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Abstract
E-learning is becoming more popular among organisations. More
people discover the possibilities with e-learning, which gives the
e-learning developers a unique chance to sell their products.
This thesis investigates four corporations use of evaluation to
get feedback in order to improve their e-learning. Better e-
learning will improve the business benefit. Interviews were done
on each of the four corporations to find out differences. In our
study we discovered that evaluations can take place in a lot of
different ways. Why a certain corporation evaluates in a special
way and how to increase the business benefit is discussed. This
is of crucial importance to improve the quality of e-learning. We
have established that customers of e-learning influence how
extensive evaluations a certain corporation do. We have
developed a model that describes different steps in evaluating e-
learning, and what significance those steps have on the
business benefit.

Keywords: e-learning, evaluation, evaluation models, quality
improvement



Sammanfattning
E-learning blir allt mer populärt bland organisationer. Allt fler
ser möjligheter med e-learning, vilket ger utvecklarna en unik
chans att sälja sina e-learningprodukter till organisationer som i
normala fall inte arbetar med datorer. Denna uppsats
undersöker hur fyra olika företag använder sig av utvärderingar
för att få feedback och på så sätt kunna förbättra sina e-
utbildningar. Bättre e-learningkurser ger ökad affärsnytta. För
att ta reda på olikheterna mellan företagen har vi genomfört
kvalitativa intervjuer. I undersökningen framkommer att
utvärderingar kan ske på många olika sätt. Varför man gör på
ett speciellt sätt och vad som ger bäst affärsnytta framkommer
också, vilket är viktigt för att kunna förbättra kvalitén inom e-
learning. Vi kan konstatera att de som köper e-learning har stort
inflytande på hur omfattande utvärderingar som görs. I
diskussionen har vi även arbetat fram en modell som beskriver
olika steg för utvärderingar i en kurs, samt vilken betydelse
stegen har för affärsnyttan.

Nyckelord: e-learning, utvärdering, utvärderingsmodeller,
kvalitetsförbättring
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1 Introduktion
E-learning har blivit en ny populär trend inom organisationer.
Istället för att skicka iväg sina anställda på kurser finns det
nu en lösning där man istället skickar ”klassrummet” till de
anställda. Många har försökt definiera vad e-learning är, vilket
verkar vara en näst intill omöjlig uppgift.

Enligt Rosenberg (2001) finns det några kriterier som bör
uppfyllas för att utbildningen ska få kallas e-learning. För det
första ska e-learning distribueras över ett nätverk, Internet
eller intranät. Detta ger en direkt möjlighet att snabbt kunna
uppdatera, lagra, och dela instruktioner eller information. CD-
ROM hör inte till e-learning eftersom den saknar möjligheten
att göra snabba uppdateringar, vilket är en möjlighet man har
genom ett nätverk (Rosenberg, 2001). E-learning ska ske med
hjälp av en dator som kan nå Internet med hjälp av TCP/IP
protokoll och Webbläsare. Inlärningen ska innehålla mer än
bara de traditionella inlärningssätten.

En populär utvidgning av e-learning är blended solutions.
Denna lösning kombinerar traditionell klassrums-
undervisning med e-learning och ger möjlighet för stor
variation vad gäller inlärningssätt (English, 2001).

Söderström (2001) beskriver tre motiv till varför man
använder e-learning. Det första är ekonomiska skäl, dvs. man
sparar pengar åt företaget. Det andra är för att effektivisera
lärandet, och med det menar han att man sätter det man lär
sig i förhållande till den tid man lägger ner. Slutligen är det att
överbrygga distanser som gör att man väljer e-learning.

I artikeln ”Därför ökar blandade lösningar i popularitet”
(Skillwire, 2002) hävdar konsulten Phil Green att det ökande
intresset för blended solutions är ett resultat av växande
besvikelse över e-learning. E-learning i sig ger inte
användarna tillräckliga möjligheter till undersökning,
gemensam inlärning och problemlösning (Skillwire, 2002). E-
learning är inte anpassat till olika inlärningsstilar i tillräckligt
stor utsträckning. Man bör förbättra möjligheten till
återkoppling och reflektion (Hydén, 2002).

E-learning är relativt kostsamt och det är då viktigt att man
utvärderar för att se vad man får ut av det (Philips, J et al,
2000). Kritiken mot e-learning pekar på behovet av att
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utvärdera noggrant för att nå framgång och förbättra kvalitén
på framtida e-learningkurser.

Det är inte bara utvärdering i efterhand som visar positiva och
negativa synpunkter på en kurs. Det finns sätt att upptäcka
problem innan kursen är slut eller kanske t.o.m. innan
utvecklingen av en kurs påbörjats. Ett exempel är att göra en
grundlig förstudie där man hör med deltagarna vad de
förväntar sig av kursen. Om önskemålen är klara från början
är det lättare att utforma en kurs som blir omtyckt av
deltagarna.

Vi kommer genom flera intervjuer att undersöka hur olika
företag utvärderar sina e-learningkurser. Sedan kommer vi att
analysera intervjuerna och utifrån analysen dra egna
slutsatser om hur en bra utvärdering bör gå till, och eventuellt
utarbeta en modell därefter.

1.1 Problemformulering och syfte
Det finns en hel del etablerade företag som inriktar sig på e-
learning och därför bör det också finnas kunskap om hur
kurser ska utvecklas. Utvecklingen kan styras på olika sätt för
att bästa möjliga resultat ska nås. Denna utveckling kan
delvis komma att inspireras av utvärderingar av tidigare e-
learning kurser men även ett grundligt förarbete av kursen.
Vårt syfte är att ta reda på utvärderingsmetoder för e-learning.
Vi vill få fram en bild över hur, var, när samt varför företag gör
som de gör när de utvärderar. Vi har arbetat utifrån tre
frågeställningar.

� Hur utvärderar olika typer av e-learningföretag sina
utbildningar?

� Vad finns det för olika former av utvärderingar?

� När utvärderar man?

1.2 Avgränsning
Vi avgränsar oss från de steg i utvecklandet av en kurs som
inte har med utvärdering att göra. Vi kommer alltså inte att
beskriva hur en e-learningkurs bör vara utformad eller vad
den bör innehålla. Även i litteraturen har vi avgränsat oss till
modeller och utvärderingsmetoder som känns relevanta för
denna uppsats. Syftet är inte att jämföra materialet, utan att
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få en första förståelse för vilka olika former för utvärdering det
finns.

2 Metod
Vi har använt oss av två olika metoder för att få reda på hur e-
learningföretag utvärderar sina kurser.:

� Litteraturstudier har gjorts för att få en djupare
kunskap på området e-learning och om olika
utvärderingsmetoder.

� Kvalitativa intervjuer gjordes på fyra olika företag som
på olika sätt utvecklar och/eller använder sig av e-
learning.

Utöver detta gjordes även observationer av några e-
learningkurser mest för att vi skulle få en förståelse för hur en
kurs är upplagd och fungerar.

2.1 Kvalitativ metod
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom de ger stor
flexibilitet. Undersökningen liknar ett vanligt samtal där man
diskuterar problemet. En svaghet med kvalitativa intervjuer är
att även om samma grundfrågor ställs i flera intervjuer så
behöver inte svaren bli lika eftersom det ofta är den
intervjuade som styr undersökningen (Holme & Solvang,
1997).

Vid kvalitativa intervjuer ställer man enkla frågor där man
oftast får väldigt innehållsrika svar, vilket gör att man kan få
ut mycket material att arbeta med (Trost, 1997).

