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Inledning 

Det finns en övergripande kritik mot utvärderingars bristande effekt på 
organisationer. Kritiken kan delas in i två led där det ena framhäver hur utvärderingar 
används, det vill säga som en legitimerande funktion eller som en taktisk strategi för 
att vinna tid och undgå ansvar. Den andra kritiken som riktas mot utvärderingar är att 
utvärderingar nonchaleras och ignoreras, att beställaren helt enkelt inte tar del av 
rapporten (Vedung, 1998). Att utvärderingar nonchaleras kan förvisso ha sin orsak i 
att de inte är till för att användas utan har som syfte att verka legitimerande eller 
taktiskt. Från utvärderares perspektiv är det dock en självklarhet att utvärderingars 
syfte är att komma till användning. Men även med de godaste intentionerna brister 
användandet på så vis att utvärderingar allt för ofta inte används i avsedd 
utsträckning. Vad är då anledningen till detta? Utifrån tidigare forskning har tre 
områden lyfts fram som anledningar till bristande användning. Dels skuldbeläggs 
utvärderaren för att inte kunna tillhandahålla tillräckligt god kvalitet i utvärderingen. 
Dels läggs ansvaret på användarna och deras brister i kunskap, motivation och 
förmåga att ta till sig resultaten. Den tredje orsaken som framhålls som anledning till 
att utvärderingar inte används är att kommunikationen mellan utvärderare och 
användare brister (Karlsson, 1999).  
              Den första punkten, att tillgodose beställaren med en utvärderingsrapport av 
hög kvalitet, är något som varje utvärderare kan påverka och här finns mycket 
kunskap att hämta från forskning i den akademiska världen. Detta paper intresserar 
sig istället för de två andra punkterna. Det vill säga hur utvärderingar bör rapporteras, 
återkopplas och kommuniceras för att användarna ska kunna ta till sig resultaten. 
Formerna för att kommunicera ut utvärderingsresultat är tämligen innovationslösa på 
så vis att det är den skrivna rapporten, kompletterat med en muntlig presentation, som 
är den i särklass mest använda återkopplingsmetoden. Att presentera rapporter på 
detta sätt härrör från ett instrumentellt sätt att betrakta utvärdering eftersom det utgår 
från en föreställning om att utvärderingen automatiskt leder till användande. 
Nyttjandet av utvärderingar härstammar följaktligen från en uppfattning om en 
spikrak process mellan resultat och användning (Vedung, 1998). Liksom forskning 
har sitt ursprung i ett positivistiskt synsätt har även utvärderingsforskningen rötter i 
en rationell syn på utvärderingar. Inom utvärderingsfältet har fler former än den 
instrumentella synen uppmärksammats i själva genomförandet av utvärderingar då 
bland annat processutvärderingar fått gehör. Processutvärderingar innebär att 
utvärderaren följer projektet från början till slut och fokuserar på den underliggande 
process som framkommer genom att låta användarna interagera och vara delaktiga i 
utvärderingen. Genom delaktighet i processen är syftet att öka användandet (Mark & 
Henry, 2004). Fokus för detta paper är utvärderingsarbetets slutskede och inte 
processen, men med inspiration av processteorins fynd gällande en ökad delaktighet i 
processen för att öka användandet, ställs frågan om det finns andra sätt att presentera 
utvärderingsresultat än den skrivna rapporten för att stimulera till ett ökat 
användande?  
              I bakgrund till frågeställningen ligger även två viktiga samhällsförändringar, 
förändringen mot ett kunskapssamhälle och förändringen mot ett 
informationssamhälle. Kunskapssamhället förändrar synen på allmänheten från att 
vara en allmänhet som ska ges färdiga lösningar till en allmänhet som uppmanas att 
vara delaktiga aktörer (Winther Jørgensen, 2008). Informationssamhället i sin tur 
skapar nya möjligheter för delaktighet. I litteraturen om utvärdering går det att se att 
innovativa former för återkoppling av utvärderingsresultat kan skådas, om än i liten 
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skala. Genom nya medier finns det möjlighet att återkoppla resultat genom att 
engagera användarna genom bloggar, chattfunktioner och diskussionsrum på nätet, 
men även genom att distribuera filmer där utvärderingsresultaten gestaltas genom 
konstnärliga uttryckssätt. I detta paper är därför syftet att undersöka om denna nya 
innovativa praktik kan ges teoretiskt stöd utifrån den litteratur och forskning som 
finns inom området. 
 

