
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapport S-2020-12 

Mikrolärande 
 



 

 
 

 

 

Mikrolärande 
 

Klicka här för att skriva namn 

 



 
 

3 
 
 

MIKROLÄRANDE 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

Mikrolärande är ett strategiskt projekt som har genomförts inom programmet. Det har 
letts av Ann-Christin Kjellson samt David Appelberg, Blue Science Park och har 
genomförts i samverkan med IQ Samhällsbyggnad och projekten DigiGrow, Nationella 
Riktlinjer och Systematisk hantering av hållbarhetskrav. Mikrolärande har också haft 
stöd av en referensgrupp med representanter från Boverket, Institutionen Fysisk 
planering vid Blekinge Tekniska Högskola, NCC, Chalmers studentkår, Osynlig och 
Pure. 

Karlskrona, 2022-06-09 
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Sammanfattning 

Inom ramen för Smart Built Environments projekt har mycket ny kunskap tagits fram 
och huvudsakligen samlats i längre rapportformat. Därför uppstod ett behov av att 
prova metoder för att tillgängliggöra kunskapen på ett mer lättillgängligt sätt och till 
en större målgrupp. Med det är här projektet har metoden Mikrolärande testats för att 
därefter kunna användas av andra kommande projekt inom innovationsprogrammet. 

Tillsammans med tre samarbetsprojekt togs tre mikrolärandeutbildningar fram: 

• DigiGrow 
• Nationella Riktlinjer (rekommendationer gällande informationsleveranser i 

livscykeln av byggnader och anläggningar) 
• Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen 

Mikrolärande är en pedagogisk metod på frammarsch då den passar in i vår tid med 
ständigt informationsflöde och begränsat med tid för kompetensutveckling. Att få hjälp 
med att portionera ut lärande i lagom stora doser gör det möjligt att ta till vara korta 
lediga stunder och underlättar även repetition. 

Det är särskilt lämpligt att använda mikrolärande när följande kriterier är uppfyllda: 

• Kunskapen går att dela upp i små delar som går snabbt att tillgodogöra sig. 
• Målgruppen har inte tid att lägga längre, sammanhängande stunder på lärande 

utan kanske bara har fem minuter på bussen eller mellan två kundmöten. 

Det finns också områden där mikrolärande är mindre lämpligt, till exempel när 
området är komplext och kräver odelad uppmärksamhet och lite längre tid. Då kan det 
ändå vara lämpligt att kombinera mikrolärande med vanliga lektioner på så sätt att 
kursdeltagarna har förberett sig genom att ha gått igenom ett eller flera ”mikro-
avsnitt” eller att man använder mikrolärande som repetition efter mer klassisk 
undervisning. Detta kallar man för ”blended learning”. 

Totalt har (fram till 2022-06-09) 1003 personer tagit del av de tre mikroläranade 
utbildningarna, mer detaljerad statistik kopplat till varje utbildning finner ni i kapitel.7 
av denna rapport. Värt att nämna är att då återkoppling efter genomförd utbildning 
inte har varit tvingande har insamlingen av data kopplat till upplevd kvalité varit 
begränsad. Men utifrån statistiskt säkrade volymer av besökare på kurssidorna kan vi 
dock dra slutsatsen att utbildningsformatet är ett bra komplement för att 
tillgängliggöra komplex kunskap mot en bredare målgrupp.  
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Summary 

Within the framework of Smart Built Environment's project a great deal of new 
knowledge has been developed and mainly publidshed in longer report formats. 
Therefore, there existed a need to apply methods that make knowledge accessible in a 
more destilled format and to a larger target audience. Within the framework of this 
project, the Micro-learning method has been tested so that it can then be used by other 
upcoming projects within the innovation program. 

Together with three collaborative projects, three micro-learning educations were 
developed 

• DigiGrow 
• National Guidelines (recommendations pertaining to information distribution 

in the lifecycle of buildings and facilities.) 
• Systematic management of sustainability requirements throughout the 

construction process 

Micro-learning is a learning method on the rise as it fits into the theme of our 
surrounding world that host a constant flow of information, more limited attention 
spans and shorter time periods for competence development. Through micro learning 
you get help portioning out knowledge in reasonably sized doses. You also make it 
possible to take advantage of short available moments through the day and also 
facilitate repetition. 

It is particularly appropriate to use micro-learning when the following criterias are 
met: 

• The knowledge can be divided into small parts that can be quickly assimilated. 
• The target group does not have time to spend longer, continuous moments 

learning, but may only have five minutes on the bus or between two customer 
meetings. 

There are also areas where micro-learning is less suitable, for example when the area 
is complex and requires undivided attention and a little longer time. Then it may still 
be appropriate to combine micro-learning with regular lessons in such a way that the 
course participants have prepared by going through one or more "micro-sections" or 
that you use micro-learning as repetition after more classical teaching. This is called 
"blended learning". 

A total of 1003 people have (up to 2022-06-09) taken part in the three micro-learning 
educations. More detailed statistics linked to each education can be found in chapter 7 
of this report. It is worth mentioning that since feedback, after completed trainings has 
not been mandatory, the collection of data linked to perceived quality has been limited. 
However, based on statistically secured volumes of visitors to the course pages, we can 
conclude that the educational format is a good complement to making komplex 
knowledge available to a wider audience.  
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1 Bakgrund 
Mikrolärande eller ”bite-size”, där man delar upp inlärningen i små portioner har visat 
sig passa människans sätt att bearbeta information och ta tillvara kunskapen bättre 
jämfört med längre utbildningar. Det är lättare att repetera och man kan styra takten 
själv och gå igenom avsnitt då det passar en själv.  

