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Den  digitala  revoluConen

•  Den  digitala  revoluConen  och  den  smarta  telefonen  har  utlöst  stora  förändringar  i  
hur  vi  har  Cllgång  Cll,  konsumerar,  diskutera  och  delar  informaCon.  
•  Lärandet  har  naturligtvis  följt  eHer.  Medan  en  del  vill  lära  sig  vid  en  speciell  
Cdpunkt,  är  det  någon  som  uppska1ar  a1  man  lära  sig  i  kvällar  och  helger  och  på  
väg  Cll  eller  från  arbetet/skolan.  
•  I  just  prakCska  utbildningar  som  svetsning  har  man  sällan  förmånen  a1  prakCskt  
öva  eller  uLöra  annat  arbete  när  man  inte  befinner  sig  på  utbildningsplatsen.  Den  
Cd  man  har  där  är  därför  dyrbar  Cd  där  man  får  möjligheten  a1  träna  och  förbä1ra  
sina  färdigheter.  
•  Här  hjälper  Digitala  läromedel  (E-‐learning)  Cll  genom  a1  göra  det  möjligt  för  
den  studerande  a1  lära  sig  egentligen  var  som  helst  där  man  har  Cllgång  Cll  
internet  och  en  webbläsare.

	  



Tyvärr  är  de  prakCska  utbildningarna  många  gånger  osidosa1a  när  det  kommer  Cll  E-‐läromedel  
och  svetsutbildningarna  är  inget  undantag  .  
  
Med  digitala  läromedel  är  ambiConen  a1  man  som  elev  och  lärare  enkelt  både  skall  kunna  
kommunicera  &  lära  sig  men  samCdigt  ha  roligt!  
  
A1  utbilda  sig  skall  inte  vara  trist!    
  
E-‐läromedel  gör  a1  användaren  upplever  illustraConer,  animaConer  och  filmer  på  e1  pedagogiskt  
och  grafiskt  Clltalande  sä1  och  blir  därmed  mer  engagerad,  vilket  gör  a1  budskapet  lä1are  når  
fram.  Dessutom  kan  du  som  användare  interagera  med  materialet  genom  a1  klicka  och  uLorska.    
  


	  
De	  prak(ska	  utbildningarna	  &	  E-‐läromedel	  



Generella  För-‐  &  nackdelar  med  digitala  läromedel  


	  	  Fördelar	  
•  Sparar  Cd  (förkunskaper)  –  IntrodukCon  etc  går  betydligt  snabbare  och  effekCvare.








Generella  För-‐  &  nackdelar  med  digitala  läromedel  


	  	  Fördelar	  
•  Sparar  Cd  (förkunskaper)  –  IntrodukCon  etc  går  betydligt  snabbare  och  effekCvare.
•  Enkelt  a1  repetera
•  Flexibilitet  -‐  Du  studerar  när  du  vill,  var  du  vill.  –  Globalt  
•  Det  är  ”miljövänligt”  och  kostnadseffekCvt

•  Med  hjälp  av  film  och  simulering  kan  man  träna  moment  eller  se  demostraConer  
som  är  farliga  a1  göra  "på  rikCgt”.

•  Genom  a1  kombinera  E-‐learning  med  vanliga  lekConsCllfällen  får  man  en  bra  
variaCon  i  undervisningen.





Finns  det  några  NACKDELAR? 

•  De  stora  variaConerna  i  programvara,  operaCvsystem,  webbpla`ormar,  och  
skärmupplösningar  forLarande  skapar  utmaningar  i  världen  av  virtuellt  
lärande.
•  Tyvärr  är  den  iniCala  kostnaden  för  en  e-‐lärandetjänst  dyr  och  kostnaden  för  
produkCon  av  e1  BRA  utbildningsmaterial  är  oHast  hög.  I  det  långa  loppet  är  
det  förstås  all'd  både  billigare  och  bä1re  med  E-‐learning,  men  den  iniCala  
kostnaden  tvingar  många  a1  välja  konvenConellt  lärande.
•  Avsevärt  med  Cd  måste  investeras  vid  skapande  av  innehåll  och  i  löpande  
underhåll  (kontroll  länkar,  uppdatera  kursinnehåll  osv).
•  Den	  tyvärr	  värsta	  nackdelen	  mot	  e-‐learning	  är	  a=	  det	  är	  just	  e-‐learning.	  Det	  
har	  e=	  dåligt	  rykte.	  Många	  har	  upplevt	  är	  tyvärr	  motsvarande	  döden	  
genom	  PowerPoint	  på	  telefonen	  eller	  liknade.	  



Har  du  någon  gång  gjort  e1  
facebook  quiz?  

  
  


Personliga	  erfarenheter??	  
	  