Man skiljer på informant- och respondentintervjuer. I en
respondentintervju intervjuar man människor som själva är
delaktiga i den händelse man undersöker. I en
informantintervju intervjuas istället en person som inte själv
är delaktig i den händelse som undersöks men som ändå har
mycket att säga på området (Holme & Solvang, 1997). För
enkelhetens skull hänvisar vi i uppsatsen till samtliga
intervjuade som respondenter.

Vi har utfört intervjuer på fyra företag, varav tre intervjuer var
med respondenter på företagen. Den fjärde intervjun gjordes
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med en informant. Alla intervjuer spelades in på band som
sedan skrevs ner ordagrant.

2.1.1 Litteratur
Vi började våra studier genom sökningar på Internet för att få
förståelse för området. E-learning har blivit ett populärt
område de senaste åren och att det är ett ganska nytt område
märks med tanke på hur lite litteratur som finns. Några
böcker om e-learning och utvärderingar har vi dock funnit. Vi
har hittat en del relevant information i böckerna, men desto
mer information går att hitta på Internet. Viss
informationssökning har också gjorts i bibliotekets databaser.
Vi har främst sökt på nyckelorden ”e-learning”, ”utvärdering”,
”evaluation”, ”Kirkpatrick”, ”blended solutions” och ”ROI”.

Dessa har sedan kombinerats i sökningarna för att få fram
specifika resultat.

2.1.2 Tillvägagångssätt
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi valde
detta tillvägagångssättet eftersom vi ville föra en diskussion
för att komma fram till svar på våra frågor. För att kunna föra
en givande diskussion med respondenterna var vi tvungna att
läsa in oss på ämnet först.

Vi har använt oss av en intervjumanual för att hålla oss till
samma grundfrågor under de fyra intervjuerna. En av oss
ställde frågorna och den andre lyssnade för att kunna fylla på
med följdfrågor. De fyra intervjuerna spelades in och skrevs
ner ordagrant för att underlätta arbetet med resultat och
analys.

Efter intervjuerna har vi analyserat materialet och hittat en
hel del intressant information. Detta krävde ytterligare
litteraturgranskning och fördjupning i ämnet. Analysen
resulterade i att vi arbetade fram en modell.

2.1.3 Bortfall
Tanken från början var att göra intervjuer på två stora och två
mindre företag som använder sig av e-learning. För att gardera
oss mot eventuellt bortfall bokade vi in en femte intervju med
ett mindre företag. Det visade sig vara en bra idé eftersom ett
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företag lämnade återbud. Kvar blev det som vi från början
tänkt, fyra företag.

2.1.4 Studiens trovärdighet och giltighet
Med tillförlitlighet, menar man att situationen ska vara
likadan från intervju till intervju, dvs. att man bör nå samma
resultat i olika intervjuer om förutsättningarna är samma. En
hög tillförlitlighet är viktigare vid kvantitativa studier eftersom
man vid kvalitativa intervjuer är intresserad av just
förändringen (Trost, 1997).

Trovärdighet i kvalitativa intervjuer är om man får rätt svar på
frågan man ställer. Det är då viktigt att respondenterna
uppfattar frågan rätt. Ett av de största problemen med
kvalitativa intervjuer är trovärdigheten. Man måste på något
sätt kunna visa att det material man arbetat med och de
analyser man gör är trovärdiga (Trost, 1997).

Vi har hittat flera källor på Internet. Källorna som kanske inte
alltid känts trovärdiga har vi försökt att verifiera med andra
källor. Har vi hittat samma information på flera ställen på
Internet har vi ansett informationen som trovärdig.

Respondenternas svar på frågorna under intervjuerna har till
stor del besvarats i den riktning vi planerat. Ett fåtal frågor
har vi i efterhand fått stryka helt, eftersom vi fick svar som
inte alls besvarade det vi avsett med frågan.

Vi tror att en person på varje företag räcker för att få en
inblick i hur det fungerar på respektive företag, speciellt
eftersom det inte är så många som har den inblick om e-
learning som vi efterfrågade.

2.2 Företag
I valet av respondenter inriktade vi oss på att få kontakt med
e-learningföretag i Västra Götalandsregionen. Vi har varit ute
på fyra olika företag som alla på ett eller annat sätt sysslar
med e-learning. Två av företagen har e-learning som produkt,
dvs. de utvecklar e-kurser som sedan säljs vidare. De andra
två företagen är stora koncerner som har avdelningar som har
hand om internutbildning.

Anledningen till att vi bara intervjuat en person på varje
företag är att det på de mindre företagen inte fanns så många



Hur utvärderas e-learning?

6

som var insatta i utvärderingar. På de två större företagen
fanns det bara ett fåtal som sysslade med e-learning. Därför
ansåg vi att det räckte med en person per företag.

Företagen har fått behålla sin anonymitet och benämns i
denna uppsats som Alfa, Beta, Gamma och Delta. Varje
företag förklaras närmare nedan.

Samtliga intervjuer gjordes på respektive företag. I varje
intervju var merparten av frågorna koncentrerade till
utvärdering av e-learningkurser. Vi har använt oss av en
intervjumanual vid intervjuerna som vi i förväg mailade ut till
respondenterna.

2.2.1 Alfa
Företaget är en större industrikoncern som är utspridd över
hela världen. Det finns en speciell avdelning som fokuserar på
fortbildning. De köper in färdiga kurser men utvecklar även
själva vissa utbildningar. Samtliga kurser är för eget bruk och
säljs inte vidare. Här gjordes en informantintervju där den
intervjuade inte jobbade med e-learning just nu, men hade
stor kunskap på området från tidigare arbetsuppgifter samt
som deltagare i flera e-learningkurser.

2.2.2 Beta
Beta är en världsomfattande koncern inom IT-området som
har lång erfarenhet av såväl hårdvara som mjukvara inom IT.
Man utvecklar och säljer e-learningkoncept, vilket innebär att
man både utvecklar egna kurser, men även köper in vissa
delar från underleverantörer. På Beta gjordes en
respondentintervju där den intervjuade i hög grad var
inblandad i hela utvecklingen av e-learningkurser.

2.2.3 Gamma
Detta företag finns utspritt på ett tiotal orter i Sverige och
utvecklar kurser åt företag och arbetssökande inom alla
områden. En respondentintervju utfördes där den intervjuade
var väl insatt i utvecklingsarbetet.

2.2.4 Delta
Detta är ett medelstort konsultföretag som tillverkar och säljer
kurser. Företaget inriktar sig på att leverera skräddarsydda e-
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learninglösningar som skapar mätbar nytta. De använder sig
dessutom av blended solutions där e-learning varvas med
lärarledd undervisning. Även här utfördes en
respondentintervju där den intervjuade själv var inblandad i
utvecklandet av e-learningkurser.

3 Teori
Det klassiska inlärningssättet med en lärare, ett klassrum och
många studenter är ett vedertaget sätt att lära sig på. Ändå är
det trots detta inte den mest effektiva inlärningsmetoden. De
studenter som lär sig mest är de som fått lära sig genom att
testa sig fram och lära sig av sina misstag (Schank, 2002).
Detta sätt passar inte riktigt in i alla situationer, speciellt inte
i dagens företag där tempot ska vara snabbt vad gäller att
inhämta nya kunskaper. E-learning blir här ett sätt att gå
ifrån den gamla klassiska inlärningstekniken och istället låta
de anställda lära sig genom att testa sig fram. E-learning kan
fungera som en sorts simulator där man får testa olika
situationer. Misslyckas man är det bara att prova igen.
(Schank, 2002)

Enligt Sällströms artikel (2001), om att välja rätt form av e-
learning, är ett av de största motiven till e-learning att tjäna
pengar. Man gör ofta tidsbesparingar vilket också minskar
kostnaden för en utbildning. Vidare beskriver Sällström (2001)
att resor i samband med utbildningar kan utgöra nästan 40%
av den totala kostnaden, något som man kommer ifrån när
man väljer att satsa på e-learning.