Inom ramen för Smart Built Environments projekt har mycket ny kunskap tagits fram 
och huvudsakligen samlats i rapportform. Det finns nu ett behov av att prova metoder 
för att tillgängliggöra kunskapen på ett mer lättillgängligt sätt och till en större 
målgrupp. Med det är här projektet har metoden Mikrolärande testats för att därefter 
kunna användas av andra kommande projekt inom innovationsprogrammet.   

2 Metod för att sprida kunskap 
Mikrolärande är en pedagogisk metod på frammarsch då den passar in i vår tid med 
ständigt informationsflöde och begränsat med tid för kompetensutveckling. Att få hjälp 
med att portionera ut lärande i lagom stora doser gör det möjligt att ta till vara korta 
lediga stunder och underlättar även repetition.   

Mikrolärande kan ta vara på paustid i vardagen och på det viset kan vi smyga in 
lärande i vardagen likväl som att vi loggar in datorn eller i mobilen eller bekräftar en 
betalning med BankID. Observationer har visat att vi inte betraktar det som förlorad 
tid. Mikrolärande tar vara på den vetskapen och kan ge ett individuellt lärande i 
vardagen. Det är viktigt att mikrolärande kan integreras i den existerande teknologin 
så att utbildningarna kan visas på datorn, i mobilen eller Ipad utan att det spelar någon 
roll vilket verktyg vi väljer. När metoden testades redan 2003 visade det att metoden 
var framgångsrik när man kunde integrera små portioner lärande i vardagen. (Gassler, 
Gerhard; Hug, Theo & Glahn, Christian, 2004) 

Digitaliseringen i samhället har förändrat hur kunskap sprids och struktureras och 
även hur vi tar till oss kunskap. Utifrån detta behöver vi se över de klassiska 
modellerna för att lära ut och samtidigt utforska helt nya sätt att lära ut. Mikrolärande 
ger alternativ som behövs utifrån förändringarna i samhället där vi översköljs av 
alltmer ostrukturerad information. 

Vilka aspekter är då viktiga för mikrolärande:  

1. Strukturera informationen till sekvenser och trådar, små och sammanhängande 
enheter för att komma ifrån det stora informationsöverflödet.  

2. Minska ner på informationsmängden och använd nya lärmetoder och 
lärandeprocesser. 
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3. Tillåt varje individ att själv välja tid, plats och takt i lärandet. För att det ska fungera 
krävs tekniska lösningar som möjliggör individanpassning utifrån vanor och behov.   

Mikrolärande tillåter helt enkelt ett annat sätt att hantera tid. Inlärningen delas upp i 
små steg som vart och ett tar lite tid i anspråk. Man behöver inte skapa ett enda stort 
tidsutrymme för inlärning utan man kan utnyttja tiden i “mellanrummen” mellan olika 
aktiviteter. Kraften i mikrolärande handlar om det upprepade användadet av tid i 
mellanrummen. Antagandet bygger på att individer själva kan sköta i vilken takt och i 
vilken omfattning de ska lära sig och därigenom uppnå sina och organisationens 
lärmål. (Hug, Theo; Lindner, Martin; Bruck, Peter A. (eds.), 2006) 

Ofta är kursavsnitten så korta som 2–3 minuter men kan vara upp till 15–20 minuter. 
Det är viktigt att varje avsnitt är baserat på en avgränsad fråga så att man inte blandar 
ihop för många saker i ett avsnitt. Kurserna kan vara tillgängliga via datorn eller 
mobilen. Ofta genomförs kurserna via mobilen eftersom det passar att följa 
utbildningsavsnitten via mobilen till exempel på väg till eller från jobbet. Det kallas då 
mobile micro learning. (Tipton, 2017) 

Det finns också områden där mikrolärande är mindre lämpligt, till exempel när 
området är komplext och kräver odelad uppmärksamhet och lite längre tid. Då kan det 
ändå vara lämpligt att kombinera mikrolärande med vanliga lektioner på så sätt att 
kursdeltagarna har förberett sig genom att ha gått igenom ett eller flera ”mikro-
avsnitt” eller att man använder mikrolärande som repetition efter mer klassisk 
undervisning. Detta kallar man för ”blended learning”.  

Det är särskilt lämpligt att använda mikrolärande när följande kriterier är uppfyllda: 

• Kunskapen går att dela upp i små delar som går snabbt att tillgodogöra sig. 
• Målgruppen har inte tid att lägga längre, sammanhängande stunder på lärande 

utan kanske bara har fem minuter på bussen eller mellan två kundmöten. 

Utvecklingen inom mikrolärande och digitalt lärande går fort och enligt en nyligen 
utkommen rapport är det nu mycket fokus på att ta fram personligt anpassade 
utbildningar. Mad andra ord handlar det då om att med hjälp av tillgänglig data om 
personer ge förslag på vilka utbildningar varje person bör gå. Det kan till exempel vara 
aktuellt i stora företag. AI kan också användas för att välja och anpassa kursinnehåll för 
den som går kursen. Det är alltså en utveckling av Mikrolärande med stöd av olika 
analytiska modeller för att göra mikrolärandet ännu smartare. Detta kommer med stor 
sannolikhet utvecklas ytterligare under de kommande åren.  (Donald.H. Taylor, 2020) 
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3 Kartläggning av några goda 
exempel 

Det finns flera organisationer som redan arbetar med mikrolärande, i synnerhet är det 
vanligt att man använder metoden för så kallad ”on-boarding”, det vill säga 
introduktionsutbildning för nyanställda. Det finns också organisationer som använder 
metoden i större skala till externa målgrupper. Här presenteras några exempel för att 
visa på lite olika upplägg och metoder, som också anpassats utifrån målgrupp och 
behov kopplat till den specifika utbildningen.  