Den digitala tidsålderns paradigm | En bakgrund till nya medier 

Att Internet har förändrat samhällsstrukturen beträffande kommunikation är svårt att 
ifrågasätta. Hur stor inverkan och vilka förändringar detta inneburit råder det dock 
delade meningar om. Christer Sturmark och Ulrik Brandén (2001) menar att de 
förändringar som Internet har lett till gör att det går att tala om ett paradigmskifte, 
från ett industrisamhälle till en digital tidsålder. Med paradigmskifte vill Sturmark 
och Brandén påpeka att Internet och hela IT revolutionen har lett till förändringar som 
berör samhällsstrukturen i den grad att det även påverkar människans sätt att tänka 
kring olika fenomen (a.a). Synen på kunskap är på så vis ett område som har 
genomgått förändringar. Internets intåg i samhället har inneburit att allmänheten idag 
har tillgång till information på ett annat sätt än tidigare men tillgången till Internet har 
även gjort allmänheten till medskapare av kunskapen.  
              Även inom den akademiska världen har den lilla människans upplevelser 
kommit att bejakas. Standardberättelserna, de stora berättelserna där 
vetenskapsmännen har ensamrätt, har kommit att utmanas av en postmodern syn på 
vetenskap där vetenskapens auktoritet ifrågasätts (Winther Jørgensen, 2008). 
Allmänheten har i allt större utsträckning blivit en del av vetenskapen liksom 
samhället i övrigt. Tv-tittare, konstpublik och elever är grupper som tidigare varit 
passiva mottagare av information men som i allt större mån blivit medskapande 
aktörer. Detta är i sin tur något som går att bevittna i samhällsprogram på TV, där 
tittare uppmanas att ta del av debatten genom att skicka sms eller genom att chatta. 
Lekmännen har på så vis kommit att involveras i områden som tidigare endast var 
förpassat experter (a.a.). 
              Huruvida samhället gått in i ett nytt paradigm eller inte, kommer inte att 
diskuteras närmare här. Ovanstående resonemang är istället till för att lyfta fram de 
samhällsströmningar som ändå går att beskåda, det vill säga övergången mot ett 
informations- och kunskapssamhälle. Diskussionsforum eller sociala nätverk på 
webben är konkreta exempel på hur digitalisering lett till nya former för 
kommunikation. Facebook är således ett sådant exempel som dubblerar sitt 
användarantal var sjätte månad, vilket innebär 100 000 nya användare per dag 
(Preskill, 2008). Nya siffror pekar på så vis att Facebook, i slutet av 2007, hade 50 
miljoner aktiva användare och enligt undersökningen loggade hälften av dessa in på 
Facebook minst en gång om dagen (a.a.). Sociala nätverk på webben kan utifrån dessa 
siffror konstateras engagera människor på deras fritid. Fokus för detta paper är dock 
organisation och arbetsliv. Utifrån en amerikansk studie gjord på 323 organisationer 
framkom så även att 55 % av deltagarna i studien menade att de använder 
nätverkssajter för att diskutera arbetsrelaterade erfarenheter med kollegor. Samt att 49 
% av deltagarna använder nätverken för att få svar på frågor som uppkommer i deras 
arbete (a.a.). Statistiken som lyfts fram här syftar till att understryka teknikens roll i 
samhället, då syftet med detta paper är att reda ut om det finns alternativa sätt att 
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återkoppla utvärderingsresultat än den skrivna rapporten genom att uppmärksamma 
nya mediers potential till lärande. Men vad är då nya medier? Facebook och 
diskussionsforum som har redogjorts för nyligen är en del av det begrepp som 
kommit att kallas just nya medier, men eftersom begreppet är mer komplext och 
rymmer fler dimensioner förtjänas begreppet att definieras närmre. 
 

 

Vad är nya medier? 

