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Uppnå målen med 
    er utbildningssatsning1.

Vi har 20 års erfarenhet av e-learning. Här är våra fem bästa tips för att undvika de vanligaste 
misstagen och få ut så mycket som möjligt av satsningen.

Ta fram projektgruppen med omsorg

Bestäm tidigt vilka som ska ingå i projektgruppen och arbetet med utbildningen från er sida. Tänk igenom 
vilka som kan tänkas ha en åsikt och ska få vara med och tycka till. Dessa personer bör vara med från 
början så att ni inte riskerar att någon med mycket idéer och synpunkter kommer in först i slutskedet. Det 
här är en av de allra vanligaste orsakerna till att projektet drar över budgeten.
 

Lägg ner mest tid i början 

Lägg ordentligt med tid på att gå igenom manuset noggrant, förstå upplägget och remissa där tid är avsatt 
för det i tidplanen. Mest tid bör ni avsätta i början av projektet, och i manusfasen, då förändringar är enkla 
att åtgärda. Se också till att hela projektgruppen granskar manuset tillsammans i ett tidigt skede. Det är 
vanligt att bara någon/ett par personer får i uppdrag att gå igenom manuset inledningsvis och att projekt-
gruppen sätter sig ner tillsammans och går igenom utbildningen först när den börjar bli färdig. Detta leder 
ofta till en högre kostnad.



Välj bort och sålla
Ett vanligt problem är att man är rädd att missa något viktigt och säkrar upp genom att lägga in förklaringar, 
”om” och ”men”, detaljerade beskrivningar och stora mängder information. Många får även kalla fötter när 
utbildningen nästan är klar och börjar ösa in all information som kan tänkas saknas. 

Risken när utbildningen blir för detaljerad och omfattande är att mottagaren tröttnar, minns mindre av inne-
hållet och att ni inte når fram och uppnår målet med utbildningen. E-learning bör kännas relevant, engage-
rande och fokuserad. 

Tänk på: 

Dina kollegor har säker många synpunkter om vad som bara ”måste” vara med i 
utbildningen och inte sällan tycker man att ens eget ämnesområde är jätteviktigt.

Våga sålla ordentligt i materialet. Tänk ”Vad är absolut nödvändigt för att vi ska uppnå 
målet?” istället för ”Vilken information kan tänkas vara bra att känna till?

Det finns andra informationsvägar än e-learning, kanske har ni en hemsida eller ett 
informationsblad där informationen passar bättre? Allt måste inte in i e-learningen.

Behåll fokus på målet och målgruppen

När man kommer en bit in i projektet är risken att målet försvinner lite bland alla interna önskemål och 
åsikter. Försök att hela tiden återgå till målet och målgruppen. Gör ni verkligen en förändring för målgrup-
pens skull eller är det kanske snarare för att tillfredsställa en kollega/projektmedlem eller högre ansvarig? 

Satsa på pedagogik och interaktion
  
Interaktivitet är en av de faktorer som visat sig öka sannolikheten att man uppnår de mål man satt upp för 
e-learningen. Fall inte för frestelsen att dra ner för mycket på pedagogisk interaktivitet och sådant som ger 
variation och levandegör utbildningen för att spara pengar. Idag är människor vana vid snygga mediapro-
duktioner och lever i ett stort informationsbrus. För att nå fram, fånga och behålla intresset hos utbildnings-
deltagaren krävs en hel del. För att deltagaren ska lära sig och behålla kunskapen krävs ännu mer. 
En e-learningsatsning kostar, oavsett om man gör den ”inhouse” eller anlitar konsulter, men en e-learning 
som inte leder till att ni når era mål kostar mer. En e-learning kommer ni dessutom att ha under lång tid och 
fungerar den så ger den oftast ekonomiska fördelar i längden i form av ökad effektivitet, lönsamhet, nöjdare 
personal/kunder m.m.

...



Hur bygger man e-learning 
    som ger resultat?

Pedagogik och e-learning är en vetenskap men här är några viktiga komponenter som kan ge en 
förståelse för var fokus bör ligga. Det finns många teorier och studier kring vad som kännetecknar effektiv 
e-learning, men de vedertagna modellerna har faktiskt gemensamt att de bygger på fem grundprinciper - 
”Merrill´s first principles”.

PROBLEMCENTRERA
Problemställningen bör vara central i utbildningen eftersom det underlättar inlärningen att vi är engagerade 
i att lösa ett problem. Problemet bör upplevas intressant, relevant och engagerande för utbildningsdeltaga-
ren. Det ska också vara så autentiskt och verklighetsnära som möjligt. 

AKTIVERA
När vi lär oss utgår vi ifrån sådant vi känner till och lärt oss tidigare. Utbildningen bör därför skapa förutsätt-
ningar för att integrera ny kunskap med sådant vi har tidigare erfarenhet av. Här ingår att hjälpa utbildnings-
deltagaren att erinra sig den tidigare kunskap som ska utgöra basen för den nya, om det inte finns någon 
tidigare kunskap på området ska utbildningen erbjuda en bas för den nya och underlätta för lärandet och 
minnet genom att erbjuda en logisk struktur. 