3.1 Mikrolärande för internutbildning eller ”on-
boarding”: 

Eftersom det är svårt att få tillgång till organisationers intranät så lyfts här fram ett 
exempel på en introduktionsutbildning om arbetsmiljö som ligger öppen som ett 
exempel på en leverantörs webbsida. Det är ett exempel på hur man kan förklara 
området arbetsmiljö på ett kort, enkelt och underhållande sätt. Det kan sedan finnas 
flera avsnitt som ger djupare kunskap där den anställde ska gå igenom flera avsnitt. I 
det här fallet ligger utbildningsfilmen ”löst” på en webbsida men kan tänka sig att den 
hos ett mindre företag skulle ligga på intranätet under en personalsida där man samlar 
internutbildningar. Det kan också vara så att man köper in standardutbildningar om 
till exempel arbetsmiljö eller GDPR och gör vissa anpassningar till sin organisation. Det 
är möjligt när det är områden som är i stort sett samma för alla organisationer.  

Större organisationer har ofta lärplattformar där man även kan följa upp vilka som gått 
de olika utbildningarna för att också kunna skicka påminnelser till dem som inte gått 
obligatoriska utbildningar. Det underlättar för dessa organisationer att kunna köra 
samma utbildningar över en hel koncern samtidigt och på olika språk.  

Exempel på ett delavsnitt i en internutbildning om arbetsmiljö:  

Happyworks snabbutbildning om arbetsmiljö: 
http://happyworks.se/work_environment/index.html   

Flera myndigheter använder också e-learning och i vissa fall mikrolärande som är 
tillgängligt för alla att använda. Dessa utbildningar kan ju då användas som en del av 
en organisations internutbildning också.  

Exempel på utbildning inom arbetsmiljö riktat till externa användare: 

Arbetsmiljöverkets webbutbildningar om arbetsmiljö: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/webbutbildningar/#1 

För mindre företag kan det också vara en bra idé att abonnera på färdiga mer specifika 
utbildningar inom olika områden. Det finns exempel på utbildningar inom till exempel 
olika funktioner i Outlook och Excel eller stresshantering som man kan abonnera på till 
en årskostnad. 

Exempel på utbildning om en specifik Excel-funktion med mikrolärande som metod:  

http://happyworks.se/work_environment/index.html
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Utbildning för ekonomer-hämta pivotdata från Merit+ Go’s hemsida med kurser att 
abonnera på där mikrolärande används som metod: https://meritgo.se/film/excel-
kurs/topp-excel-funktioner-for-ekonomer/hamta-pivotdata/  

   

3.2 Mikrolärande för specifik yrkeskompetens med 
hjälp av lärplattform och nano-kurser 

Boverket har en lärplattform där de kontinuerligt bygger ut med utbildningar inom 
plan- och byggområdet. Alla Boverkets utbildningar kan kanske inte klassificeras som 
mikrolärande då flera avsnitt är betydligt längre än 20 minuter men själva strukturen 
med ett bibliotek av totalt cirka 35 olika kurser, som var och en innehåller ett antal 
avsnitt som användaren kan gå in och följa när som helst och även återvända till och 
repetera. Användaren registrerar sig först (i det här fallet gratis) och får då tillgång till 
alla kurser. När man är inne i PBL Akademi kan den registrerade användaren då välja 
mellan alla tillgängliga utbildningar, gå igenom alla avsnitt eller välja att delta i bara 
vissa avsnitt i en utbildning och återkomma till den senare. Applikationen kommer 
också ihåg mellan besöken vilka utbildningar som användaren har påbörjat så det är 
lätt att hitta tillbaka.  

Figur 1 

 

Exempel på en av Boverkets utbildningar inom PBL Akademi 
 

 

 

 

 

https://meritgo.se/film/excel-kurs/topp-excel-funktioner-for-ekonomer/hamta-pivotdata/
https://meritgo.se/film/excel-kurs/topp-excel-funktioner-for-ekonomer/hamta-pivotdata/
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Boverket provade även under en period en annan variant av Mikrolärande som 
kallades PBL nano där användaren kunde prenumerera på ett mejl som kommer i 
slutet av varje månad.  PBL nano var korta textbaserade utbildningar som gav 
information om specifika avsnitt i plan- och bygglagen.  För varje avsnitt fanns ett 
lektionsmål som inledde avsnittet så att användaren visste vad avsnittet handlade om 
och vad det var tänkt att man skulle lära sig. Här är ett exempel på en del av ett sådant 
avsnitt:  

Figur 2 

 

 

Exempel på ett avsnitt i Boverkets Nano-utbildning, PBL Nano 
 

 

3.3 Mikrolärande för att sprida kunskap om generellt 
ämne till många via e-postprenumeration 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en utbildning om 
informationssäkerhet tillsammans med länsstyrelserna samt SKR. Utbildningen 
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erbjuds kostnadsfritt till alla offentliga organisationer. Via MSB:s webbplats kan man 
beställa utbildningen via leverantören av lärplattformen där utbildningen ligger. 
Utbildningen är uppdelad på 11 avsnitt där varje avsnitt består av överskådliga bilder 
och text uppdelat på cirka 6–8 bilder. Utbildningen ligger alltså på en lärplattform men 
användarna går in i utbildningen via ett utskickat mejl som skickas ut med jämna 
mellanrum. När användaren har klickat in sig i utbildningen så går det även att hoppa 
tillbaka till tidigare avsnitt och repetera. Om användaren inte går in på länken i mejlet 
skickas även påminnelser med jämna mellanrum. Organisationen kan också få 
uppföljning på hur många användare i organisationen som gått igenom hur många 
avsnitt av utbildningen. 

