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BLENDED LEARNING  

Blended learning kommer allt mer in som en naturlig variant av lä-

rande och processer kring kunskapsutveckling. På svenska kan vi över-

sätta det till "blandade lärmiljöer". Vad Blended learning handlar om är 

att växla mellan traditionella klassrumsmetoder och mer moderna dator-

baserade aktiviteter. Det vill säga ett varierat och flexibelt lärande där 

olika metoder sätts i kombination för att effektivisera och fördjupa ett 

lärande. Man ska dock inte sätta likhetstecken mellan flexibelt lärande 

och Blended learning. Flexibelt lärande kan ske helt på distans medan 

Blended learning alltid innehåller någon del fysiska möten. 

Fördelen med blended learning är att man kan ”flippa klassrummet”.  

Det vill säga att man använder rätt forum för ”rätt sak”. Vi kan tillföra 

ren kunskap via läsning, film och media på distans och skärm till exem-

pel och klassrummet blir sedan en arena och ett forum för att träna och 

diskutera. När vi väl ses är det mer effektivt att nyttja gruppens dyna-

mik och möjligheter än att lyssna till en person som överför faktakun-

skaper. 

En annan definition som dyker idag är NUDU som också är en variant av 

Blended learning. Träffar i fysisk form varieras med träffar på nätet mel-

lan deltagare mellan träffarna. 

 

Hur jobbar man praktiskt med Blended learning?  

 Börja med målbilden för den kompetensförflyttning du vill göra.  Sätt 

upp målbilden utifrån kategorierna: Kunskapspåfyllnad- vad ska vi fylla 

på med för fakta? Vilken metod- klassrum eller distans/e-lärande passar 

bäst för detta? Attitydpåverkan – vilken typ av attitydpåverkan och mo-

tivationspåverkan vill vi göra? Vilken metod är mest lämplig för 

detta? Färdighets- och beteendemål? Vilka typer av beteenden och 

”fingerfärdighet” vill vi kunna se? Vilken metod och forum är mest lämp-

ligt för att nå denna målbild?  

 Gå igenom tekniska förutsättningar.  Finns teknik och användarkom-

petens för att jobba via nätet, med dator, med e-lärande-  Finns hinder 

eller begränsningar eller är allt möjligt?  
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 Finns attityder och hinder mot att jobba på distans med teknik eller på 

egen hand?  Tänk i så fall på införsäljningen och säkra upp att alla delta-

gare gör de aktiviteter som inte är klassrumsbundna. Här kan behövas 

extra kontroller och påminnelser eller motivation. 

 Lägg in även e-learningaktiviteter och distanslärandepass i ka-

lendern som förslag.  Kalla in eller förslå att det läggs in direkt.  Det 

som inte finns i kalendern blir sällan gjort och bara för att man inte är i 

klassrum samtidigt finns inget som hindrar att en inläsningsuppgift görs 

av alla på en given tid så den finns på agendan. 

 Skapa en förståelse hos varje individ för att det som görs på egen 

hand är lika viktigt som det som görs tillsammans. Kommer man oförbe-

redd eller inte har gjort sina individuella uppgifter påverkar det hela 

gruppens lärande. ”Vi är alla varandras lärmiljö”. 

 Se en lärprocess över tid och blanda olika aktiviteter för att nå målbil-

den. Sätt en tydlig målbild med tydlig acceptans i uppstarten så att alla 

”köper in sig” på den eventuellt lite nya metoden och upplägget och gör 

ett tydligt avslut och utvärdera både målbild och upplevelsen av 

atjobba ”blended” för att dra slutsatser och förfina arbetsmetoder 

framåt. 

Förslag på aktiviteter som kan ingå i en ”Blended learning process”.  

 Klassrumsforum och träffar – kanske kortare pass och med annat innehåll, 

dvs med merträning och dialog/övningar deltagare emellan. 

 E-learning i någon form  

 Pod-casts  

 Träffar via nätet – SKYPE, webbforum, föreläsningar, dialogforum  

 Filmer och videoklipp på nätet  

 Egen inläsning av material – självstudier  

 