3.1 Varför ska man utvärdera?
Det ligger i företagets intresse att få reda på varför en kurs
lyckas eller inte. På grund av de stora kostnaderna för att
implementera e-learning är det viktigt att man genomför
utvärderingar (Phillips, J, et al, 2000). Eftersom e-learning är
en ny form av inlärningsprocess är det viktigt att visa hur
effektivt det verkligen är så att det blir med accepterat som
utbildningsmedie (Phillips, J, et al, 2000).

Kirkpatrick (1998) för fram tre huvudsakliga skäl till varför
man bör utvärdera kurser. Först och främst berättigar
utvärderingar existensen av personalutvecklingsavdelningen
genom att visa hur man bidrar till organisationens mål. Man
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får också värdefull information som hjälper beslutsfattare att
avgöra om man skall fortsätta eller avbryta en kurs. Slutligen
talar Kirkpatrick (1998) om att utvärderingar ger möjlighet till
att samla in information för att kunna förbättra kursen.

Pallof och Pratt (1999) talar om att en kontinuerlig
utvärderingsstrategi leder till att kurser utvidgas och allt fler
lockas till att använda sig av e-learning. Eftersom e-learning
är ett medium som utvecklas i rasande takt, tillåter det inte
att utvecklare och tillverkare av kurser är allt för självgoda
och belåtna med sina verk. Det är då viktigt att utvecklarna
tar åt sig av den positiva och negativa feedback som
användarna delar med sig (Pallof & Pratt, 1999). Här finns
dock många olika synpunkter på hur omfattande detta skall
vara samt hur det skall gå till.

3.2 Utvärderingstyper
Utvärderingar av kurser kan, enligt Pallof och Pratt (1999),
ske i två olika former, formative (utvecklande) och summative
(summerande). Lockee, More och Burton (2002) beskriver den
utvecklande utvärderingsformen som ett sätt att förbättra
själva produkten med hjälp av information under själva
utvecklingsfasen. På detta sätt kan utvecklare och designers
ändra på kursen innan den distribuerats. Den utvecklande
formen kan också ske när som helst under kursens gång och
på detta sätt föra fram de brister som finns i
utbildningsmaterialet eller i deltagarnas förmåga att förstå
materialet. Om kursen inte går i rätt riktning kan man med
hjälp av en utvecklande utvärderingsmetod styra kursen rätt
igen (Pallof & Pratt, 1999).

Den summerande formen för utvärdering sker efter kursens
slut och ger då mer en bild av hur deltagaren tyckte att
kursen var. Man får här reda på om de förväntningar på
kursen som fanns innan den började har förverkligats (Pallof
& Pratt, 1999).

Pallof och Pratt (1999) skriver vidare att om en utvärdering
endast sker på det summerande viset missar man många av
de viktiga faktorer som har med lärandet att göra. För att
både få reda på om målen har uppfyllts med kursen och att de
har nåtts på ett bra sätt krävs att man genomför båda
formerna av utvärdering.
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3.3 Utvärderingar i praktiken
Utvärderingar kan ske långt efter kursens avslutande. Detta
för att mäta om de nya kunskaperna använts av de som gått
kursen.

Kirkpatrick (1998) ger klara exempel på hur en utvärdering
kan utföras rent konkret. Det är formulär som är designade
för att täcka in de fyra olika stegen i hans modell, vilken vi
beskriver mer ingående längre fram i uppsatsen. Intervjuer är
en annan form man kan använda sig av vid utvärderingar,
men det kräver mer tid eftersom två personer ska närvara vid
besvarandet av frågorna istället för en person vid en enkät.

Hur en utvärdering utförs kan variera en hel del. E-coaching,
eller online-coaching, är en typ av stödfunktion för många e-
learningkurser. Det innebär i stort sett att deltagaren kan
bolla tankar och idéer till någon typ av handledare eller
mentor. Detta kan ske via email, telefon eller andra
kommunikationer. Begreppet coaching innebär i grunden att
man kombinerar gamla och nya metoder, kommunikation
med handledare som förekommit länge och ny teknik som t ex
email. Handledaren har möjlighet att styra deltagaren rätt i
utbildningen. (Olson, 2001)

Enligt forskning (Olson, 2001) ökar produktiviteten med 86
procent för deltagaren som går en kurs som kombineras med
kommunikation med handledare. Detta kan jämföras med
endast 22 procent för den som endast går en kurs utan någon
form av coaching. Anledningen till detta är enligt Scott
Blanchard, grundare och VD för coaching.com, att deltagaren
får hjälp att organisera, sätta upp mål och fokusera på rätt
saker (Olson, 2001). Man talar även om att coaching ger
deltagaren stöd och peppning vid utbildningen. White (2002)
skriver att ”Virtual cheerleading is NOT to be underestimated”.

En av utvecklarna av coaching.com’s webb-baserade
coachingprogram talar om att ett av de misstag som gjorts
med e-learning är att man har fokuserat allt för mycket på
tekniken och glömt bort element som kan vara viktigare för
deltagarens acceptans (Olson, 2001).

Ytterligare ett hjälpmedel för utvärdering är att föra statistik
om deltagarna utifrån de data som lagras vid användandet av
kursen. Detta sker dock på många olika sätt. Vissa system
tillåter att man kan se när och hur länge användarna är
inloggade. Komplexiteten beror på hur mycket man ”spelar in”
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vid användandet av systemet. De loggar som lagrar
informationen kan innehålla allt från musklickningar till vilka
menyer man använder sig av (Gunn, 1998). Att använda sig av
datasystemets loggar kan bl.a. vara användbart för att se hur
användarna navigerar i systemet. All data som lagras är
pålitlig statistik, men svarar inte på frågor som varför
användarna gör som de gör.

Oftast använder man loggade data för att se hur deltagarna
arbetar med mjukvaran för kursen (Gunn, 1998). Data lagras
av program som körs parallellt med e-learningsystemet eller
så har e-learningsystemet speciella funktioner för att logga
data direkt.

För att få ut bästa möjliga resultat på kursen och i slutändan
slippa många onödiga klagomål kan det vara bra att göra en
noggrann förstudie. Förstudien kan innebära att man
genomför undersökningar och analyser som t ex
behovsanalys, målgruppsanalys m.m (Växjö Universitet, u å).
Det är också viktigt att veta vilka man vänder sig till, dvs. vad
det är för människor i målgruppen och vad de har för
förkunskaper (Växjö Universitet, u å). Man bör även klargöra
syftet med kursen och vad det är tänkt att användarna ska få
ut av den, men även vad användarna förväntar sig få ut av
kursen. Det är också viktigt att ta reda på vilken
utrustningsnivå som finns vad gäller datorprestanda,
plattformar och datorkunskap (Skolverket, u å).

Företaget Learning Plant AB (2002) beskriver ytterliggare
några viktiga punkter man bör ta hänsyn till i förarbetet. Man
bör ta fram idéer till det pedagogiska upplägget samt
undersöka vilka resurser som behövs under projektets gång.
Redan i förstadiet kan det också vara bra att visa kunden
vilken affärsnytta e-learningkursen är tänkt att föra med sig.