Exempel på en bild i ett avsnitt inom MSB:s utbildning om informationssäkerhet.  
Figur 3 

 

 

Exempel på en bild inom ett avsnitt inom MSB:s utbildning om informationssäkerhet. 
 

Exempel på påminnelse via e-postmeddelande. Lärplattformen skickar automatiskt ut 
dessa påminnelser om användaren inte gått in på det senaste utskickade avsnitt. Om 
användaren klickar på knappen i e-postmeddelandet  
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Figur 4 

 

 

Exempel på påminnelse i MSB:s utbildning om informationssäkerhet 
 

4 Val av samarbetsprojekt 
Vid urval av delprojekt prioriterades projekt som riktade sig till breda målgrupper och 
som hade material som lämpar sig för Mikrolärande. Det innebär projekt som är mer 
inriktade mot att sprida kunskap gentemot till exempel kommuner eller 
byggbranschen snarare än djupgående forskningsresultat mer riktat till fortsatt 
forskning och utveckling.  Det fanns också en ambition att hitta projekt inom både 
planering samt bygg/förvaltningsfasen. De utvalda projekten behövde också ha 
möjlighet att bistå med urval av material samt med att skriva första grovutkastet till 
respektive utbildningspaket. I gengäld fick de tre utvalda projekten en väl 
genomarbetad mikrolärandeutbildning som kunde användas i kommunikationen om 
respektive projekt. Samarbetsprojekten fick också stor möjlighet att styra innehållet i 
utbildningarna och genom Mikrolärande-projektet fanns möjlighet att låta personer i 
målgruppen samt referensgruppen testa framtagna utbildningar för att tidigt (redan 
utifrån första versionen) få signaler om något behövde ändras. 

4.1 Deltagande samarbetsprojekt: 
Tillsammans med tre samarbetsprojekt togs tre utbildningspaket fram. 
Samarbetsprojekten är följande: 

4.1.1 DigiGrow 
Projektets syfte är att hjälpa kommunerna att gå från den insikt de hittills har fått om 
digitalisering till handling och aktivt arbete med att fullt utnyttja digitaliseringens 
möjligheter i sina huvudprocesser. Projektets innehåll och fokus är att bygga förmåga 
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till digitalisering med stöd av ett digitalt testlabb med inriktning på plan- och 
bygglovsprocessen. Mer detaljerad information finns på projektets sida på Smart Built 
Environments webbplats: 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digigrow/  

4.1.2 Nationella riktlinjer 
Nationella Riktlinjer utgör rekommendationer gällande informationsleveranser i 
livscykeln av byggnader och anläggningar innehållande begrepp, metoder, processer 
och leveransspecifikationer. Upplägget av riktlinjerna och den bakomliggande digitala 
plattformen, som är baserad på öppen källkod, syftar till att aktörer i 
samhällsbyggnadsbranschen utvecklar riktlinjerna med varandra för att tillsammans 
skapa enhetliga och relevanta rekommendationer. finns på projektets sida på Smart 
Built Environments webbplats: 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/nationell-riktlinjer-
fas-3/   

 

4.1.3 Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela 
byggprocessen 

Projektet arbetar med att ta fram en prototyp för en standard avseende digitalt 
informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer. Mer detaljerad 
information finns på projektets sida på Smart Built Environments webbplats: 
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/system-haallbar/  

5 Val av verktyg samt metod 
Målsättning med projektet Mikrolärande var att testa metoden tillsammans med tre 
utvalda projekt inom Smart Built Environment. För att det skulle bli bra tester, 
behövde de utvalda projekten ha material som lämpade sig för att sprida till en 
bredare målgrupp via Mikrolärande. En annan målsättning var att den struktur (med 
lärplattform och författarverktyg) som skulle byggas upp i och med framtagandet av de 
tre utbildningarna också skulle kunna användas av kommande projekt inom Smart 
Built Environment.  

Val av lärplattform och författarverktyg 
Inför uppstarten av de tre delprojekten fanns det några olika alternativ för val av 
systemlösning/lärplattform. Oavsett val av system behövdes även konsultstöd för 
framtagandet av det pedagogiska materialet.  

