny flik och sedan på bilden för den typ av office- dokument 
du vill visa. 

 

  



3. Välj sedan dokument och namnge fliken. 

 

L ä g g  t i l l  f l i k  f ö r  e n k ä t  e l l e r  q u i z  f r å n  F o r m s  

Med Microsoft Forms kan du skapa interaktioner i form av enkäter, frågor och tester. Innan 
du lägger till en enkät eller quiz så bör den vara skapad i Forms. 

  

1. Klicka på ”+” och välj bilden för ”Forms. 

 

2. Välj bland existerande formulär. Klicka på den du vill visa. Behåll ”Samla in svar” och 
klicka sedan på ”Spara”. 

 



O r d n a  f l i k a r  

Flikarna ”Inlägg” och ”Filer” är fasta. Övriga flikar kan ordnas genom att du drar och släpper 
dem på rätt plats. 

 

Ett tips är att numrera flikarna för att underlätta för deltagarna. Välj ”Byt namn” för att 
numrera. 

 

  



S k a p a  ö v e r s i k t  t i l l  k a n a l e n  

För att underlätta för användaren bör du lägga till en översikt av innehållet och det tänkta 
flödet i kanalen. I det här avsnittet visar vi hur du gör en enkel översikt med den inbyggda 
”Wikin”. 

A n v ä n d  d e n  i n b y g g d a  W i k i n  s o m  ö v e r s i k t  

1. Klicka på Wiki och döp om den till översikt. 

 

2. Ge sidan en titel och skriv ett inledande avsnitt, t.ex. ”Mål med avsnittet”. 

 

3. Högst upp i Wikin finns en meny för formatering av innehållet. Du kan t.ex. lägga till 
en bild inledningsvis. 

 

 

4. Om du för musen över nedre delen av avsnittet så kan du lägga till ytterligare avsnitt. 



 

5. Om du väljer en flik så kan du hämta en länk direkt till innehållet i fliken. 

 

6. Klistra in länken i översikten för att skapa en direktlänk. 

 

 

  



S k a p a  i n l ä g g  f ö r  v a r j e  a k t i v i t e t  

Du kan också skapa inlägg för varje aktivitet. Meningen med det är att möjliggöra diskussion 
om innehåll eller aktiviteter.   

1. Gå till inlägg och start en ny konversation. Klicka på symbolen ”A” för att möjliggöra 
formatering av inlägget. 

 

 

2. Klistra in texten från ett avsnitt i översikten. Uppmana till diskussion och be 
deltagaren svara på inlägget. 

 

3. Spara länken till inlägget. 

 

  



4. Skapa sedan en direktlänk från översikten till inlägget. Ordningen bland inläggen 
kommer att ändras efterhand deltagare gör saker. På det här sättet går det snabbt att 
hitta inlägget. 

 


