
 
 

MICROLEARNING 
 
Microlearning är en relativt ny trend och undervisningsmetod inom nätbaserad undervisning. Den är 

tämligen vanlig på olika håll i världen men en nyhet i Finland. 

 
Grundiden i microlearning är att ett innehållsområde delas i mindre kunskaps- och kompetensdelar 

eller moment. Den engelskspråkiga benämningen är nugget, det vill säga en nypa. Man kan också 

tala om kunskapssnuttar, som också kan kallas för stund, know-how, lektion, situation, lesson, enhet, 

unit, nugget o.s.v. Med tiden kommer fenomenet sannolikt att få en vedertagen benämning. 

 

Microlearning är en elevcentrerad undervisningsmetod. Varje lärpass är målinriktad och tidsmässigt 

kort. Begreppet microlearning beskriver just det: ett pass eller som är litet och kort. Kort betyder 

verkligen kort. Längden betraktas i tid, i minuter även i sekunder. Detta är en relativt stor förändring 
då man jämför med att granska undervisning under en lektion.  

 

Det valda ämnesområdet kan först granskas i sin helhet. Man kan börja med att granska omfattningen 

i studietid. Sedan styckas helheten i mindre delar bit för bit. Av vilka delområden består helheten? Hur 

sker lärande om undervisningen genomförs i små korta snuttar? 

 

En enskild stund eller snutt av microlearning kan innehålla en orientering in i stunden, ett kort 
videoklipp som fokuserar på innehållet och en anvisning eller uppgift som aktiverar lärande. 

Microlearning implementeras ofta i form av videoklipp, och videoklippet kan innehålla en aktivering 

eller en uppgift. En microlearning-snutt kan även vara en kort podcast eller fil att lyssna på.  

 

Microlearning-snuttarna delas till deltagarna via nätet eller i den webbaserade lärmiljön. Studierna kan 

genomföras både på dator eller på en mobil enhet. Målet är att man kommer åt materialet var som 

helst, och att lärande av ämnesområdet sker enkelt och kräver kort tid.  

 
Microlearning lämpar sig speciellt i situationer som kräver att deltagarna snabbt lär sig användningen 

av en applikation eller en ny kompetens och som kan demonstreras med hjälp av en video. Och i 

situationer där det är möjligt att använda det inlärda innehållet i de egna arbetsuppgifterna. 

 

Microlearning lämpar sig ypperligt till att utveckla lärarnas kunnande. Om läraren inte kan delta i 

fortbildning eller behöver snabbt hjälp kan han eller hon studera ämnet genom microlearning. Många 

organisationer tillämpar redan microlearning i syfte att lära ut system som berör alla i organisationen.  
 

Var och en kan vid behov studera delområdet eller repetera det. Flera kommuner använder sig av 

voice-over videor i stil med microlearning för att ge anvisningar om service.  



 
 

Iden om microlearning kan kombineras med undervisningen på olika sätt. Den passar bra i flipped 

classroom, d.v.s. i undervisningen i det omvända klassrummet. Det omvända klassrummet är en form 

av blended learning metoden, där aktiviteterna planeras att alternera mellan när- och distans skeden. 

Namnet har sitt ursprung i jämförelsen med den traditionella klassrumsundervisningen, där läraren 

undervisar i klassrummet och sedan ger hemläxa. I det omvända klassrummet inleds arbetet med 

självstudier t.ex. i form av en videoföreläsning och efter det fortsätter lärarledda närstudier där 
studerande arbetar självständigt eller i grupp enligt lärarens anvisningar och handledning.  

 

Fördelarna med microlearning är det elevcentrerade arbetssättet, där innehållet är lätt tillgängligt vid 

rätt tidpunkt. Studierna tar inte så mycket tid och stunderna kan infogas som delar i arbetsuppgifterna 

eller andra studier. Som exempel kan nämnas verktygen för kunskapsarbete: hur skriver du texter, 

hur editerar du, hur använder du kalkylprogram o.s.v. Hur använder du en applikation? Hur loggar du 

in i olika system? 

 
Materialet finns ofta i videoformat, vilket underlättar förståelsen av innehållet och lärande av stoffet. 

En video kan föra en steg för steg mot lärande. I en video kan man demonstrera hur man gör saker. 

Microlearning når den studerande lätt, om den är tillgänglig i den webbaserade lärmiljön. Ur lärarens 

synvinkel är det positivt att en enskild snutt kan kopplas till flera olika lärsituationer, det vill säga att de 

är användbara igen enligt behov. De kan användas som enskilda snuttar eller som en del av en större 

helhet. 

 
Genom att kombinera snuttar kan man bygga upp lärprocesser av olika längd, även om en enskild 

snutt ursprungligen planerats för att fokusera på något enskilt mycket smalt och specifikt definierat 

område. Microlearning hjälper även studerande att individualisera lärandemål och arbetssätt 

utgående från hur behovet definierar vad och när var och en studerar. 

 

Microlearning stunden är liten och kort och så är även tiden som produktionen av microlearning tar. 

Detta är positivt, eftersom revideringen av en enskild snutt inte är en lång och dyr process. 
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