När det gällde val av verktyg/lärplattform var det viktigt att det skulle finnas möjlighet 
att ta fram utbildningar som innehöll text, bild, quiz, filmer med mera och att 
utbildningspaketen skulle vara responsiva, det vill säga kunna användas i olika 
gränssnitt som dator, mobil eller platta.  Lärplattformar ger ofta stora möjligheter till 
att följa upp användningen av utbildningarna men det krävs då att alla som går 
utbildningen också registrerar sig. För utbildningar som tagits fram under projektet 
och för utbildningar som kommer att tas fram senare under förvaltning för olika 
projekt inom Smart Built Environment så är tanken att de ska ligga öppna för alla 
externa användare även om uppföljningsmöjligheterna då blir något begränsade. Det 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digigrow/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/nationell-riktlinjer-fas-3/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/nationell-riktlinjer-fas-3/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/system-haallbar/
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kan bli aktuellt att ta fram mer ”interna” utbildningspaket, till exempel för 
projektledare inom Smart Built Environment. I det fallet kan det bli aktuellt att sprida 
sådana utbildningar bara till inloggade användare som är projektledare inom 
innovationsprogrammet. När användarna registrerar sig kan man till exempel följa upp 
vilka delar av utbildningen respektive användare har fullföljt. Det är alltså inte möjligt 
när utbildningarna ligger öppna för alla externa användare.  

Ett annat krav på verktyget var att utbildningarna skulle anpassas till den grafiska 
profilen för Smart Built Environment. Det var också viktigt att lärplattformen skulle 
kunna användas även längre fram av kommande projekt inom Smart Built 
Environment.  

Efter en direktupphandling, där anbudsförfrågan skickades till fyra olika leverantörer, 
föll det slutliga valet på lärplattformen GO+ samt det tillhörande författarverktyget 
Articulate Rise, som levererades av företaget TicTac. Pedagogiskt konsultstöd kom 
också från företaget TicTac, som även har bistått med utbildning i lärplattformen GO+ 
för projektledare samt kommunikatörerna vid IQ Samhällsbyggnad, som också fått 
tillgång till digitala utbildningar för användare i verktyget Articulate Rise. 

Projektet förvaltar plattformen under projekttiden men därefter behöver en aktör 
utses som förvaltar verktyget och de utbildningar som tagits fram. Den aktör som 
förvaltar plattformen framöver kan då också fungera som ett stöd för kommande 
projekt som vill använda metoden och lärplattformen. I avsnitt åtta diskuteras olika 
alternativa lösningar för förvaltningen. 

Metod vid framtagande av utbildningspaketen 
Målsättningen från början var att de tre utbildningspaketen, som skulle tas fram inom 
projektet, skulle anpassas efter behoven i aktuell målgrupp. För varje utbildning utsågs 
därför några testpersoner från målgruppen som kunde testa och lämna synpunkter på 
den första versionen av utbildningen. Projektets referensgrupp användes också redan 
tidigt vid första versionen för att få in deras input och möjliggöra eventuella 
anpassningar och justeringar av utbildningspaketen.  

Samma strukturerade process användes för alla tre delprojekt och en detaljerad 
tidsplan togs också fram för respektive delprojekt. Samarbete med respektive projekt 
(DigiGrow, Nationella Riktlinjer och Systematisk hantering av hållbarhetskrav) skedde 
löpande under delprojektet. Framtagningsprocessen bestod av följande steg:  

1. Projektledaren för samarbetsprojektet tog fram ett grovmanus för 
utbildningspaketet och tog också fram förslag på syfte och målsättningar för 
utbildningen samt tänkt målgrupp. Materialet skickades till projektledaren och 
kommunikatören i Mikrolärandeprojektet samt till konsulten hos TicTac.  

2. Workshop tillsammans med konsult med genomgång och förfining av syfte, 
mål och målgrupp, övergripande genomgång av grovmanus samt fastställande 
av tidplan för delprojektet. 

3. Konsulten arbetade fram ett pedagogiskt material utifrån grovmanus och tog 
fram en första version i verktyget Articulate Rise. Detta för att från början få 
en känsla för hur utbildningen skulle kunna komma att se ut. Länk till den 
första versionen skickades till projektledaren för samarbetsprojektet, några 
testpersoner från målgruppen samt även till referensgruppen. 
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4. Projektledaren för Mikrolärandeprojektet samlade in alla synpunkter och 
stämde av tillsammans med projektledaren för samarbetsprojektet och 
kommunikatören innan slutliga synpunkter skickades över till TicTac. 
Synpunkterna kunde läggas in direkt i författarverktyget Articulate Rise.  

5. Konsulten bearbetade synpunkter och behov av justering av text och bilder 
inför den andra versionen. Länk till version 2 skickades ut till projektledaren 
för samarbetsprojektet samt till referensgruppen för eventuella ytterligare 
synpunkter. 

6. Projektledaren för Mikrolärandeprojektet samlade återigen in alla synpunkter 
från det aktuella samarbetsprojektet samt från referensgruppen och efter ett 
avstämningsmöte skickades slutliga synpunkter över till TicTac. Synpunkterna 
kunde återigen läggas in direkt i författarverktyget Articulate Rise. 

7. Konsulten genomförde justeringarna och tog fram en tredje version för en 
sista kvalitetssäkring. I detta skede skulle det endast vara mindre justeringar 
inför slutversionen. 

8. Projektledaren och kommunikatören i Mikrolärandeprojektet samt 
samarbetsprojektet gick slutligt igenom den sista versionen och efter 
genomförda justeringar av konsulten kunde slutversionen godkännas. 

9. Konsulten skickade över slutversionen i form av SCORM-paket. 
10. Projektledaren för Mikrolärandeprojektet lade upp SCORM-paketen i GO+-

plattformen.  
11. Lansering av utbildningen utifrån tidplan i det aktuella samarbetsprojektet 

(den 27 maj för DigiGrow, den 1 september för Nationella riktlinjer samt den 
14 oktober 2022 för Systematisk hantering av hållbarhetskrav. 
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6 Tidplan för genomförande 
Projekts genomförandefas bestod av tre iterationer där tre olika utbildningspaket togs 
fram.  