För att kunna definiera nya medier ska jag börja med att definiera medier. Medier 
definieras utifrån tre grader varav nya medier utgör den sista av dessa. Den första 
graden av medier syftar på verbalt eller icke-verbalt språk, och det är även den form 
av förmedling av kunskap som användes före skrivkonstens utveckling (Heide, 2005). 
Kunskapen som förmedlas av den första graden av medier är därför starkt begränsad i 
tid och rum och förmedlas i huvudsak muntligt. Andra graden av medier är tekniska 
medier och uppstod i och med skrivkonstens utveckling. Genom böcker var kunskap 
inte längre bundet till geografiska platser vilket ökade dess spridning. Ett annat 
exempel på tekniskt medium är telegrafen som även den öppnade upp för spridning 
av kunskap över geografiska gränser. Den tredje gradens medier är digitala medier, 
och det är även den typ av medier som det här papret kommer att behandla. Digitala 
och elektroniska medier, även kallat nya medier, överbrygger tid och rum. Dessutom 
möjliggör digitala medier för interaktion och samtal genom virtuella gemenskaper. 
Informationstekniker som e-post, diskussionsgrupper och webbsidor är på så vis 
exempel på nya medier (a.a.). Nya medier syftar på så vis på alla de typer av kanaler 
som digitala medier gör möjligt, men nya medier innefattar även digitala medier i en 
kombination med analoga medier, såsom exempelvis dagstidningar på nätet (Reimer 
& Severson, 2008). Utmärkande för nya medier är dock att de ska ha en teknisk 
potential för interaktivitet och medskapande, bilden av nya medier kan därför 
förtydligas genom att inkludera bloggar, virtuella världar, multimedia cd-rom och 
interaktiv tv (a.a.).  
 

Den skrivna rapporten | En kritik mot rationella antaganden om 
återkoppling 

Utvärderingsresultat bör användas, men hur och vad som är ett användande råder det 
delade meningar om, och inom utvärderingsforskningen finns det olika sätt att se på 
användning av utvärderingsresultat. Instrumentell användning, konceptuell 
användning, symbolisk eller politisk användning samt interaktiv användning är 
vanligt förekommande (Vedung, 1998). Det förstnämnda, det vill säga den 
instrumentella synen på användande har under en lång tid varit det sätt man betraktat 
användandet utifrån och innebär att man ser övergången mellan utvärderingsresultat 
och handling som en automatisk övergång. På senare tid har denna tämligen 
oproblematiserade process kommit att kritiseras och är idag en syn som inte tas för 
given på samma sätt som tidigare (a.a). Allt vanligare är att användande av 
utvärderingsresultat betraktas som en förändring i tanke, som är den konceptuella 
synen på användande. Utifrån en konceptuell syn på användande är en förändring i 
tanken en förutsättning för att användande ska uttryckas i form av handling. 
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              Den i särklass vanligaste återkopplingsformen, det vill säga den skrivna 
rapporten, menar jag går att härleda till den instrumentella synen på användande, då 
rapporten har som syfte att informera fram förändringar. Att inte problematisera den 
skrivna rapportens förmåga eller oförmåga till att förändra attityd eller handling hos 
mottagaren följer således ett instrumentellt perspektiv på användandet. Det 
instrumentella perspektivet förutsätter att läsandet leder till de förändringar som 
utvärderingen rekommenderar i en automatisk och rak process.  
              För att en överföring av information ska leda till en förändring i handling 
krävs först och främst att utvärderingsrapporten blir läst. Frågan är dock om detta 
räcker, läses rapporterna överhuvudtaget och är det skrivna ordet alla gånger det bästa 
sättet att återkoppla kunskap? Och framförallt, är läsandet av en rapport det samma 
som att implementera dess rekommendationer? Under många år har uppfattningen 
varit att forskningsresultat ska presenteras genom en rapport då överföringen mellan 
rapporten och handling har tagits som självklar (Dal Santo, Goldberg, Choice, Austin, 
2002). Men som vi ska se i nästa avsnitt har alternativa återkopplingsformer fått 
gehör och kritik har riktats mot den skrivna rapportens förmåga att leda till 
förändring, såväl i tanke som i handling.  
 
 