DEMONSTRERA
Utbildningen bör vägleda utbildningsdeltagaren genom att visa hur man ska göra/använda kunskapen i 
verkligheten (poängtera att det handlar om att ”visa”, inte ”tala om”). Det som visas bör vara tätt förankrat 
med lärandemålen. För att utbildningsdeltagaren ska kunna använda kunskapen i olika sammanhang 
behöver utbildningen också visa olika exempel. 

APPLICERA
Ge utbildningsdeltagaren möjlighet att testa/applicera sina kunskaper aktivt i utbildningen genom att desig-
na praktiska övningar/scenarion som är så verklighetsnära som möjligt och ligger nära lärandemålen. 
Övningarna bör öka i svårighetsgrad succesivt och ge utbildningsdeltagaren vägledande feedback som 
gradvis minskar i omfång. 

INTEGRERA
Uppmuntra utbildningsdeltagaren att använda kunskapen praktiskt. Det kan göras genom att uppmuntra 
utbildningsdeltagaren att ”visa upp” sin nya kunskap, att reflektera kring och diskutera den och genom att 
vägleda denne i hur hon/han kan skapa och utforska sätt att använda kunskapen. 

PROBLEM

4. INTEGRERA 1. AKTIVERA

3. APPLICERA 2. DEMONSTRERA
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3.Viktiga punkter 
     kring lärande

Motivation

Motivation är en förutsättning för att lärandet ska fungera optimalt. Den grundläggande motivationen i 
utbildningen bör vara att lära sig. Detta kan vi jobba för i utformningen av utbildningen, bland annat genom 
att bygga den på de fem grundprinciperna ovan. Att utbildningen är relevant, problemcentrerad och att 
utbildningsdeltagaren får vara aktiv, följa sina framsteg och applicera kunskapen, fungerar motiverande. 

Men vi kan också arbeta på att stärka den yttre, kortsiktiga motivationen för att fånga och behålla intresset. 
Det kan t.ex. handla om spelelement, tilltalande design och snygga animationer. Viktigt är att dessa 
element samspelar och stärker innehållet, istället för att ta fokus från det. Om utbildningen till exempel 
handlar om god vård och utbildningen inleds med en rymdfarkost så riskerar det att distrahera och försvåra 
lärandet. Men även en oengagerande utformning av innehållet, en bristfällig design, en tråkig eller ogenom-
tänkt layout fungerar distraherande.

Interaktion

Det är vedertaget att interaktion i e-learning ökar förutsättningarna för lärandet. Bra interaktion får oss att 
reflektera och kan utformas så att vi blir tvungna att integrera vår tidigare kunskap och erfarenhet med ny. 
Interaktion håller oss också aktiva och engagerade och gör oss mer mottagliga för kunskap i form av feed-
back. Viktigt är att interaktionen upplevs som relevant för utbildningsdeltagaren och är rätt utformad. 

Tekniken är mindre viktig än pedagogiken. En teknisk enkel ”klick i bild”-övning eller flervalsfråga kan vara 
mycket givande och stimulerande, alternativt upplevas som tråkig och irrelevant, helt beroende på hur den 
utformas. I en e-learning bör man försöka sträva efter att erbjuda utbildningsdeltagaren så mycket relevant 
interaktion som möjligt. 

Feedbacken i interaktionen är också central för lärandet, feedbacken bör visa konsekvenserna av ens 
val/agerande för att ge en förståelse som underlättar lärandeprocessen och förmågan att applicera kunska-
pen i andra situationer. 

Det finns en hel del forskning kring hur vi lär oss och vad som fungerar bra i utbildning. Här är några 
viktiga saker att ha med sig.



Samarbete och sociala faktorer

En stor del av lärandet sker när vi delar erfarenheter med andra och få ta del av deras erfarenheter. 

E-learning kan till viss del ta tillvara detta genom att visa andras upplevelser och låta kollegor/experter etc. 
komma till tals i utbildningen och visa konkreta exempel. För att tillgodose behovet av kunskapsdelning kan 
e-learning bidra med forum där man kan diskutera innehållet i utbildningen eller låta utbildningsdeltagaren 
dela med sig av sin reflektion kring en uppgift till andra via en svarsruta i utbildningen. 

Man kan också bygga utbildningen så att man löser problemen tillsammans, antingen genom att man sam-
arbetar i utbildningen eller genom så kallad Blended learning där man kombinerar e-learningen med klass-
rumsundervisning. Flipped classroom är en form av blended learning som går ut på att man med hjälp av 
e-learning som komplement till traditionell klassrumsundervisning kan använda mer av lärarens tid till 
diskussioner och kunskapsdelning. 

