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Checklista för webbkurser 
 
Vid kursstart 
1. Hur ska läraren få information om de studerandes bakgrund? 
2. Hur stämmer läraren av de studerandes förväntningar? 
3. Vilken information får de studerande om kursen? Hur? 
 
Det sociala samspelet 
1. Vilka förutsättningar kommer kursdeltagarna att få att lära känna varandra? 
2. Fysiska möten mellan kursdeltagarna: Varför? Vad ska de gå ut på? 
3. Fysiska möten mellan kursdeltagare och lärare: Varför? Vad ska de gå ut på? 
4. Hur ska kommunikationen ske på distans?  
5. Vilken muntlig kommunikation kommer att förekomma mellan kursdeltagare och lärare? 
6. Vilken skriftlig kommunikation kommer att förekomma mellan kursdeltagare och lärare? 
7. Omfattning av skriftlig feedback? 
 
Tekniska aspekter på IKT 
1. Ska IKT-träning erbjudas? Hur? 
2. Hur ska de studerande få teknisk support? 
3. Hur ska lärarna få teknisk träning ?  
4. Hur ska lärarna få teknisk support?  
 
Kommentar: Viktiga frågor men de hör nog inte hemma här. Ska lösas generellt – inte för 
varje webbkurs. 
 
Från SSVHs checklista avseende kursens uppläggning 
• Vilka krav ställs på den studerandes kunnande och tillgång till teknik?  
 
 
Didaktiska aspekter på IKT 
1. Vad ska tekniken användas till? Hur? Varför? 
 
Från SSVHs checklista avseende kursens uppläggning 
• Lämpliga val av media? (lärarledd undervisning, webb, CD, video, böcker etc)?  
 
Från SSVHs checklista avseende materialets utformning 
• Är det enkelt att förstå kursens uppläggning? 
• Är det enkelt att navigera i webb-materialet? 
• Är den grafisk utformningen tilltalande? 
• Lagom mycket text på webbsidorna? 
• Hur blir svarstiderna för den som använder modem? 
 
 
 
 



Flexibilitet i organisationen 
1. Flexibel kursstart? Hur administreras det? 
2. Flexibel studietakt? Hur administreras det? 
3. Validering av moment? Hur? 
4. Upprättas en skriftlig, individuell studieplan? Hur följs den upp? 
 
Didaktisk flexibilitet 
1. Kan kursdeltagarna genomföra momenten i valfri ordning? 
2. Kan moduler examineras separat? 
3. Kan kursdeltagarna välja övningsuppgifter? 
4. Kan kursdeltagarna välja examinationsform? 
5. Kan kursdeltagarna välja kurslitteratur? 
 
Kommentar: Hur viktiga är dessa frågor vid design och utvärdering av webbkurser? 
 
Från SSVHs checklista avseende kursens uppläggning: 
• Vilken flexibilitet ger kursen för den studerande (tid, rum, lärstilar)? 
 
 
Mentorskap 
Kommentar: Har ej tagit med dessa frågor. Hur användbara är de vid design och utvärdering 
av webbkurser? 
 
Handledning 
1. Hur kommer de studerande att få individuell handledning? 
2. Hur kommer de studerande att få hjälp med studieteknik? 
 
Från SSVHs checklista avseende kursens uppläggning: 
• Tillräckligt med interaktion och feedback (tester, handledning, samarbete med 

studiekamrater)? 
• Möjligheter att få hjälp (mtrl, handledning, studiekamrater)? 
 
 
Övriga punkter från SSVHs checklista avseende kursens uppläggning 
• Rätt innehåll enligt kursens mål? (Ger kursen förutsättningar för den studerande att uppnå 

uppställda kunskaps- och färdighets-mål)?  
• Vilken struktur ger kursen som stöd för den studerande (Handledning, anvisningar, 

schemaläggning, uppföljning, feedback)? 
• Blir arbetsinsatsen och kostnaden för att genomföra kursen rimlig (lärare, handledare, 

övriga kostnader)? 
• Vilket underhåll krävs (t ex underhåll av länkar)? 
• Hur ska kursen utvärderas? 

 
 
 
 

 
 