Den skrivna rapporten och alternativa återkopplingsformer 

Rossi och Freeman (1993) hävdar att de flesta utvärderingar endast läses av 
utvärderarnas kollegor och sällan av intressenterna själva. Detta menar de kan vara 
orsakat av att rapporter oftast är svårlästa samt att intressenter inte är vana att läsa 
omfångsrika dokument. Det finns dock även andra orsaker som ligger till grund för 
att en utvärdering inte blir läst vilket kan vara att intressenterna inte anser sig ha tid 
att läsa tunga rapporter eller att intressenterna inte har tillräckligt med kunskap för att 
förstå dem (Rossi & Freeman, 2001). Medan Rossi och Freeman menar att det främst 
är rapporter som är tekniskt krångliga som kan vara svåra att ta till sig av intressenter 
menar Marianne Winther Jørgensen (2008) att det finns en allmän problematik i att 
återkoppla forskning till en utom-akademisk publik. Traditionellt sätt menar hon, har 
vetenskapsförmedlingen betraktat allmänheten som en ovetande, tom massa som ska 
fyllas med kunskap. Men alltefter samhällets övergång mot ett kunskapssamhälle har 
synen på allmänheten ersatts av en syn där allmänheten förutsätts vara delaktiga i 
kunskapsproduktionen. Medan Winther Jørgensens resonemang handlar om att 
inkludera allmänheten i kunskapsproduktionen vill jag istället lyfta fram mottagarnas, 
det vill säga användarna och intressenternas, roll i att implementera kunskapen. 
Genom att betrakta användarna som implementörer förstärks deras roll i 
återkopplingen av utvärderingsresultat vilket gör denna grupp viktig i återkopplingen. 
Mottagarna kan vara såväl akademiker som icke-akademiker, det jag gör gällande här 
är att den akademiska kunskap som utvärderingsrapporten företräder inte ska tas som 
självklar även för användarna. På samma sätt menar Lawrence m.fl. (2007) att det 
inte är tillräckligt med en enda rapport om en utvärdering ska bli använd, utan att en 
utvärdering bör generera ett flertal olika rapporteringsformer för att matcha 
utvärderingens olika intressenter. Med detta resonemang menar författarna även att 
den skrivna rapporten fortfarande är en viktig form för rapportering eftersom den 
innehåller detaljerad information om resultaten och efterfrågas av en del av 
intressenterna (a.a). Eftersom Winther Jørgensen menar att vetenskaplig 
kunskapsproduktion privilegierar akademisk kunskap över annan lyfter hon fram 
rapporteringsformer som inte nödvändigtvis måste vara textbaserad. Vilka former för 
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kunskapsproduktion är det då Winther Jørgensen tar upp? Enligt Winther Jørgensen 
(2008) kan alternativa former för att kommunicera ut ett forskningsresultat vara att 
gestalta rapporten genom konstnärliga uttrycksformer, som pedagogisk drama eller 
konstutställningar. Andra forskare som lyfter fram fördelen med alternativa 
återkopplingsformer ger exempel på återkoppling genom att skildra en berättelse, 
genom att leverera påhittade dokumentärer eller genom att förmedla 
forskningsresultaten genom serieteckningar (Greene, 2001, Lawrence m.fl. 2007). 
Gemensamt för de alternativa återkopplingsformerna är att de arrangerar möten där 
mottagaren görs delaktig samt att de ämnar skapa en reflektion hos mottagaren 
genom, att på ett annat sätt än den skrivna rapporten, appellera till en interaktion med 
forskningsresultatet.  
              Winther Jørgensens tankegångar är hämtade från postmodernism, feministisk 
forskning och kvalitativa perspektiv som tar avstånd från de stora 
standardberättelserna och som öppnar upp för ett möte mellan forskaren och 
allmänheten på jämlikare villkor (Winther Jørgensen, 2008). I Winther Jørgensens 
resonemang syftas delaktighet i hela kunskapsproduktionen. Här lånar jag 
resonemanget för att bidra till en kunskapsproduktion, eller kanske snarare en 
kunskapsgenerering vid återkopplingen. Rapporten som återkopplas är alltså inte 
nödvändigtvis ett resultat som tillkommit genom att utvärderaren och intressenter har 
interagerat under jämlika villkor, eftersom detta papers fokus är själva 
återkopplingsfasen lämnar jag detta åt sidan. Utifrån Winther Jørgensens resonemang 
om interaktion menar jag ändå att återkoppling genom interaktiva former ger 
intressenterna större inblick i forskningsresultatet genom att det presenteras på ett sätt 
som inte utesluter icke-akademiska grupper från att ta del av kunskapen samtidigt 
som det uppmuntrar till interaktion och reflektion.  
 