3.4 Utvärderingsmodeller
Den mest välkända utvärderingsmodellen för utbildning är en
modell i fyra steg, utarbetad av Donald Kirkpatrick redan
1959. Trots att många har kritiserat Kirkpatrick för att ha
glömt aspekter som förkunskaper, motivation m.m. är
modellen den mest välkända för utvärdering av utbildningar.
Tack vare modellens enkla utformning har flera kritiker av
Kirkpatricks modell valt att lägga till steg i modellen istället
för att arbeta fram helt nya modeller (Donovan & Hannigan,
1999).
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3.4.1 Kirkpatricks modell
Modellen består av fyra steg, reaktion, lärande, beteende samt
resultat för att mäta och utvärdera effektiviteten och
kvaliteten på en utbildning (Kirkpatrick, 1998). Det som är
viktigt att tänka på i utvärderingsprocessen är att
utvärderingar bör göras före, under och efter kursen.

Fig 1. Kirkpatricks utvärderingsmodell i fyra steg.

Det första steget, Reaktion, har att göra med hur deltagarna
upplever kursen och lärandemiljön. Detta utvärderas ofta med
en enkät och man kan ställa frågor som är kopplade till de
andra tre stegen i modellen. Detta steg bör alltid genomföras
då man utvärderar, och sker oftast strax efter avslutad
utbildning (Donovan & Hannigan, 1999).

Steg två i modellen är Lärande, vilket innebär hur deltagaren
förändrar attityder, förbättrar sin kunskap och färdigheter
efter att ha gått kursen. Här används inte bara enkäter utan
även intervjuer, kunskapstest och observationer. Man kan
även använda sig av en kontrollgrupp före och efter kursen för
att mäta förändringarna hos kursdeltagarna. Steg två bör
genomföras för de utbildningar där man anser att deltagarna
bör uppnå en viss kunskapsnivå, dvs. att man skall ha en viss
kunskap efter kursens slut. Mätresultatet visar ofta på vad
deltagaren tror att de lärt sig (Donovan & Hannigan, 1999),
men kan även, genom examination, visa vad deltagaren
verkligen lärt sig. Nivå två visar däremot inte med vad eller om
de nya kunskaperna bidragit något till organisationen på
något sätt.
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Steg tre är beteende vilket är själva överförandet av attityder,
kunskap och färdigheter till det vardagliga arbetet. Man mäter
beteendeförändringen hos deltagarna genom observationer,
intervjuer m.m. Det här steget, liksom steg fyra, genomför
man i de fall där beteendeförändringar och resultat av kursen
är viktiga för företagets resultat (Donovan & Hannigan, 1999).

Det sista steget i modellen är resultat och handlar om vilket
resultat kursen gett. Det som avgör detta är vilka mål som är
uppsatta för kursen. Här använder man helst en
kontrollgrupp för att få konkret bevis på vilket resultat kursen
gett för deltagarna, men man bör ge deltagarna en viss tid på
sig för att realisera resultatet. Precis som i steg tre utvärderar
man endast detta steg när resultatet är av stor vikt för
organisationens resultat. Detta är ohållbart att genomföra för
alla kurser man genomför (Donovan & Hannigan, 1999), men
de viktigaste kurserna som kanske innebär stora satsningar
av tid och kapital kan vara strategiskt viktigt att utvärdera
med hjälp av detta steg.

3.4.2 ROI-modellen
ROI utvecklades av Jack J. Phillips och är en förlängning av
Kirkpatricks modell med ett extra steg som kort och gott heter
ROI (Return On Investment). Phillips satte värden på
resultatet av utbildningen och man kan därmed räkna ut vad
man får för avkastning på investeringen (Setaro, 2001).

Modellen går ut på att samla in data efter kursens slut och
sedan försöka isolera effekterna av kursen från andra effekter.
Sedan görs en omvandling där man försöker sätta värden på
de nya kunskaper som deltagarna anammat. Med dessa siffror
räknar man sedan ut ROI. Anhängare av ROI-modellen anser
att den är att rekommendera då den isolerar yttre
påverkningar och endast koncentrerar sig på vad deltagarna
fått ut av just kursen (Donovan & Hannigan, 1999).

Effekterna av kursen kan delas in i hårda fördelar och mjuka
fördelar (Setaro, 2001). De hårda fördelarna är lättast att mäta
och kan t ex vara ökad produktivitet, förbättrad kvalitet, ökad
försäljning. De mjuka fördelarna, som t ex förbättrad
kommunikation, förbättrad arbetsmoral, ökad lojalitet m.m.
går inte att mäta direkt, men anses ändå som mycket viktiga.
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3.4.3 Kritiska synpunkter
Det finns viss kritik av Kirkpatricks modell. Vissa har ansett
att hans modell inte är något mer än en klassificering av hans
egna slutsatser (Donovan & Hannigan, 1999). Forskare har
ansett att de kopplingar mellan stegen som Kirkpatrick ansåg
finnas inte har bekräftats av forskningen. Vidare ifrågasätts
det om t ex reaktion är det primära resultatet av en kurs
(Donovan & Hannigan, 1999).

Andra för fram kritik mot att modellen egentligen inte används
fullt ut (Donovan & Hannigan, 1999). Studier visar att de
flesta organisationer endast genomför utvärderingar på steg
ett och två, och att man är tveksamma till vad man får för
resultat av utvärderingar på steg tre och fyra.

Den kritik som förts fram om Phillips ROI-modell är att man
inte tar hänsyn till de undersökningar som bör göras innan
kursen börjar. Annan kritik riktas mot kunskapen att
identifiera de kunskaper som skall omvandlas till pengar. Hur
mycket de skall vara värda är ytterligare ett problem.

Det faktum att Phillips ”byggt på” Kirkpatricks modell innebär
att man måste göra de fyra stegen innan man kan gå in på
ROI (Setaro, u å). Detta innebär att de organisationer som i
normala fall bara utvärderar enligt det första eller de två första
stegen i Kirkpatricks modell måste gå igenom steg tre och fyra
innan man kan räkna ut ROI enligt Phillips modell (Donovan
& Hannigan, 1999).

4 Resultat
Intervjuerna har visat vilka utvärderingsmetoder respektive
företag använder sig av. Två av företagen använder kurserna
för att utbilda personer inom den egna organisationen. Två av
företagen säljer enbart kurser vidare till andra företag. Ett av
de fyra företagen både säljer och nyttjar e-learningkurser.

4.1 Vad utvärderas?
Egentligen är det bara Alfa som använder sig av en specifik
utvärderingsmodell. Man arbetar utifrån Kirkpatricks
utvärderingsmodell, men följer den inte slaviskt.
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Beta har med utvärdering som en del i utvecklingsmodellen.
De resterande två företagen använder ingen speciell modell för
utvärdering.

För alla fyra företagen gäller att man anpassar utvärderingen
efter varje kurs.

Gamma talar om vikten av tillfredsställelse i
utbildningssituationen hos individen. Man anser inte att man
kan mäta effekten på arbetsplatsen, och man mäter heller inte
om företaget har haft någon nytta av kursen. En viktig del är
dock att företagets kunder skall ha en välmående känsla när
de lämnar en utbildning. Detta för att företaget skall kunna ta
del av den eftermarknad en kurs bidrar till.

För Delta är affärsnyttan det som är absolut viktigast att
utvärdera. Man tror att affärsnyttan är viktig för just e-
learningsatsningar om kunden skall göra fler satsningar på e-
learning i framtiden. Man vill att kunden skall se nyttan med
sina satsningar och att kvaliteten i utbildningen består, gärna
med hjälp av siffror om hur lång tid kursen tog att genomföra
mot vad en traditionell kurs skulle ha tagit.

Beta utvärderar allt, men det man tycker är viktigast är den
utvärdering som sker i utvecklingsprocessen. Där testar man
alla delar av produkten i samråd med kunden innan den
distribueras till deltagarna. Om kunden är med i utvecklingen
finns det möjligheter att påverka t.ex. utseendet av kursen.

