
 

 

 

 

 

 

Tips & Trix 

Detta är en sammanställning av tips från lärare som arbetar med nätbaserat lärande, har du egna tips 

tar vi gärna emot dem och fyller på i detta dokument.  
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Allmänt 

 Manualer för lärare finns på http://www.du.se/lararmanualer (svenska) eller 

http://www.du.se/teachermanuals (engelska). 

 Var tydlig med information om hur du kommer att vara tillgänglig via tex e-post och telefon. 

Det är viktigt att ha en samsyn inom ämnet.  

 Var också tydlig med information om hur lång svarstid studenterna kan vänta sig när de 

kontaktar dig och dina kollegor. Det är bra både för dig som lärare och för studenterna om 

alla lärare inom en kurs/program (gärna inom ämnet) i samråd lägger upp en struktur för 

Fronterrummen. Att olika lärare har olika uppbyggnad av mappar och material skapar 

förvirring för både kollegor, studenter och supportorganisation (som ofta får hjälpa 

förvirrade studenter). Kontakta gärna NGL Centrum om ni vill ha exempel och tips på hur 

uppbyggnaden i ett rum kan se ut.  

 Jobba aktivt med att hålla ihop gruppen (exempel?) 

 Håll inte på ”mitt eget”, utan dela med dig inom gruppen och uppmuntra till samarbete 

 Ge mycket feedback och uppbackning till kollegor. 

 Dela upp studenter i arbetsgrupper/seminariegrupper inom kursen och be dem i första hand 

att ta upp frågor med arbetsgruppen. Om de inte lyckas lösa frågan där kan de gå vidare till 

seminariegruppen innan frågan ställs till lärare. Detta sätt att delegera minskar antalet frågor 

i mailen.  

 Ge mycket information i början av kursen! Speciellt då helt nya studenter börjar. Genom att 

ge dem mycket information, ha en FAQ, hålla öppet via t ex connect och ha telefontid går det 

att ge studenterna den information som de behöver. Det ger dem trygghet, att veta att de 

kan få hjälp om de behöver. En del lärare upplever på detta sätt att de får en minskad 

belastning vid kursstart. 

 Kom ihåg att inspelade föreläsningar inte är TV produktioner, kvalitetsmässigt, vi kan inte ha 

den förväntningen på oss. Titta på andras föreläsningar för att hitta en rimlig ambitionsnivå. 

 Var tydlig med vilka krav du ställer på inlämningar, tex filformat, dokument typ. 

 

 

Fronter 

 Visa studenterna var supportmaterial finns angående Fronter. Text och filmer finns på 

http://www.du.se/manualer (svenska) http://www.du.se/manuals (engelska), filmer finns 

även på http://www.du.se/prepkurs  

 Skapa en ”test inläming” där studenterna kan prova på hur inlämingsverktyget fungerar 

innan det är ”skarpt läge”. 

 Bra med upptaktsmöten där forumet presenteras. Lär studenterna att använda det och ha 

sedan kontinuerlig aktivitet i forumet.  

 Uppmana studenterna till att använda forumet och skapa en FAQ där alla frågor som 

kommer från studenterna samlas. Be dem att försöka hjälpa varandra där först. 

http://www.du.se/lararmanualer
http://www.du.se/teachermanuals
http://www.du.se/manuals
http://www.du.se/prepkurs


 Lär studenterna söka svar på sina frågor på FAQ. Om inte svaret på deras fråga redan finns är 

det här de ska ställa den. Svaret kan då ses av flera och en ”bank” med frågor och svar bildas. 

Detta minskar antalet mail-frågor som läraren behöver hantera.   

 

 

Connect 

 Kontrollera alltid att din utrustning fungerar i god tid före seminariet, det minskar stressen 

och oron för att tekniken ska krångla.  

 Har studenterna problem med sin utrustning/uppkoppling, hänvisa dem till supporten på 

HDa Cafe eller 023-778888. 

 Skapa ett ”test seminarium” dit studenterna kan komma och få möjlighet att se hur 

seminarium kommer att gå till.  

 Organisera talutrymmet! Be alla som skriver i chatten att ta med namn på den person vars 

inlägg de besvarar, annars blir det lätt rörigt.  

 Det kan vara bra att ha välkomst info, ett schema över taltid, dagordning som kan finnas 

på ”tavlan” (sharepoden). Man kan tillsammans skapa en levande dagordning som görs efter 

att alla har fått säga ”hej” när man börjar.  Om man tar sig tid att skapa detta första 

dokument så är det värt arbetet man lagt ner. Man kan sedan ta samma dokument igen och 

använda det som mall. Sedan kan man variera efter kurs och årstid.  Viktigt med detta 

dokument är att det ger en struktur och det ger också studenterna något att fästa blicken på 

när de kommer in i samtalsrummet.  

Det blir ett sätt att avdramatisera och det visar att studenten kommit rätt. Det ger också en 

tydlighet om vad som ska avhandlas.  

 Avsätt tid i slutet av varje connect seminarium för att ta upp frågor till exempel inför 

kommande vecka/seminarium eller liknade. 5 minuter som är välinvesterade för att minska 

frågor från studenter.  

 Personalization (inom språkkurserna, kanske kan andra kurser få inspiration till alternativ 

metod). Studenterna får berätta om saker som de har hemma (varför de har dem, vad de 

använder dem till eller varför saken är viktig) gör studenterna mer motiverade att uttrycka 

sig själva. Gör också att studenterna lär känna varandra på ett personligt plan.  

 

 

Ergonomi 

 Något som kan upplevas negativt är ergonomin vid datorn om man sitter länge. Se till att ha 

en bra arbetsställning!  

 Ha en stor skärm även hemma! 

 Idrotta för att må bra! 

 Behöver du terminalglasögon? 

 Rör på dig, stretcha och se över hållningen!   



NGL-centrum 

Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister 

tar vi tacksamt mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Studentmanualer: http://du.se/manualer 

Vill du läsa mer om NGL-centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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