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Mall för lärplattform 
Övergripande organisering och användning av mall 
Mallen är utformad för användning på kursernas stängda sidor (lärplattform). 
  
Ingående aktiviteter 
På flera kurser ingår ett stort antal olika moment och fördelning på olika sjukhus. På olika 
moment och sjukhus är det också olika administratörer som är ansvariga för lärplattformen. 
Då kan Ingående aktiviteter användas. Där hittar studenten en överblick och kan klicka in 
på rätt moment och sjukhus. Mallen används då för varje moment och relevanta delar av 
mallen används även för den övergripande kursen. 
  
Huvudflikar med respektive underflikar 
Allmän information 
Praktisk och/eller administrativ information om till exempel omklädningsrum, e-tjänstekort 
och dylikt. Kursenkät kan också placeras här. 
  
Kursmål 
Kursplan, lärandemål. 
  
Schema 
Här samlas alla scheman och det som behövs för att tyda schemat. Gruppindelningar läggs 
som en underflik. Det ska vara enkelt att hitta allt om när och var man som enskild student 
ska vara. Kartor och vägbeskrivningar samlas här som en annan underflik. Under kliniska 
terminer samlas med fördel information om kliniska placeringar här under en underflik 
VFU/VIL. 
  
Föreläsningsmaterial 
Viktigt att allt material ses över varje termin för att vara uppdaterat och att gammalt material 
rensas bort. Viktigt att föreläsare skickar in handouts innan så att de läggs upp i tid. 
Strukturerat med datum, namn på föreläsning och föreläsare i den ordningen. Inspelade 
föreläsningar kan samlas på underfliken Videoföreläsningar. 
  
Seminarie- och projektmaterial 
Allt material till seminarier samlat på ett ställe. Detta gäller även seminarier som ingår under 
olika moment såsom olika kliniska rotationer. Det är viktigt att materialet är väl namngivet så 
att det överensstämmer med schemat, samt att det inte ligger uppe flera olika versioner. Om 
det förekommer moment under kursen som tex uppgifter som ska presenteras inför klassen 
och inte benämns som seminarier ska detta samlas här. 
  



 
 

Läkarsektionens	arbetsgrupp	
2017-04-24	

2	

 

 

Inlämningsuppgifter 
Om inlämningsuppgifter finns på kursen ska dessa samlas under en egen flik. I de fall man 
ska lämna in något genom att ladda upp detta i diskussionsforum, bör även information om 
detta samlas under denna flik. 
  
Obligatorier 
Detta borde tydligt framgå i schemat. En lista över obligatorier bör dock ligga på en egen sida 
för extra tydlighet och överblickbarhet. 
  
Examination 
Information om kommande examinationer, tidigare examinationer. Här samlas all 
information om examinationer - datum, former, kriterier/lärandemål. Tidigare 
examinationer samlas som underflik. 
  
Inlärningsmaterial 
Länkar, quiz och andra resurser. Kurslitteratur som en egen underflik. 
  
Kontakt 
Namn och kontaktuppgifter till kursansvariga och administratörer. 
 
Allmänna önskemål 
  
● Undvik att använda flikar i onödan. På många kurser finns flikar utan innehåll. 

Ovanstående flikar behöver inte alltid finnas, om tex seminarier saknas på kursen bör 
en sådan huvudflik inte finnas. 

  
● Önskemål om att samla all information finns från studenterna. Det är önskvärt att 

undvika länkar till andra sidor om det går att lägga den informationen på kurswebben. 
Ett exempel är strimmornas sidor och dagar då flera moment samsas om samma dag. 
Istället för att lägga all information på separata sidor så skulle det vara bra att samla 
allt. 

  
● Studenterna efterfrågar kontinuitet mellan kurserna och därför är det viktigt att mallen 

efterföljs, i samma ordning som ovan. 
  
● Ett problem som framkommit är också att information läggs både på öppna och slutna 

sidor. Det försvårar när studenter försöker hitta information. I största möjligaste mån 
bör detta undvikas. 

  
● Ett gemensamt sätt att framföra aktuell information önskas, tex att alla kurser mejlar 

om uppdateringar. 