Alfa anser det viktigt att känna till antal deltagare som
fullföljde en kurs. Man bör även se vad det är för mål med
kursen och om målen är uppnådda. Det är inte alltid som
utvecklarna och deltagarna har samma mål. Man anser också
att det är viktigt att ta reda på deltagarnas förväntningar på
kursen och om de stämmer överens med det man fått ut av
kursen.

 ”Det behöver ju inte vara att det är något fel på kursen utan det
kan ju vara att man hade fel förväntningar på kursen och då är
det ju kursbeskrivningen som det är fel på.” (Respondent Alfa)

4.2 Vilka utvärderingsmetoder används?
Alla företag som vi har intervjuat genomför utvärderingar eller
har genomfört någon form av utvärdering, men det är inte alla
som gör det regelbundet.
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Gamma har byggt upp ett e-learningsystem baserat på e-
coaching. De använder elektroniska formulär som deltagarna
kan svara på i slutet av utbildningen. Eftersom deltagarna har
en coach sker den huvudsakliga utvärderingen efterhand i
diskussion med coachen.

De elektroniska formulären som fylls i av deltagarna i
Gamma:s utbildningar har sifferskalor där man får uppskatta
graden av tillfredsställelse.

Eftersom företaget koncentrerar sig på att sälja sina e-
learningprodukter ringer man till kunden i efterhand för att
höra om de är nöjda eller inte. Därefter har man möjlighet att
i framtiden sälja fler produkter som passar det företaget
bättre.

”Man kan inte mäta effekten på arbetsplatsen. Där vet jag inte
om vi riktigt mäter det, vi mäter aldrig om de hade någon nytta
av det här.” (Respondent Gamma)

Delta är ett konsultföretag som säljer utbildningar och
genomför bara utvärderingar i de fall kunden begär det. Detta
kan då innebära att företaget anlitar utomstående företag som
får i uppgift att genomföra utvärderingen.

”Det vore trevligt att göra en utvärdering, men det kostar alldeles
för mycket” (Respondent Delta)

Vid en utvärdering där Delta anlitade ett externt företag
gjordes undersökningen bland 100 personer i två grupper.
Den ena gruppen genomförde en traditionell utbildning medan
den andra gruppen gick e-learningutbildningen. Man
genomförde mätningar vid tre tillfällen, direkt efteråt, två
veckor efteråt och tre månader efteråt.

När företaget gör egna utvärderingar baseras de till viss del av
feedback från deltagarna efter kursens slut. Efter en avslutad
utbildning får användaren kryssa i en digital enkät och svara
på lite frågor. Även statistik från utbildningen används vid
utvärderingar.

”Sedan så tog vi såklart statistik från utbildningen. Den är
ganska billig.” (Respondent Delta)

Beta rättar sig efter vad kunden vill ha när det gäller
utvärderingar.
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”Många gånger som vi har märkt så köper man en utbildning och
vill ha den i form av e-learning och distribuerar den i
organisationen och sen så räcker det med det.” (Respondent
Beta)

När man skall testa kunskapsnivån så gör man det med hjälp
av tester i och direkt efter kursen. Man utvärderar under hela
produktionsprocessen för att få slutresultatet att motsvara
kundens förväntningar.

Ofta följer man upp vilka deltagare som fullföljt kursen i form
av listor på alla som påbörjat kursen. Listorna bygger på
information om avklarade moment och kurser i e-
learningsystemet.

Vanligtvis genomför Alfa sina egna utvärderingar, och dessa
består oftast av att man besvarar en digital enkät i slutet av
kursen. För att testa kunskapsnivån har man ibland tester i
början av kurserna. Annars görs vanligtvis testerna i slutet av
kursen, eller som mini-tester i slutet av varje modul.

4.3 Alternativ till utvärderingar
Alternativ till utvärderingar som företagen beskrivit anses av
företagen som komplement till de grundliga utvärderingar som
bör eller skall göras.

Gamma anser att deras system med e-coaching ger dem en
möjlighet att anpassa utbildningen till varje deltagare på ett
sådant sätt att alla får en utbildning som passar just dem.

”Fördelen med e-systemet är att progressionen, att ökningen av
svårighetsgraden eller komplexiteten kan anpassas till varje
deltagare eftersom det finns någon som svarar upp mot honom.”
(Respondent Gamma)

Man ser fördelarna med att ha en coach lite som att utvärdera
efter hand. Deltagaren kommunicerar med coachen via
företagets system där man kan skriva inlägg och meddelanden
till coachen. Vissa inlägg måste användaren skriva och då har
coachen en möjlighet att se om deltagaren förstått eller inte.
Med en coach kan man inte ”glida med” i undervisningen på
samma sätt som i många traditionella utbildningar. Man
måste istället vara aktiv själv eftersom coachen kräver
respons.
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När det gäller Delta ser man istället förarbetet som viktigt för
att kursen skall bli bra. Man arbetar med målgruppsanalyser
av de deltagare som skall komma att gå kursen.

”Det är också viktigt att göra en kraftig målgruppsanalys. Se
vilka saker som fungerar, vad förstår dom, vilka teckenspråk
använder dom, vad har de för associationer?” (Respondent
Delta)

Även om man ser målgruppsanalysen som en viktig del i
utvecklingsarbetet är det inte alltid man får genomföra den.
Att genomföra en ordentlig målgruppsanalys är relativt dyrt,
och det är upp till kunden att bestämma vad den vill ha.

Delta anser att målgruppsanalysen är en viktig
framgångsfaktor som kan förbättra kursen innan den
genomförs, istället för att utvärdera i efterhand. När man
genomför en målgruppsanalys tittar man på faktorer som vad
deltagarna har för tidigare erfarenheter, datormognad,
datorutbildning, vilken inlärningsstil som passar dem osv.

För Beta sker en stor del av utvärderingarna i den
utvecklingsprocess som företaget använder sig av när man
utvecklar kurser. Man genomför alltså inte bara utvärderingar
efter kursens slut, utan även under utvecklingen. Då
utvärderar man den efter hand och får godkännande av
kunden att köra vidare. Detta anser man är viktigt för att på
förhand kunna se vad kunden vill ha mer specifikt.

4.4 Varför ska man utvärdera?
Delta anser att det är en kritisk framgångsfaktor att man gör
analyser innan kursen utvecklas. Om man kan få kunden att
se nyttan med utbildningar ser man också anledning till
varför man ska investera i e-learning.

”…om man inte ser affärsnyttan för en e-learningsatsning så tror
jag att risken är stor för att man inte kommer att göra flera.”
(Respondent Delta)

Gamma, liksom de andra företagen, är mån om att kunden
ska vara nöjd med sin satsning, men utvärderar främst för att
kunna ta del av eftermarknaden. Detta gör man bl.a. genom
att ringa runt till sina kunder efter kursen. Varför man
använder sig av en handledare är för att individanpassa
utbildningen.
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”Här måste alla skriva inlägg och det är lätt att se om de har
förstått eller inte.” (Respondent Gamma)

Alfa använder utvärderingar för att se vad användarna tyckte
om kursen, men även för att i efterhand se om användaren
uppnådde de mål som man hade innan kursen. Detta för att
se om utvecklarnas mål och användarens mål stämde
överens. Man använder även minitest innan kursen påbörjas
för att se vilken nivå användaren ligger på, kunskapsmässigt
sett.

