
6 tips för effektiv e-learning

Intermezzon har skrivit och producerat digitala utbildningar i 30 år. 
Vi har samlat på oss en rad erfarenheter om varför vissa satsningar når  
sitt mål och både lär ut kunskap och tränar deltagaren i nya beteenden. 

Här presenterar vi några av våra viktigaste lärdomar, tips och  
rekommendationer om vad du behöver tänka på när du planerar er  
kommande digitala kompetensutbildning.



1. En e-learning är sitt eget medium

Den stora skillnaden mellan en e-learning och 
många andra utbildningsformer är att en  
e-learning aktiverar deltagaren. 

En riktigt bra e-learning bör innehålla inte bara 
text och bild utan även ljud, film och även en stor 
del interaktivitet.

2. Anpassa innehållet efter  
formatet

Vi förväntar oss olika tempo och omfång beroen-
de på vilket media vi har framför oss. Jämför en 
tjock roman med ett reklammeddelande. Med en  
e-learning kommer oftast en förväntan kring ett 
högre tempo än när vi läser ett dokument med 
bara text. 

Innehåll och utformning spelar stor roll men en  
generell riktlinje är 20 till 30 minuter. Längre  
utbildningar ställer högre krav på interaktivitet 
och fångande innehåll.

Mobilt lärande

E-learning  behöver vara  

responsiv och anpassas för 

olika skärmstorlekar, till  

exempel mobiltelefon,  

läsplatta osv.. 

Det innebär att du ska kunna 

träna när du vill, kan och  

behöver det. Kunskap finns 

idag tillgängligt överallt. Men 

den ska förpackas för att passa 

dina syften och behov. 



3. Var börjar ni?

Det börjar som med mycket 
annat med frågan ‘varför?’. Varför 
behövs utbildningen, vad är dess 
syfte och mål? Det här behöver 
även vara tydligt för deltagaren. 

Kort och gott behöver ni förklara 
för deltagaren vad hen vinner på 
att gå er utbildning - på vilket sätt 
blir arbetslivet eller vardagen lite 
bättre eller lite enklare efter den 
här kursen? Det här är något att 
påminna om både före, under och 
efter kursen.

Baserat på upplevelser

Vad skapar intresse och engagemang?  

Hur behåller man intresse och fokus? 

Att vara intresserad och nyfiken på de 

drivkrafter som skapar ett bra lärande  

ger förutsättningar att prova nya  

pedagogiska grepp. 

4. Prioritera, prioritera, prioritera

Rätt utformad skapar en e-learning goda  
förutsättningar för att deltagaren lägger 
innehållet på minnet. 

Men vi har lärt oss att vi behöver begränsa 
omfånget. Vi behöver prioritera och fokusera 
på det viktigaste, nyckelmomenten - det som 
har avgörande betydelse för er verksamhet, 
era kunder och era anställda. 



5. Involvera flera

En lyckad e-learning träffar rätt, talar 
mottagarens språk och är varken onödigt 
komplicerad eller för ytlig. Att bjuda in 
representanter från målgruppen är ett bra sätt 
att försäkra sig om att både tilltal och innehåll 
når fram. Det är en bra idé att ha med målgrupps-
representanterna genom hela projektet, från 
brainstorming och workshop till att pröva de 
färdiga idéerna mot. 

Det är hur slutanvändaren uppfattar och tar till 
sig utbildning som avgör om den är lyckad eller 
inte!

6. E-learning - en del av en läroresa

Allt ryms inte i en e-learning. Vi vet att vi måste  
prioritera och fokusera på det allra viktigaste, 
men samtidigt finns det mer att lära. 

Har ni ett LMS - en lärplattform - kan ni skapa och 
administrera deltagarnas läroresa. Vi använder 
vårt egna LMS - Palms - där vi kombinerar  
gemensamma träffar - via webbmöten eller på 
plats när det är möjligt - med e-learnings, filmer, 
fördjupningsmaterial och quizar. 

Det här låter deltagarna ta till sig information 
kring ett ämne i sin takt, men de ges också  
möjlighet att diskutera vidare med kollegor, kurs-
kamrater och en kursledare eller coach. Vi kallar 
konceptet blended learning - hur det utformas 
låter vi ert behov, er ambition och era mål avgöra.

Er viktigaste tillgång – 
kunniga medarbetare 

Ett företags framgång vilar i 

medarbetarnas händer 

– det är de som skapar varan 

eller tjänsten ni erbjuder.

Att utbilda personalen är 

därmed inte bara att utveckla 

medarbetarna utan även att 

utveckla er verksamhet.



Mät era framgångar

Vi är övertygade om att den bästa utvecklingen 
av er kompetens fås när ni mäter kunskapsnivån 
både före, under och efter en utbildning. 

Vårt LMS Palms skapades med just det här syftet – 
att kunna mäta utbildningssatsningarna precis så 
bra som vi själva krävde.

Prata e-learning och lärresor med oss
Vi har tränat tusentals användare och vet vad som fungerar och vad som 
inte gör det. 

Alla teorier och processer har sina poänger, men den verkliga 
utmaningen ligger i att implementera dem i din vardag, i dina möten med 
kunder och medarbetare.

Kontakta oss

www.intermezzon.com


