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E-learning En metod där man packar kunskap i ett digitalt  format som levereras online (via
internet, LMS) eller offline (via CD-rom, USB, laddas ned lokalt på datorn). Består i
huvudsak av förinspelad utbildning du kan ta del av när du vill. Saknar live-sessioner.

LMS Learning Management System. Ett system för distribuering och
administrering av utbildning.

Online-
utbildning

Ett bredare uttryck för all typ av utbildning som sker på en skärm “online” via internet
eller intranät, dvs ej i ett fysiskt klassrum.

Virtuell
utbildning

Live-utbildning som genomförs via ett virtuellt klassrum med stöd av ett verktyg som
t.ex. Zoom, MS Teams eller Adobe Connect. Oftast med föreläsaren i ett ”riktigt”
klassrum med whiteboard och blädderblock som streamas live till det virtuella
klassrummet – så likt en vanlig klassrumsutbildning du kan komma, men på skärmen.

Digital
plattform

Digitalt stöd för en process som har olika gränssnitt (applikationer) för olika syften. För
en utbildning kan det innebära en plats på internet där du kan ta del av t.ex. uppgifter,
material och kommunikation.

Digital
utbildning

Utbildning som sker på en skärm - utan inblandning av någon närvarande lärare.

Webbinarium Ett seminarium som genomförs online via ett digitalt verktyg. Vanligen en föreläsning
som sänds ut live till ett antal deltagare som kan ställa frågor via t.ex. en chatfunktion.

Digitalt
verktyg

Ett verktyg som du använder via din dator/padda/smartphone för olika typer av tjänster
och behov.
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Blended
Learning

En utbildningsform som innehåller och blandar flera olika typer av inlärningssätt såsom
t.ex. virtuell utbildning och klassrumsutbildning inom samma utbildningsprogram.

F2F (Face
2 Face) Traditionell klassrumsutbildning där man möts ansikte mot ansikte (face 2 face).

Digitalisering Att förändra något (t.ex. en process eller utbildning) med hjälp av tillgänglig
digital teknik.

Digitalt möte/
Webb-möte Ett möte som sker online via ett digitalt verktyg, kan vara via allt från Facetime,

Zoom eller t.ex. Skype.

Break out
sessions

Gruppövning/diskussion som sker i mindre grupper där man delas in i separata digitala
”grupprum” utanför det gemensamma virtuella ”klassrummet”. I flera verktyg kan
organisatören gå in i rummen för att stämma av läget, ställa frågor och lyssna till
gruppmedlemmarna i rummet. Ett virtuellt grupprum helt enkelt.

Polls Undersökningar med svarsalternativ som skickas ut via det digitala verktyget som
används. Visas för alla deltagare som ska besvara frågan. Undersökningen visas på din
skärm, du besvarar frågan och organisatören kan sedan redovisa svaren.

Mentimeter En mentometer-tjänst som kan integreras i olika digitala verktyg och användas
för korta, snabba undersökningar (polls) online.

Pods
En ”kapsel” (fönster) som har en speciell funktion i ett verktyg. Pods är vad det olika
rutorna/fönstrena i verktyget Adobe Connect kallas för och som innehåller olika
funktioner. Det finns även radioprogram som kallas podcasts som är ljudfiler du kan
lyssna på via nätet eller t.ex. din smartphone.
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Chat Offentlig kommunikationskanal i  digitala verktyg som alla ser, kan använda
och ta del av.

Facilitator Personen som leder och ansvarar för mötet/utbildningen/sessionen.

Virtuellt
klassrum

Det virtuella mötesrum man möts i när man kopplar upp sig till en
utbildning online.

Virtuellt
mötes-
verktyg

Digitalt verktyg framtagen för möten online. Till exempel Zoom, GoTo
Meeting och Skype/MS Teams.

Questions En funktion där deltagaren kan ställa frågor endast till kursledaren.

Exempel på mjukvara för Virtuella möten:

Verktyg ●      Zoom
●      Adobe Connect
●      Go To Webinar
●      Go to Meeting
●      Skype
●      MS Teams
●      Webex
●      Google Meet
●      Google Hangouts

●      Zoom
●      Adobe Connect
●      Blackboard Collaborate
●      WizIQ
●      LearnCube
●      Big Blue Button

Exempel på mjukvara för Virtuella klassrum;
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