”…antingen ett test på slutet, eller ett minitest efter varje modul.
Kan ju även ligga test i början, nivåtest för att testa kunskapen
för vilken nivå man passar in i.” (Respondent Alfa)

Beta utvärderar sina kurser på olika sätt beroende på
kundens önskemål. Man utvärderar de kurser man helt byggt
upp själva för att se om kundens förväntningar uppnåddes.
Man för också en dialog med kunden under
utvecklingsprocessen för att få godkänt på de olika delarna i
kursens upplägg, innehåll, design m.m.

”Har vi skapat en e-learning där vi har byggt hela kursen, hela
innehållet och alltihop som måste vi ju följa upp för att se att det
motsvarar förväntningarna att man har uppnått det man har sagt
att man vill uppnå med den” (Respondent Beta)

”Nu tror jag att branschen börjar mogna och då kommer ju
kraven på utvärdering också för att se att det verkligen ger
resultat med satsningen.” (Respondent Beta)

5 Analys
Utvärderingsformer som företagen använder sig av skiljer sig
en hel del ifrån varandra. Alfa är det enda av företagen som
utvecklar kurser enbart för sin egen organisation. Man tycket
att det är viktigt att utvärderingar sker, och att de sker på rätt
sätt. Här har man kommit ganska långt i arbetet att titta på
olika utvärderingsmetoder. Man har granskat Kirkpatrick’s
modell, och även om den inte följs helt och hållet är man
medvetna om hur utvärderingar kan, och bör ske.

När det gäller företagens anknytningar till de modeller av
Kirkpatrick och Philips som beskrevs i teoridelen är det främst
Alfa som har nämnt att man känner till Kirkpatrick. De övriga
företagen arbetar inte utifrån utvärderingsmodeller. Trots
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detta har vissa aspekter av företagens utvärderingar inslag av
modellernas huvudteman i sig.

Kirkpatricks första steg, reaktion, utvärderar man oftast efter
avslutad utbildning (Donovan & Hannigan, 1999). Detta sker
eller har skett hos samtliga företag i form av mindre enkäter
som besvaras av användarna efter avslutad utbildning. Vilka
frågor som ställs och om de besvarar användarnas reaktion
har vi inte gått in på. Vad vi kan se är att t ex Gamma ser
kundens välmående efter avslutad kurs som viktigt.

Det andra steget i Kirkpatricks modell handlar om lärande och
hur den som gått kursen förbättrat sin kunskap och sina
färdigheter (Donovan & Hannigan, 1999). Man kan i resultatet
se att Delta har genomfört utvärderingar där man använt sig
av kontrollgrupper just för att få fram hur mycket man
förbättrat sin kunskap med hjälp av e-learning kontra
traditionell utbildning. Även Gamma har viss kontroll på hur
mycket deltagarna lär sig i och med de obligatoriska inlägg
som måste skrivas till coachen. Alfa har digitala tester i slut
av kurser och även efter varje avslutad modul. Också dessa
kan visa vad deltagarna lärt sig.

Steg tre, beteende, och fyra,  resultat, i Kirkpatricks modell är
betydligt svårare att finna i företagens utvärderingar.
Möjligtvis kan man urskilja att en del av steg tre utförts av
Delta då man genomförde en utvärdering vid tre olika tillfällen
efter en kurs slut. Detta för att få reda på om den anställde
har lyckats  överföra de nya kunskaperna till det vardagliga
arbetet. Något mer konkret som kan hänföras till dessa två
steg i modellen har vi inte funnit.

Philips ROI-modell kan mest hänföras till Delta och deras
synsätt på hur viktigt det är att visa upp den affärsnytta man
verkligen får ut av utbildningen. Eftersom man använt sig av
kontrollgrupper vid utvärderingar har man sett vikten av att
isolera effekterna av kursen från andra effekter. Det går att
jämföra effekterna för de som går den traditionella
utbildningen med de som går e-learningutbildningen. När det
kommer till att föra in monetära värden på effekterna av
kursen har vi dock inte fått fram om något av de fyra
företagen gjort detta.

Utvärderingar som sker efter hand kan, enligt Pallof och Pratt
(1999), styra in kursen i rätt riktning om man råkat hamna
utanför den avsiktliga planen. Här har vi sett ett tydligt
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exempel på hur Gamma utnyttjar kommunikation med
deltagarna på ett omfattande sätt. Kommunikationen är inte
enbart till för utvärderingar, men själva tanken bakom e-
coaching är att styra in deltagaren på rätt spår hela tiden.
Även Alfa har pratat om olika tester som sker i kursens olika
moduler, men dessa har egentligen ingenting med utvärdering
att göra, förutom att testa kunskapsnivån hos deltagaren.

Förarbete som sker i Beta och Delta genomförs på olika sätt,
men leder till i stort sett liknande resultat. Beta arbetar
intensivt med kunden i utvecklingsprocessen av utbildningen
där man får kundens godkännande för de olika delarna. Detta
medför att när kursen distribueras vet kunden redan till stor
del vad det är man får.

Delta arbetar helst med olika former av analyser innan kurser
utvecklas och distribueras. Detta medför att man har bra koll
på målgruppen, vilket får inflytande på design, upplägg m.m.

När det gäller användandet av modeller är det endast Alfa som
nämnt att man har tittat på en modell. Inget annat företag
arbetar utifrån någon speciell utvärderingsmodell. Varför man
inte går efter modeller framgår inte av resultatet av
intervjuerna, men de metoder företagen använder sig av anses
vara de metoder som passar dem bäst.

För att lättare få en överblick över resultatet kan man i figur 2
se hur de olika företagen skiljer sig åt på de tre stora
områdena när, vad och hur.
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Fig 2. Tabell över resultat från företagen.

6 Diskussion
Analysen av intervjuerna föder många frågor och tankar kring
ämnet. De olika utvärderingskoncepten, varför de används,
målgruppsproblematik samt behovet av nya modeller är en del
av det vi diskuterat vidare. Slutligen siar vi lite om framtiden
för utvärderingar till e-learning.

6.1 Metoddiskussion
Vi har valt två små och två stora företag för att få viss
spridning på resultatet. Varför vi inte valde att gå ut till fler
företag har att göra med tids- och resursbrist.

Den metod vi använt oss av kan givetvis diskuteras. Man
skulle ha kunnat intervjua fler företag för att få ytterligare
perspektiv på utvärderingar. Fler personer på varje företag
hade också kunnat intervjuas. För vår del var det inte möjligt
att intervjua flera personer på varje företag eftersom det inte
var så många som var insatta i ämnet.

Vi har intervjuat personer som är insatta i e-learning och
utvärderingar, men vi har inte gjort egna observationer om
hur det verkligen går till. Detta har gjort att vi fått lita på att
det personerna sagt är sant. Vi anser att vi kan lita på
intervjuresultaten, men hade eventuellt upptäckt fler
synvinklar om vi genomfört observationer.

α
(Alfa)

β
(Beta)

γ
(Gamma)

δ
(Delta)

Vad utvärderas? Innehåll, pedagogik,
utformning,
kunskap.

Innehåll, pedagogik,
utformning, antal
som klarat kursen.

Om användarna
hänger med och om
de förstår.

Den tänkta
målgruppen i förväg
och affärsnyttan i
efterhand.

Hur utvärderas? Digitala enkäter I samråd med kund
när kursen
utvecklas.
Godkännande av
design, innehåll
m.m.

Handledare (coach)
får direkt feedback
av deltagare.

Målgruppsanalys
och ibland enklare
enkäter i efterhand.

När utvärderas? Efter avslutade
kurser. Ibland mini-
tester i kursen.

I utvecklings-
processen. En del i
efterhand.

Under kursens
gång. Mindre enkät i
slutet av kurser.