I den ursprungliga tidplanen skulle ett utbildningspaket tagits fram i kvartal 2, ett i 
kvartal 3 och det sista i kvartal 4. Efter genomförande av det första delprojektet blev 
det klart att tidplanen kunde komprimeras något så att de båda första delprojekten 
kunde slutföras före sommaren (dock lansering 1:e september för Nationella 
Riktlinjer) samt det tredje delprojektet i början av september för lansering den 14:e 
oktober. Att tidplanen kunde komprimeras något för de tre delprojekten var bara 
positivt då det passade både samarbetsprojekten och konsulten.  

Det lämnade också utrymme för att under hösten även testa en mer ”intern” utbildning 
för projektledare inom Smart Built Environment där användarna i stället registrerar 
sig och loggar in för att kunna ta del av utbildningen. Detta till skillnad från de andra 
utbildningarna som ligger öppna för alla externa användare. Detta alternativ föll dock 
senare bort som möjlighet inom ramen för projektet då resultatet inte skulle ge en 
tillräcklig datavolym för att dra några rimliga slutsatser. 

Uppföljning och utvärdering av de tre utbildningspaketen kunde sedan göras under 
hösten för att undersöka hur många som genomgått utbildningarna och hur 
utbildningarna togs emot.  

Slutrapporten har skrivits löpande under projektet och färdigställdes slutligen efter 
uppföljning och utvärdering av de tre utbildningspaketen. 
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7 Framtagande och test av 
utbildningarna 

För alla utbildningar kom vi överens om att den pedagogiska tonen skulle vara: 

• engagerande  
• seriös utan att bli alltför akademisk  
• coachande, ska ge kunskap och verktyg  
• vara en blandning av handling och reflektion  
• språket ska vara enklare, inte alltför akademiskt 

Utbildningarna skulle också blanda text, bild, video och quizz för att locka användaren 
till att lära mera! 

7.1 DigiGrow 
Första delprojektet genomfördes tillsammans med det strategiska projektet DigiGrow, 
som kort beskrevs i avsnitt 5.1.1. 

7.1.1 Syfte, mål och målgrupp 
Syftet med utbildningen för DigiGrow-projektet var att få kommunerna att gå från 
insikt till handling när det gäller digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Målet 
var också att underlätta för kommunerna att komma igång med detta 
digitaliseringsarbete och att de också ska känna sig bättre rustade att analysera var de 
ska börja med digitaliseringen utifrån var det kan finnas störst nytta  

Målsättningen var alltså att utbildningen skulle ge en ”aha-upplevelse” så att 
målgruppen inser vad som behövs för att komma igång med digitaliseringsarbetet. 
DigiGrow har också velat introducera verktyg som prototyping, visualisering, sprintar 
och nyttorealisering.  

Målgruppen är framförallt anställda och chefer på kommunernas 
samhällsbyggnadsförvaltningar. Anställda i liknande funktioner på länsstyrelserna 
ingår också i målgruppen. Utbildningen är däremot inte direkt riktad till politiker, även 
om de gärna får gå utbildningen.  

7.1.2 Utbildningen 
Utbildningen delades upp i fem moduler och utbildningen uppskattas vara på totalt 33 
minuter och finns tillgänglig via lärplattformen1. Om användaren även går in på länkar 
till extra fördjupningsmaterial så är tidsåtgången högre. De fem modulerna är följande: 

Modul 1: Om digital transformation – 4 minuter 

Modul 2: Visualisering och prototyping – 6 minuter 

Modul 3: Digitalt testlab och designsprint – 8 minuter 

 
1 Länk till lärplattformen och utbildningen för DigiGrow: 
https://smartbuilt.onlineacademy.se/external/listing/2  

https://smartbuilt.onlineacademy.se/external/listing/2
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Modul 4: Målträd – 5 minuter 

Modul 5: Nyttorealisering – 10 minuter 

7.1.3 Lansering 
Utbildningen lanserades vid en digital kunskapsfrukost hos Blue Science Park2 och 
anordnades av Mikrolärande-projektet tillsammans med DigiGrow-projektet. 
Seminariet innehöll information om båda projekten samt en introduktion till 
utbildningen.  

7.1.4 Uppföljning 
Fram till 2022-02-02 hade totalt 344 personer genomfört utbildningen. Eftersom 
återkoppling på upplevd kvalité efter genomförd utbildning inte är tvingande så har 
det från erhållna data varit svårt att dra några slutsatser kring hur man upplevt 
innehållet. Dataunderlaget har varit för begränsat. 

7.2 Nationella riktlinjer 
Det andra delprojektet genomfördes tillsammans med projektet Nationella riktlinjer, 
som kort beskrevs i avsnitt 5.1.2. 

7.2.1 Syfte, mål och målgrupp 
Syftet med utbildningen om Nationella Riktlinjer var att uppmärksamma och inspirera 
till att använda Nationella Riktlinjer och därigenom underlätta informationsutbytet 
mellan de olika aktörerna. Målsättningen med utbildningen var att få målgruppen att 
förstå hur informationsutbytet kan underlättas om alla använder Nationella Riktlinjer. 
Önskvärt var också att deltagarna genom utbildningen skulle få en harmoniserad bild 
och sätt att hantera informationen. En utmaning var att få så många som möjligt att 
frångå att arbeta med sin ”gamla” mallar och verktyg och i stället ta till sig nya från de 
nationella riktlinjerna och den digitala plattformen. 