Lära för att använda 

Som diskuterats tidigare kan användandet av utvärderingsresultat betraktas på olika 
sätt. Vanligt är att betrakta användande som en förändring i handling, såsom det 
instrumentella synsättet framhåller, eller en förändring i attityd eller tanke, som den 
konceptuella synen på användande syftar på. Med alternativa återkopplingsformer, 
interaktion och med nya medier vill jag framhålla vikten av att skapa ett lärande hos 
användarna. Att mottagarna lär sig av utvärderingsresultat ses på så vis som en 
förutsättning för att de senare ska kunna handla utefter utvärderingens 
rekommendationer. I detta paper är därför utgångspunkten konceptuell på så vis att en 
förändring i tanke är en förutsättning för att kunna handla i enlighet med 
utvärderingsresultaten. 
              Inom forskningen av organisationslärande finns framförallt två tydliga 
perspektiv. Dels det systemstrukturella, som är ett tämligen rationellt perspektiv på 
överföring av information, och och dels det sociokulturella. Det sociokulturella 
perspektivet kallas även för det kontextuella perspektivet eftersom det framhåller 
sammanhangets roll i läranden. Det är också detta perspektiv som detta paper 
kommer att uppehålla sig kring. Det sociokulturella perspektivet på lärande 
ifrågasätter möjligheten att informera fram förändringar och framhåller istället att 
lärande sker naturligt i organisationer. För att få till ett lärande, i det här fallet av 
utvärderingsresultat, uppmärksammas dialogens roll i lärandet, den tysta kunskapens 
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roll i lärandet samt informella nätverks förmåga att bryta ner kunskap och skapa 
mening.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på organisationslärande har socialkonstruktivistiska 
rötter och som nämnts tidigare menar anhängare för perspektivet att kontexten är 
viktig för organisationsmedlemmars lärande. För att ett lärande ska komma till stånd 
måste individen känna mening (Heide, 2002). Utgångspunkten för det sociokulturella 
perspektivet på lärande är därför att människor tänker och samspelar med andra. 
Genom kommunikation och interaktion med andra människor byts information på ett 
meningsskapande sätt. Språket har på så vis två funktioner, en kommunikativ och en 
kognitiv. Medan den kognitiva funktionen hjälper människor att tänka och skapa 
förståelse är det med hjälp av den andra funktionen, det vill säga den kommunikativa, 
som människan kan dela med sig av sina tankar samt erhålla nya tankar och idéer. Det 
är på så vis den kommunicerande funktionen som är länken mellan individuella och 
kollektiva erfarenheter (a.a.). Genom att människor interagerar med varandra på ett 
naturligt sätt menar man inom perspektivet att målet i sig inte är lärande, utan att 
lärande snarare är en konsekvens av de dialoger och konversationer som förs. 
Lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv ska därför betraktas som något som 
sker kontinuerligt och automatiskt genom språket (Heide, 2005). Som jag ska 
argumentera för senare kan dock det naturliga och automatiska språket tas vara på för 
att stimulera till lärande. 

 

Tyst kunskap 

Genom dialog och kommunikation byts information mellan människor på ett naturligt 
sätt. All kommunikation är dock inte verbal. Begreppet tyst kunskap härstammar från 
kunskapsfilosofen Michael Polanyi och avser en tyst dimension i allt kunnande. 
Denna tysta dimension i sin tur avgör hur människan riktar sin uppmärksamhet 
(Kalman, 2006). Polanyi (1983) exemplifierar tyst kunskap genom att hävda att vi 
kan känna igen en persons ansikte av flera tusen andra men oftast kan vi inte 
återberätta hur vi la märke till personen eftersom detta är svår att uttrycka med ord. På 
så vis uttrycks ofta den tysta kunskapen i handling, vilket på en arbetsplats blir tydligt 
genom att människor i en organisation många gånger agerar på ett visst sätt i 
förhållande till en specifik arbetsuppgift utan att vara medveten om det.  
              Den tysta, icke-verbaliserade kunskapen förvärvas genom erfarenheter, 
bakgrundskunskaper, tankar och känslor (Kalman, 2006) och kan uttryckas genom 
oskrivna regler, värderingar, synsätt, och sätt att ordna arbetsuppgifter (Heide, 2005). 
Eftersom kunskapen är tyst och inte uttryckt är kunskapen svår att dokumentera och 
förmedla. Ändå är den tysta kunskapen viktig ur ett organisationsperspektiv med 
tanke på de ovanstående områden som den tysta kunskapen påverkar. Polanyi (1983) 
menade att för att stimulera det kunnande som människan nästan har ska vi rikta 
tanken från fakta mot den faktiska avsikten med arbetet. Att finna mening och ha 
inlevelsefulla visioner är därför viktigt för att nå detta djupa kunnande (Södergren, 
2008). Användandet av berättelser som kommunikationsform är ett sätt att förmedla 
tyst kunskap i en arbetsgemenskap (Heide, 2002). Berättandet kan ske på olika sätt 
varav en typ naturligt berättande är återberättandet som kollegor gör sinsemellan. 
Berättelser uttrycks med känsla och är placerade i en bestämd situation vilket skapar 
mening för mottagaren. Således menar Heide att den största delen av kunskapen i en 
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arbetsgemenskap är just tyst, men även att det är i dessa gemenskaper som den tysta 
kunskapen existerar, skapas och förflyttas (a.a). 
 