I planeringsstadiet i
form av målgrupps-
analys. Kan
utvärdera i
efterhand om kund
vill.
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I den här uppsatsen koncentrerade vi oss helt på kvalitativa
intervjuer för att hitta olikheter bland företagen. Kvantitativa
enkäter skulle kunna fungera bra i en framtida uppsats där
man vill se om olikheterna som man funnit kan säkerställas.
Vid vidare studier på området rekommenderar vi att man går
ut till ännu fler företag för att få ett större material att utgå
ifrån.

6.2 Blandning av utvärderingskoncept
För att återknyta till resultatdelen, och de fyra företagens
olika utvärderingskoncept, skulle man kunna säga att en
blandning av koncepten skulle vara en perfekt lösning. Riktigt
så enkelt är det inte. Varje företag har utvecklat en viss
strategi med en viss unik blandning av förarbete, efterarbete
samt arbete under kursen. Trots att det förekommer en viss
blandning av olika metoder märks det tydligt vilken metod
varje företag valt att lägga ner mest ansträngningar på. Vi kan
inte helt säkert konstatera vilken blandning som är den bästa.

Ett koncept som bygger på så mycket e-coaching som möjligt
kan få användarna att använda systemet fullt ut, som det var
tänkt från början. Om man bygger ett system så att
deltagarna skall skriva inlägg och kommunicera som ett
obligatoriskt moment tvingar man deltagarna att ge viss
feedback. Ett system som bara delvis har coaching-funktioner,
eller har det som en stödfunktion, anser vi riskerar att inte få
med sig deltagarna på just coaching-biten. Det kan vara så att
deltagarna inte ser meningen med att skriva en massa inlägg
när man lika gärna kan klicka vidare och gå klart kursen.

6.3 Vad styr utvärderingarna - varför gör man som
man gör?
En allvarlig tendens vi såg bland företagen är att ekonomi och
resurser styr kvalitén i kurserna. Detta kan leda till att
förarbete hoppas över, ingen utvärdering av kursen görs m.m.
Detta behöver naturligtvis inte innebära att kunden får en
dålig e-learningkurs, men man kan å andra sidan inte veta
vad det är man har köpt. Att ta reda på vilken affärsnytta
kursen gett är svårt om man inte genomför utvärderingar.

De anledningar vi funnit som gör att man inte utvärderar som
man önskar är främst att det kostar pengar. Det kräver dels
att den som går kursen lägger ner tid på att ge feedback, men
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även att någon tar hand om och bearbetar informationen. Det
handlar alltså om brist på resurser till utvärderingsarbetet.

Ett problem med detta är givetvis företagens vilja att
genomföra utvärderingar då kunden inte vill betala för det.
Här finns konflikter som kunden i de flesta fall vinner. Som
framkommit i intervjuerna styr kundens vilja att lägga ner
pengar på e-learning starkt det arbete som e-learning-
utvecklarna genomför.

6.4 Målgruppsproblematik - vad har företagen för mål?
Företagen har olika målsättningar med sina verksamheter.
Man kan också se hur verksamhetsinriktade de olika
företagen är med sina e-utbildningar. Några tillverkar kurser
för att sälja till andra företag. Här finns en annan
målgruppsproblematik än för de företag som själva använder
e-learningkurser.

Alfa är betydligt mer måna om att utvärderingar sker och att
det läggs ner energi på att ta fram bra utvärderingsmodeller.
Detta innebär nödvändigtvis inte att man gör bättre
utvärderingar än de andra företagen, men målen med
utbildningarna är att deltagarna hos Alfa skall öka sin
kompetens och öka affärsnyttan för organisationen. Företagen
som enbart säljer e-learningkurser har mål med den egna
organisationen som inte nödvändigtvis stämmer överens med
kundernas mål.

6.5 Användandet av modeller - finns det behov av nya
modeller?
Av de fyra företag vi var ute och gjorde intervjuer på var det
endast ett som använde sig av en speciell utvärderingsmodell
och även det företaget använde modellen som de själva ville
och inte som det från början var tänkt. Hur kommer det sig?
Vi tror att det saknas kunskap om vilka modeller som finns
tillgängliga. Det saknas också valmöjligheter vad det gäller
modeller. Om man tittar på Kirkpatricks modell som vi
redogjorde för tidigare i uppsatsen så utvecklades den
modellen för ca 40 år sedan och är alltså inte gjord speciellt
för e-learningkurser utan för kurser i största allmänhet.

Företagen använder sig dock av vissa delar ur
utvärderingsmodeller utan att veta om det. Detta är ganska
självklart då modellerna tar upp rätt grundläggande aspekter
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som brukar tas med vid utvärderingar. En sak vi funnit är att
de två sista stegen i Kirkpatricks modell ofta inte gås igenom.
Detta stämmer med den kritik som redogjorde för i teoridelen.

Om man ser på framtiden för utvärderingar inom e-learning
ser vi ett behov av ett ökat användande av modeller. Vad som
enligt företagen borde känneteckna en användbar
utvärderingsmodell är att den måste vara snabb och enkel att
använda. Det finns varken tid eller pengar för att göra långa
utvärderingar. Speciellt i dagens samhälle där utvecklingen
går otroligt snabbt och där företagen hellre spenderar pengar
på att kunna tillverka nya kurser för att låta sina anställda
förnya sina kunskaper. Varför ska man då titta tillbaka på
gamla kurser?

6.6 Hur ser framtiden ut för utvärderingar?
De företag som vi har tittat på utvärderar efter egna
erfarenheter och principer, men tids nog kan nya begrepp
växa fram inom e-learning som kanske gör att man väljer att
utvärdera på nya, mer effektiva sätt.

E-learning är ett ganska nytt och outforskat område. Därför är
det i nuläget extra viktigt att man utvärderar kurserna för att
ta reda på positiva och negativa aspekter som kan behöva
ändras. Allt för att kunna göra ännu bättre kurser i framtiden.
Vi tror alltid att det kommer att finnas ett behov av
utvärdering. Även om man når hög kvalité på e-learningkurser
som de ser ut idag kommer förutsättningarna att ändras i
framtiden inte minst vad gäller tekniken.

6.7 PULS-modellen - en egenutvecklad modell
Vi skulle även vilja utveckla de två olika former för
utvärdering som Pallof och Pratt (1999) beskrev. Den
utvecklande formen av utvärderingar innehåller egentligen tre
steg. Vi har i vår studie sett att man kan utvärdera en kurs i
samråd med kund innan den distribuerats. Detta är en form
av utvärdering som även kan innefatta vissa förstudier som
Delta ser som viktigast. Vi har utarbetat en modell över hur
olika utvärderingssteg kan se ut.
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Fig 3. PULS-modellen med fyra olika steg för utvärderingar.

PULS-modellen visar vad som sker i olika stadier. Vad vi
också kommit fram till är att den största nyttan med
utvärdering i slutet av en kurs är att man kan minska
misstagen nästa gång kursen används eller till framtida
kurser. Man skulle med andra ord kunna säga att det
Summerande steget i en kurs är på ett sätt sammankopplat
med det Pro i nästa kurs som företaget producerar.

Det första steget i modellen, Pro, visar på förstudier som sker
innan kursen utvecklas. Här studeras målgruppen, dvs. vilka
personer som skall gå kursen. Det man då tittar på kan vara
vilka förkunskaper personerna har, vilken datorvana de har
m.m. Man undersöker även mer specifikt vilket behov av
utbildning som finns på företaget. Detta för att vara säker på
att kursen inte tar upp allt för grundläggande kunskap, dvs.
kunskap som redan existerar på företaget.