Målgrupp för utbildningen är projekteringsledare, teknikkonsulter, projektörer, 
arkitekter men även entreprenörer. Det innebär en delmängd av målgruppen för 
Nationella riktlinjer. 

7.2.2 Utbildningen 
Utbildningen delades upp i tre moduler, uppskattas vara på totalt 27 minuter och finns 
tillgänglig via lärplattformen3. Om användaren även går in på länkar till extra 
fördjupningsmaterial så är tidsåtgången högre. De fem modulerna är följande: 

Modul 1: Om Nationella Riktlinjer – Introduktion – 3 minuter 

Modul 2: Leveransspecifikationer för projekteringsledare – 10 minuter 

Modul 3: Informationsleveranskrav och anvisningar i en kravportal – 14 minuter 

 
2 Länk till mer information om kunskapsfrukosten om DigiGrow. 
https://www.bluesciencepark.se/aktuellt/hur-kommer-man-igang-med-digitalisering-inom-plan-och-
bygglovsprocessen/  
3 Länk till utbildningen om Nationella Riktlinjer i lärplattformen: 
https://smartbuilt.onlineacademy.se/external/listing/3  

https://www.bluesciencepark.se/aktuellt/hur-kommer-man-igang-med-digitalisering-inom-plan-och-bygglovsprocessen/
https://www.bluesciencepark.se/aktuellt/hur-kommer-man-igang-med-digitalisering-inom-plan-och-bygglovsprocessen/
https://smartbuilt.onlineacademy.se/external/listing/3
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7.2.3 Lansering 
Utbildningspaketet för Nationella Riktlinjer lanserades den 1 september i samband 
med lanseringen av själva webbportalen Nationella Riktlinjer. Seminariet anordnades 
av BIM Alliance, som kommer att förvalta Nationella Riktlinjer efter projektets slut. 

7.2.4 Uppföljning 
Fram till 2022-02-02 hade totalt 219 personer gått igenom utbildningen. Eftersom 
återkoppling på upplevd kvalité efter genomförd utbildning inte är tvingande så har 
det från erhållna data varit svårt att dra några slutsatser kring hur man upplevt 
innehållet. Dataunderlaget har varit för begränsat. 

7.3 Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom 
hela byggprocessen 

Det tredje delprojektet genomfördes tillsammans med projektet ”Systematisk 
hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen”, som kort beskrevs i avsnitt 
5.1.3. 

7.3.1 Syfte, mål och målgrupp 
Syftet med utbildningen för projektet ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav” 
handlar om att få målgruppen att förstå hur de med hjälp av standarden bättre 
kommer att kunna hantera hela kravprocessen. Målsättningen med utbildningen är att 
målgruppen ska förstå bakgrunden till problemen i dagens arbetssätt samt hur 
standarden kan hjälpa dem. Önskvärt är att målgruppen får en harmoniserad bild och 
sätt att hantera krav. En utmaning är att få alla att förstå varför de ska använda 
standarden och vilken nytta de kan ha av den. En del som skapar krav inom hållbarhet 
har inte byggbakgrund vilket ökar svårigheten när hållbarhetskrav ska ställas i 
byggprojekt. Tanken är att standarden ska hjälpa till att hantera detta. 

Målgruppen är kravställare och användare av kraven (de som skapar krav, de som 
använder krav och de som besvarar krav). 

7.3.2 Utbildningen 
Utbildningen delades upp i fyra moduler, uppskattas vara på totalt 33 minuter och 
finns tillgänglig via lärplattformen. Om användaren även går in på länkar till extra 
fördjupningsmaterial så är tidsåtgången högre. De fem modulerna är följande: 

Modul 1: Om systematisk hantering av hållbarhetskrav – 3 minuter 

Modul 2: Hur arbetar vi idag? – 12 minuter 

Modul 3: Standardens grundläggande beståndsdelar – 15 minuter 

Modul 4: Exempel – Molntjänsten Incheck – 3 minuter 

7.3.3 Lansering 
Utbildningspaketet för ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav” lanserades den 14 
oktober med ett seminarium online. Seminariet anordnades av Smart Built 
Environment. Deltog gjorde projektdeltagare från ”Systematisk hantering av 
hållbarhetskrav” samt projektledare för mikrolärandeprojketet. 
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7.3.4 Uppföljning 
Fram till 2022-02-02 hade totalt 159 personer gått igenom utbildningen. Eftersom 
återkoppling på upplevd kvalité efter genomförd utbildning inte är tvingande så har 
det från erhållna data varit svårt att dra några slutsatser kring hur man upplevt 
innehållet. Dataunderlaget har varit för begränsat. 

8 Förslag på 
förvaltningslösning 

Under projektets gång har lärplattformen GO+ använts och förvaltats av projektet. 
TicTac har utbildat projektledaren för Mikrolärande samt två kommunikatörer på IQ 
Samhällsbyggnad i verktyget, som är enkelt att använda om man har vana vid 
webbverktyg. Projektet har även haft en licens till författarverktyget Articulate Rise. 
Projektledaren och de två kommunikatörerna på IQ Samhällsbyggnad har gått en 
kortare digital introduktionskurs till verktyget, som även det verkar väldigt 
användarvänligt.  