 

Praktikgemenskaper 

I det sociokulturella perspektivet på organisationslärande är praktikgemenskaper, 
eller Communities of practice som är den engelska och oöversatta termen, ett centralt 
inslag. Praktikgemenskaper en benämning för de informella nätverk som existerar 
inom alla organisationer och som uppstår naturligt och av sig själv (Heide, 2002). I 
praktikgemenskaperna utbyts information och det skapas meningsfull förståelse 
utifrån den information som finns till hands. I praktikgemenskaper hålls informella 
samtal där människor i en organisation ”samarbetar, vägleder, undervisar, 

tillrättavisar och använder varandra som bollplank” (Heide, 2002 s 54). På så vis har 
praktikgemenskaperna två funktioner, dels sprider gemenskaperna kunskap och dels 
genererar de ny kunskap. Som nämndes innan finns praktikgemenskaper inom alla 
organisationer men oftast är de osynliga. Osynligheten kommer av att dessa inte 
givits någon direkt uppmärksamhet i litteratur om ledning och management men 
också på grund av dessa gemenskaper uppstår av sig själva, det vill säga på eget 
initiativ av medlemmarna (Heide, 2002). På så vis går det att hävda att 
praktikgemenskaper är en naturlig arena för kommunikation, vars betydelse för 
lärande och spridning av kunskap har stor betydelse.  
 
 

Lärande återkoppling av utvärderingsresultat 

Heide (2002) menar att den informella kunskap som finns inom en organisation anses 
vara viktigare av organisationsmedlemmar är den formella kunskap som lärs ut av en 
organisation. Utvärderingsresultat anser jag på så vis är ett exempel på formell 
kunskap. För att ett utvärderingsresultat ska ha effekt på mottagarna menar jag därför 
att praktikgemenskapers förmåga att bryta ner formell kunskap till informell kunskap 
kan leda till att utvärderingsresultaten får ett större genomslag inom organisationen. 
Genom att organisationsmedlemmar diskuterar resultaten sinsemellan och genom det 
gemensamma språk som finns inom gemenskaperna går det att hävda att kunskapen 
görs informell. Diskussioner inom praktikgemenskaper utgår många gånger från 
tidigare erfarenheter och skapar därför mening för resterande medlemmar i 
praktikgemenskapen. Genom diskussioner om utvärderingsresultat i 
praktikergemenskaper sätts den nya kunskapen i ett sammanhang som gör den 
förstålig och som organisationsmedlemmarna kan ta till sig. 
               Praktikgemenskapernas kommunikation har på så vis fördelar som den 
skrivna rapporten inte har. Som framgått tidigare har den skrivna rapporten en 
tendens att privilegiera akademisk kunskap före annan och dessutom kan rapporter 
många gånger kännas tungläst. Kunskapandet inom praktikgemenskaper sker 
naturligt på en arbetsplats, att få praktikgemenskaper att diskutera kring 
utvärderingsresultat kan på så vis få mottagarna att ta till sig ett utvärderingsresultat 
men även att lättare förstå sig på dess resultat och hur den nya kunskapen kan 
förverkligas i handling. Berättande inom praktikergemenskaper, exempelvis genom 
historier hämtade från det egna arbetet, kan ses som ett sätt att förflytta kunskapen 
mellan kollegor inom gemenskapen. Att återberätta historier kollegor emellan gynnar 
även ett blixtlåspratande som innebär att kollegor gör icke-artikulerad kunskap synlig 
för varandra. Att ha ord på sina tankar är en förutsättning för att kunskap ska kunna 
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spridas i en organisation och förändra gemensamma tankebanor och på så vis även 
handlingssätt. Diskussioner om utvärderingsresultaten inom praktikgemenskaper kan 
därför leda till att formell kunskap görs mer lättförståelig, då det existerar ett 
gemensamt språk inom praktikgemenskaperna som har både en verbal som tyst 
karaktär.  
              Utifrån ovanstående resonemang är utgångspunkten i detta paper att 
utvärderaren bör återkoppla resultaten på ett sätt där praktikgemenskapers förmåga att 
skapa mening nyttjas. Genom att stimulera till en tolkning av utvärderingsresultaten 
inom praktikgemenskaperna blir utvärderingsresultaten översatta till ett språk som 
förstås av medlemmarna. Likaså skapar berättelser och tidigare erfarenheter 
möjligheten för mottagarna att reflektera över resultaten. Men som påpekats tidigare 
sker kommunikationen naturligt inom gemenskaperna. Hur praktikgemenskapers 
förutsättningar kan tas till vara vid återkoppling av utvärderingsresultat ska därför 
diskuteras i nästa avsnitt. 
 

