
Kompetensutveckling
Med KlickData KLMS



I vår lärplattform KLMS kan företag, kommuner, organisationer 
skapa en digital akademi med kurser för att utbilda och 
validera medarbetare i verksamhetskritiska kunskaper. 



I lärplattformen KLMS finns en användarmiljö och en administrationsmiljö. 
Varje användare har en egen login till systemet och en personligt anpassad 

meny för den personliga utvecklingen. 



Genom e-learningens fördelar av att ge utbildning tillgänglig och lättåtkomlig i mobil, 
tablet och datormiljö utan krav på närvaro i tid och rum kan utbildningsinsatser 

anpassas till när den bäst behövs och på rätt plats i tid och rum. 



Klick Data motto: Det skall vara enkelt
• Det ska vara lätt att hitta (Sök) 

• Det ska vara lätt att lära (Pedagogik). 

• Det skall vara lätt att förstå systemet för admin och användare (UX). 

• Det ska vara lätt att administrera (HR-avdelningen). 

• Det skall vara lättillgängligt (Responsivt på mobil/padda/dator). 

• Att skapa egenanpassade och för verksamheten anpassade kurser skall vara lätt 
(Kursskapande). 

• Det ska vara lätt att skicka ut kurser till de som behöver gå utbildningen (Tilldela). 

• Det skall vara lätt att följa upp (Påminnelser) . 

• Och framför allt skall vara lätt att se utfallet av utbildningsbudgeten (ROI).



KLMS Online utbildningar
• KLMS är ett verktyg för att producera kurser till klassrums-/distansutbildningar samt 

onlineutbildningar som kombinerar olika typer av media som till exempel video, text m.m.  

• Kursmanusförfattare, Administratörer, Publicister, Videoinstruktörer och Lärare har alla 
möjlighet att skapa kurser i KLMS på bästa möjliga pedagogiska sätt. 

• I alla kurser sätts slutmål och delmål upp för brukarna. Vid uppnått kursresultat får 
kursanvändaren certifiering och betyg. 

• Alla Akademier sätter själva upp sin organisations olika roller. 

• KLMS är ett verktyg för att skapa automatiserade kurser med SCORM-objekt kopplingar.



Kursmaterial 
Vad ska jag lära mig?

Certifiering 
Hur mycket har jag lärt mig?

Utvärdering 
Hur stor skillnad har det jag lärt mig betytt?

KLMS Konceptutveckling

Text, PDF, Länk, Dokument, Video,  
YouTube, Webinar, Event, Bok

Test/Quiz, Deltagande, Kursdiplom  
Validering av kunskap, Betyg

Kursanvändning, medarbetarenkät 
Utvärdering av Lärare/Instruktörer

• Steg för steg inlärning 
• Lärarinsats med interaktiv återkoppling  
• Deltester med avstämningsmål 
• Noteringsmöjligheter 

• Sluttest / examen i kurs 
• Certifiering av utbildning 
• Betyg 

• Kursutvärdering 
• Kursstatistik / Klass / Elev / Lärare 
• Enkät eller Undersökning  
• Effekten av utbildningsinsatsen

Hög pedagogisk plattform för att skapa lättanvända läraktiviteter så att 
kursanvändarna enkelt tillgodogör sig innehållet. 



Startsidan



Läraraktiviteter och metoder



Kolbs Lärcyckel

Aktiv 
Prövning

Konkret 
Erfarenhet

Abstrakt 
Generalisering

Reflekterande 
Observation

Vad händer?

Vad hände? 
Vad betyder det?

Vilka slutsatser? 
Vad har jag lärt mig nu?

Hur kan jag använda? 
Lärt mig nu? 

Vad betyder det? 



Hanterbarhet 

Förmåga att hantera och möta olika krav 
Strategier och metoder 
Handlingskomponent

Meningsfullhet 

Delaktighet 
Motivation 

Engagemang

Begriplighet 

Förståelse 
Förmåga att bedöma verkligheten 

Kognitiv aspekt

Varför?

Vad? Hur?

KASAM



Self determination theory (STD)

RelatedressCompetenceAutonomy

Self determination theory



Minnas

Förstå

Tillämpa

Analysera

Värdera

Skapa Skapa nytt 
Designa, konstruera, utveckla, utreda

Berätta åsikt/beslut 
Argumentera, försvara, välja ut

Se samband 
Organisera, relatera, jämföra, fråga

Använda information i nya situationer 
Genomföra, demonstrera, skissa

Förklara idéer eller koncept 
Klassificera, beskriva, diskutera, översätta

Minnas fakta och grundläggande koncept 
Definiera, duplicera, lista memorera repetera

Blooms taxonomi i läraktiviteter