För att hålla de framtagna utbildningarna uppdaterade och för att kunna ta fram nya 
utbildningar behöver ovanstående verktyg alltså förvaltas av en organisation som kan 
stödja projektledarna inom Smart Built Environment med detta. Det skulle bidra till att 
sprida resultat från projekten på ett mer lättillgängligt sätt till en bredare målgrupp, 
vilket också var syftet med det här projektet.  

Enklast skulle vara att lärplattformen och författarverktyget överförs till IQ 
Samhällsbyggnad till att börja med. Det skulle även möjliggöra framtagandet av korta 
”on-boarding” utbildningar till exempel för nytillkomna projektledare inom Smart 
Built Environment. Efter en tid kan det vara bra att utvärdera om förvaltningen i stället 
bör ligga hos någon annan organisation.  

Lärplattformen och författarverktyget ligger nu placerade hos Blue Science Park, som 
är projektledare, har budget för projektet och som därför betalar löpande kostnader 
för verktygen4. Det går enkelt att föra över detta till IQ Samhällsbyggnad under senare 
delen av projektet eller efter projektet. Kostnaden för verktygen skulle då kunna läggas 
på IQ Samhällsbyggnad men fördelas på de projekt som vill ha en utbildning framtagen 
och att kostnaden då läggs in i deras kommunikationsbudgetar. 

Ett alternativ kan också vara att bara behålla själva lärplattformen GO+ och anlita 
konsult vid framtagande av utbildning och då bara ladda upp SCORM-paketen i 
lärplattformen när de levererats från konsulten. (SCORM- Sharable Content Object 
Reference Model gör det möjligt att dela innehåll mellan olika aktörer, lärplattformar 
och verktyg.) Det är så processen har sett ut under projektets tre delprojekt. Det sparar 
tid och resurser från kommunikatörerna på IQ Samhällsbyggnad men det blir 
naturligtvis en extra konsultkostnad. Å andra sidan sparar man då in den löpande 
kostnaden för Articulate Rise. 

 
4 4500 kr/månad för GO+, Articulate ingår under 12 månader i projektet men måste därefter betalas med 
11950 kr per licens per år. Det bör räcka förmodligen med en licens i förvaltningen. 
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Rekommendationen från projektet är att åtminstone behålla och förvalta 
lärplattformen GO+ vidare från IQ Samhällsbyggnads sida. När det gäller skapandet av 
utbildningar i verktyget Articulate Rise så handlar det mer om hur mycket tid som 
finns hos kommunikatörerna i organisationen som förvaltar och skapar nya 
utbildningar. 

Fördelen med GO+ är att det även går att ladda upp enklare utbildningar, till exempel 
framtagna i PPT, som en alternativ lösning för de utbildningar som riktas till 
exempelvis projektledarna inom Smart Built Environment. Fördelen med att lägga upp 
dem i lärplattformen i stället för att bara lägga ut dem på webbsidan är att man då kan 
få uppföljning på vilka som fullföljt de olika ”on-boarding” – utbildningarna. 

Den lösningen som i praktiken genomfördes efter projektets avslut var att 
plattformarna för produktion av mikrolärandeutbildningar har förts över till IQ 
Samhällsbyggnad. 

 

9 Utvärdering av projektet och 
slutsatser 

I detta avsnitt redovisas lärdomar från framtagningen av utbildningspaketen samt en 
sammanfattning av uppföljningen av de tre externa utbildningspaketen samt det 
”interna” on-boardingpaketet för nya projektledare inom Smart Built.  

Lärdomar från framtagningen av utbildningarna 
Några lärdomar som framkommit är till exempel att det blir betydligt enklare att ta 
fram en Mikrolärandeutbildning om syfte, mål och målgrupp finns tydligt definierat 
och om det finns ett bra grovmanus i botten. Det är alltså viktigt att först ha en tydlig 
idé om vad man vill lära ut och inspirera till och även att man har en klar bild över 
innehållet i utbildningen. Därefter delas materialet upp i lämpliga ”portionsbitar” och 
pedagogiken läggs till med hjälp av bilder, quiz med mera.  

Det är en stor fördel om man tidigt kan ha med personer från den definierade 
målgruppen som kan testa grovmanus och koncept så att större förändringar kan 
göras redan efter första versionen. Det är lätt att man är så inne i sitt ämne att det är 
svårt att se det ur målgruppens perspektiv. 

Sammanfattning av uppföljning av utbildningspaketen 
En tydlig begränsning i projektets resultat är just hur de som har genomfört 
utbildningarna har upplevt materialet. Eftersom det i plattformen GO+ finns tekniska 
begränsningar kopplat till den statistikmängd som kan kopplas ut på icke-inloggade 
kursdeltagare/användare. En rekommendation som utgår från projektledarens sida är 
att vid nästa nyttjande av mikrolärande som metodik, att man då säkerställer att den 
teknikleverantör man använder har möjlighet att plocka ut djupare statistik på icke-
inloggade (dvs ej identifierade användare), tex tid spenderad. Dock så kan vissa 
slutsatser dras till kopplat till volymen individer som har genomfört utbildningar, att 
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mikrolärande har varit ett uppskattat format. Totalt sett har 722 individer genomfört 
utbildningar, nedbrutet enligt följande: 

 

 

• 407st kursdeltagare på DigiGrow 
• 331st kursdeltagare på Nationella Riktlinjer  
• 265st kursdeltagare på Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela 

byggprocessen 
(tom: 2022-06-09) 
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