Hur nya medier kan bidra till lärande 

Då det sociokulturella perspektivet menar att kunskapen finns i relationerna ska jag 
lyfta fram hur nya medier kan bidra till att stimulera en interaktion där 
praktikgemenskapers förmåga att bryta ner kunskap och koppla den till det egna 
arbetet, tas tillvara. Nedan ska jag först lyfta fram fyra centrala aspekter som både är 
centrala för organisationslärande men som även är områden där nya medier kan ha en 
funktion för att stimulera lärandet. Dessa aspekter, eller kanske snarare teman, är 
interaktion, meningsskapande reflektion, asynkron kommunikation och spridning. 
  

Interaktion 

Interaktion är en huvudingrediens i lärande oavsett om interaktionen sker på webben 
genom nya medier, eller om interaktionen sker i klassrummet ansikte mot ansikte 
(Woo & Reeves, 2006). Men vad är då interaktion? En klassisk definition på 
interaktion gjord av M. G. Moores, som jag menar egentligen kan ses som en 
identifikation av tre olika former av interaktion, är; learner-content, learner-instructor 
och learner-learner (Moore, 1989). En svensköversatt tolkning av Moores definitioner 
blir därför att den första typen av interaktion innebär en interaktion mellan den 
lärande individen och ett innehåll, det vill säga den form av interaktion som sker 
exempelvis vid läsandet av en text eller sökande efter information på nätet. Den andra 
formen för interaktion är den interaktion som sker mellan den lärande individen och 
läraren, vilken är en form som känns igen i klassrumsundervisning. Den tredje och 
sista typen av interaktion syftar på individers, eller i detta fall kollegors, lärande av 
varandra i en ömsesidig dialog.  
              Woo och Reeves (2006), menar alltså att interaktion är grundläggande i en 
lärandeprocess, men Woo och Reeves problematiserar interaktion ytterligare ett steg 
genom att skilja all form av interaktion från meningsfull interaktion. Vad som är 
meningsfull interaktion menar de bottnar i vilket perspektiv som man har på lärandet. 
Det systemstrukturella perspektivet har hämtat inspiration från behavioristiska och 
kognitiva teorier (Heide, 2002) och utifrån denna tolkningsram för lärande, kopplat 
till lärande via nya medier, skulle därför lärande kunna gestaltas som en positiv eller 
negativa respons på datorn, exempelvis genom en smiley som markerar om svaret är 
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korrekt (Woo & Reeves, 2006). Som framgår av exemplet är 
organisationsmedlemmens lärandeprocess tämligen passiviserad. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande innebär interaktionen alltid att den ska vara 
meningsskapande för att ett lärande ska komma till stånd. Det sociokulturella 
perspektivet på lärande kallas ju även det kontextuella perspektivet och på så vis 
ligger meningsfull interaktion nära ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  
              Mest resurser läggs på formellt lärande vilket är de två första typerna av 
interaktion det vill säga, learner-content och learner-instructor, detta till trots att 
studier visar att den främsta källan till lärande är det informella lärande (Preskill, 
2008). Likaså har jag tidigare i detta paper hävdat att den i särklass vanligaste 
återkopplingsformen för utvärdering är den skrivna rapporten, eller den skrivna 
rapporten kompletterat med en muntlig presentation. Återkopplingsformen är på så 
vis en form av interaktion som går att härleda till Moores två första typer av 
interaktion, det vill säga när mottagaren interagerar med en rapport eller att 
interaktionen sker genom en muntlig presentation. Informellt lärande i sin tur går att 
härleda till det lärande som sker naturligt inom praktikgemenskaper. Således menar 
Heide (2002) att det informella lärandet, alltså det lärande som sker i korridorer, i 
fikarummet eller vid kopieringsmaskinen är viktigt för lärandet inom organisationen, 
eftersom det informella lärandet stämmer väl överens med den bild 
organisationsmedlemmarna har av organisationen (a.a.).  
 