Ett annat sätt att få utbildningsdeltagaren att känna att han/hon interagerar med andra är att använda sig 
av en ”guide” i form av person eller annan figur som följer en genom utbildningen. Figurens enda uppgift är 
att lotsa utbildningsdeltagaren genom e-learningen. Denna metod har blivit ifrågasatt av vissa då figuren 
ansetts som överflödig, men studier har visat att det faktiskt kan leda till att utbildningsdeltagaren tar utbild-
ningen på större allvar då vi känner att vi interagerar med någon och att vi vill leva upp till guidens förvänt-
ningar. Vill man inte använda en guide så kan man istället ha ett personligt du-tilltal i språket eller utvärde-
ringsfrågor där svaren granskas av en kursledare eller liknande.



4.Lite om minnet

Genom att bygga utbildningen kring kunskap om hur minnet fungerar så ökar vi förutsättning-
arna för lärande. 

Berätta

Vi har betydligt lättare för att minnas en historia än ren fakta. Detta kan vi utnyttja genom att använda oss 
av karaktärer och berättelser i utbildningen. Eventuellt som en röd tråd genom hela utbildningen där spän-
ningen byggs upp. Även anekdoter är effektiva för minnet. 

Överraska

Vi orkar hålla koncentrationen uppe i ungefär tio minuter. Ett trick för att hålla utbildningsdeltagaren vaken 
är att överraska. Överraskningarna ska placeras i mitten av utbildningen/avsnittet eftersom vi minns bäst i 
början och slutet. 

Visualisera

Bilder hjälper oss att komma ihåg bättre, men det är viktigt att välja bilder/filmer som tillför något, bilder som 
enbart är dekor kan i värsta fall ta fokus från budskapet.

Repetera

Vi behöver repetition för att kunskapen ska hamna i långtidsminnet. Det räcker alltså inte att gå igenom 
något en gång och tro att det ska fastna. En vanlig metod är att ha ett quiz/test på slutet, men man bör även 
ge utbildningsdeltagaren fler chanser att repetera, gärna i ett meningsfullt sammanhang. Detta kan t.ex. 
göras genom att visa kunskapen, eller få utbildningsdeltagaren att erinra sig kunskapen, i ett nytt samman-
hang. Ju fler perspektiv på hur kunskapen kan användas, desto större chans är det att utbildningsdeltaga-
ren kan ha nytta av och använda kunskapen i framtiden.

Underhålla

Det här har många svårt för. Vi förknippar generellt sett inte utbildning med att ha kul, utbildning ska vara 
seriöst. Delvis beror den här synen på lärande på att grundskolan sett ut på samma sätt sedan 1800-talet. 
Men när vi har roligt är vi engagerade och engagemang är en förutsättning för lärande. I en e-learning ska 
deltagaren lära sig mycket på kort tid och det gäller att hålla uppe koncentrationen. För den kortsiktiga moti-
vationen är underhållning effektivt. Det kan göras med hjälp av t.ex. humor, gamification eller storytelling 
(historier, anekdoter).

Julie Dirksen pratar också om att vi har två slags som kämpar om vår uppmärksamhet. Genom att ta 
hänsyn både till vår kortsiktiga motivation och långsiktiga ökar vi förutsättningarna. Ett sätt att roa utbild-
ningsdeltagaren är att använda humor, ett annat är gamification. Även storytelling och interaktion fungerar 
stimulerande. Samtidigt är det viktigt att man inte underhåller på bekostnad av fokus på det man ska lära 
sig. Det bör vara en fin avvägning.



Det kan tyckas självklart men ofta tror man att man har målformuleringen klar trots att målet är formu-
lerat på ett sätt som inte hjälper er att hålla fokus. 

Ofta formulerar man ett kunskapsmål, t.ex.”kunnigare personal inom x”. Risken med sådana mål är att 
utbildningen blir spretig och ofokuserad. Målet ska aldrig handla om kunskapen i sig utan om det mottaga-
ren ska göra med kunskapen. Se till att målet ger en klar och tydlig bild av vad ni vill med utbildningen. 

Ta det ett steg längre och formulera målet efter vad personalen förväntas göra med kunskapen eller vilken 
förändring kunskapen ska leda till. Ett sätt kan vara att fråga ”Varför?” en extra gång. T.ex. personalen ska 
bli kunnigare inom försäljning. Svaret på ”Varför?” blir då kanske: Personalen ska sälja mer x. Om möjligt 
så försök gärna att tänka enligt modellen SMART där målet ska vara:

Ofta är det svårt att få in alla delar i målformuleringen, kanske nöjer man sig med ”sälja mer” istället för att 
skriva ”sälja 10 procent mer”. Det viktigaste är att man har klart för sig vad utbildningen ska leda till. 
När ni har formulerat målet rätt så brukar det falla sig ganska naturligt var fokus ska ligga i utbildningen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation att skapa engagerande e-Learnings?

Kontakta oss direkt!

Tele: 08-673 62 40
Email: info@grade.com
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Allt handlar 
   om målet5.