Genom att utföra noggranna förstudier och
målgruppsanalyser detta även klarhet i den tid kursen
kommer att ta i anspråk, beroende på hur omfattande kursen
är. Uppskattningar om vilken affärsnytta kursen kommer att
resultera i uppskattas, dokumenteras och presenteras för
kunden.

Andra steget, Utveckling, beskriver utvärdering som sker
under utvecklingsstadiet av en kurs d.v.s. innan kursstart.
Här kan kunden vara delaktig på så sätt att de få vara med
och godkänna olika delar av kursen och även vara med om att
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Målgrupp
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Kostnad

Tid
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Pedagogik
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testköra kursen innan färdigt resultat. Eftersom företaget är
med under utvecklingen är dem med och styr utbildningen för
att få ut största möjliga affärsnytta.

Tredje steget, Löpande, är utvärdering parallellt med kursen.
Här får deltagarna en chans att framföra eventuella klagomål
under kursens gång och det finns då även möjlighet att göra
vissa finjusteringar som missades i utvecklingen. Detta kan
vara i form av en coach som direkt kan få feedback medan
deltagarna går kursen, men även i form av mindre tester
utspridda i kursen. För att det sistnämnda skall räknas till
det löpande steget krävs att det bearbetas medan kursen
fortfarande pågår. Det skall finnas chans till förändring innan
deltagarna har gått klart kursen.

Det summerande steget är det som ofta förknippas med
utvärderingar. Detta steg genomförs efter kursens avslutande
och innebär att deltagarna ger feedback på kursen, eller att
man bearbetar information om antal färdiga deltagare etc. Här
inhämtas viktig information som kan bekräfta vilken grad av
affärsnytta kursen gett.

Många företag vill med utvärderingar få reda på vilken
affärsnytta man fått av utbildningen. I modellen visar vi på att
om man utvärderar i de första stadierna kan man genom
uppskattningar och analyser räkna ut den förväntade
affärsnyttan. I dessa stadier kan man även inverka på hur
stor affärsnyttan blir genom att påverka utformningen av
kursen. Utvärderingar som sker i det sista steget i modellen
ger möjligheter till att mäta exakt vilken affärsnytta
utbildningen resulterat i. Dessa mätningar bör då ske vid mer
än ett tillfälle.

7 Slutsats och framtid
En viktig faktor vi kommit fram till i utvärderingsarbetet är att
företagens egenintresse ligger till grund för hur noga man
genomför utvärderingar. En grundlig utvärdering kostar
pengar och företag som enbart säljer e-learning är mer
intresserade av att kunden är nöjd. Detta kan innebära att
man gärna visar upp hur mycket billigare det blev med en
e-learninglösning istället för en traditionell utbildning. Exakt
vilken nytta kunden fått ut av kursen är mer eller mindre
ovidkommande.
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De utvärderingar vi sett exempel på genererar olika resultat,
och har därmed olika kvalitéer för det arbete man gör vid
analysen av utvärderingarna. De utvärderingar som
genomförs innan kursen distribueras, som sker i Beta och
Delta, kan ha en mer positiv effekt som utvärdering än de
enkäter som vanligtvis fylls i efter kursens slut. Vi tror att ett
gott förarbete resulterar i bättre affärsnytta  än utvärderingar i
efterhand, som istället mäter den affärsnytta som skapats.

Att följa en utvärderingsmodell som Kirkpatrick’s modell är
förmodligen inte alltid ekonomiskt försvarbart. De resultat
man får tillbaka av utvärderingsanalysen på de flesta kurser
motsvarar inte de resurser man får sätta in i
utvärderingsförfarandet.

Det vi kan konstatera är att så länge kunden styr om
utvärderingar kommer att genomföras eller ej, så kommer den
feedbackbaserade utvecklingen av e-learning att gå sakta
framåt för företagen.

Vad vi sett på olika företag är att man oftast utvärderar i flera
av stegen, men ofta väljer man ett steg som får stå i fokus.
Detta ser vi dock inte som ett problem utan vi ser att
fokusering på ett steg kan väga upp mindre koncentration på
ett annat. Idealet behöver inte innebära att man går igenom
alla stegen i PULS-modellen, utan att man anpassar
utvärderingar efter företagets arbetssätt.

Slutligen har vi sett att det finns mängder av områden inom e-
learning som skulle behöva studeras vidare. När det gäller
utvärderingsområdet finns det i nuläget inte så mycket
forskning. De utvärderingsmodeller som finns är oftast inte
anpassade för e-learningkurser och bör ses över.

Fler företag borde ingå i en fortsatt studie om utvärderingar.
Att gå ut och studera företag och observera hur man arbetar
med utvärderingar kan vara ett intressant steg i fortsatt
forskning om utvärderingar. Man skulle även kunna utgå från
deltagarnas perspektiv och studera vad de tycker är viktigast
att utvärdera.
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9 Bilaga1, Intervjumanual

Bakgrund
1. Vad är det för typ av organisation?
2. Vad har du för position i företaget?
3. Vad är ert förhållande till e-learning?
4. Använder/tillverkar ni det?
5. När började ni med e-learning?
6. Vad är din definition av e-learning?
7. Vad ser du för fördelar/nackdelar med e-learning?

Utvärderingsprocessen
1. Hur ser era utvärderingar av e-learningkurser ut?

1.1. Hur genomförs dem?
1.2. När genomförs dem?

2. Vad utvärderas?
2.1. Teknik
2.2. Pedagogik
2.3. Reaktioner
2.4. Innehåll
2.5. Utvärderas det om användarna utnyttjar de mobila

möjligheter som finns?
2.6. Utvärderas kursens mål någonting i efterhand om de

uppnåtts?
2.7. Kan man utvärdera användarnas reaktioner?
2.8. Har tidigare användarreaktioner tagits med när man

designade kursen?
2.9. Hur utformar man en utvärdering som även täcker in

reaktioner?
3. Vad är svårast att utvärdera?
4. Vad är viktigast att utvärdera?
5. Hur tas utvärderingarna hand om och bearbetas?

5.1. Har du varit med och analyserat utvärderingarna efter någon
kurs?

5.1.1. Hur gick det till?
6. Hur mycket tid lägger ni ner på att utvärdera?
7. Brukar gamla utvärderingar ligga i åtanke när man utformar en ny

kurs?
8. Jagar man de som hoppat av kursen och genomför utvärderingar?
9. Har vissa kurser fler avhopp? – har det utvärderats varför?
10. Vad brukar användarna se som positivt/negativt med kurserna?
11. Har ni hört talats om Kirkpatricks modell?
12. Arbetar ni efter någon annan modell?
13. Varför en viss modell?
14. Om ni inte efter en speciell modell finns det intresse att finna en

speciell modell för utvärdering av e-learningkurser?
14.1. Hur skall en sådan modell se ut?

Övrigt
1. Sker all utbildning på arbetstid?



2. Är det viktigt att kunna göra kursen oavsett var man befinner sig?
3. Vad anser du är ett måste för en bra e-learningkurs?
4. Vad är bra e-learning? – Blended solutions?
5. Kan allt läras ut med e-learning?
6. Vilka kurser lämpar sig bäst för e-learning?
7. Hur långt bör ett pass framför datorn vara när man gör en e-

learning-kurs?
8. Är det viktigt att kunna hoppa över avsnitt som man känner att man

kan?
9. Hur görs examineringar/slutprov på kurserna?
10. Hur mäter man kvalitén på e-learning?

Personliga reflektioner
1. Har du gått e-learningkurser?
2. Var det sådana som företaget utvecklat själva eller en annan kurs?
3. Vad är dina egna reflektioner av att läsa en sådan kurs?

Har du något att tillägga?