Virtuella korridorer och diskussionsgrupper 

Nancy Dixon (1999) har också uppmärksammat praktikgemenskapers betydelse för 
lärande. Men Dixon har även riktat fokus mot informations- och 
kommunikationsteknik för att göra dialogerna, och det kunskapande som genereras ur 
dessa, tillgängligt för en större andel människor inom organisationer. Liksom Heide 
menar även Dixon att det är i korridorerna som de viktiga samtalen sker och den tysta 
kunskapen blir explicit för dem som diskuterar. Genom att använda informations- och 
kommunikationsteknik menar Dixon att korridorsamtalen kan göras synliga för en 
större mängd människor, Dixon kallar detta för virtuella korridorer (a.a.). Att 
korridoren är en plats för viktiga dialoger beskriver Dixon på följande sätt: ”Ask any 

Conference attendee and you are likely to hear the familiar comment, the session 

where okey, but I had some great hallway conversations” (Dixon, 1999 s 45). 
Korridoren använder Dixon därför som metafor för de rum där 
organisationsmedlemmar kan tala öppet och fritt, utan hierarki och där kollegor testar 
sina idéer med varandra. På så vis menar Dixon att det är i korridorerna som den 
kollektiva uppfattningen om arbetsplatsen sker (Dixon, 1999). 
              Heide (2002) framhåller diskussionsgrupper på nätet som en motsvarighet 
till Dixons virtuella korridorer. Diskussionsgrupper fungerar som ett forum som är 
uppdelat efter olika frågor eller ämnen. I diskussionsgrupperna kan deltagarna ställa 
frågor till varandra och göra inlägg på forumet. Fördelen med diskussionsgrupper är 
som Dixon framhåller, att samtalen blir transparenta och tillgängliga för en större 
mängd människor än i de samtal som hålls i korridorerna (Dixon, 1999). Transparens 
i samtalen innebär framförallt att problem, frågor och svar blottas vilket kan generera 
ett lärande hos organisationsmedlemmarna i forumet. Diskussionsgrupper på nätet 
kan på så vis hävdas ha möjligheter att generera ett blixtlåspratande, det vill säga att 
kollegors erfarenheter hakar i varandra och bildar en mening. Heide (2005) menar 
även att de deltagare som väljer att passivt medverka, det vill säga endast följa 
diskussionerna genom att läsa dem och inte göra egna inlägg, ändå ges insikter som 
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de kan använda sig utav i arbetet. Det sistnämnda kan tolkas som en konsekvens av 
att det språk som byggts upp i praktikergemenskaper samt de gemensamma 
preferenser som medlemmarna har fått genom att tillhöra samma organisationskultur, 
innebär att deltagarna förstår varandra på ett gott sätt inom gemenskapen. Ytterligare 
fördel med diskussionsforumen är att då samtalen sker via det skrivna språket 
transkriberas samtalen automatiskt. Genom att samtalen transkriberas automatiskt 
lagras samtalen vilket gör att deltagarna i forumet kan gå tillbaka för att söka 
information om ett ämne igen (a.a.).  

 

Informellt lärande och supportande strukturer 

För att undgå hierarki och kontroll från ledningen på en arbetsplats menar Dixon 
(2000) att dialogen ska ske utan inblandning av chefer. Dixon menar därför att 
anordnandet av forumen bör, för att skapa jämlika diskussioner, ske av en tredje part. 
Eftersom de utmärkande egenskaperna för praktikgemenskaper är att dialogen sker 
naturligt och informellt menar jag att inblandning av chefer eller för mycket styre tar 
bort den naturliga aspekten som gör korridorsamtalen unika men också lärorika. 
Svensson m.fl. (2004) menar dock att den informella kunskapen inte bör vara 
allenarådande i en lärandeprocess på arbetet, utan att den formella kunskapen behövs 
för att människor ska kunna sätta ord på sitt kunnande. Vidare menar de att det är 
svårt att utveckla explicit kunskap genom erfarenheter: ”At the same time, it has been 

shown to be very difficult, even when performing moderately complex tasks, to 

develop explicit knowledge through experience” (Svensson m.fl. 2004 s 480). Utifrån 
Svensson m.fl. resonemang är samtalen mellan kollegor inte tillräckliga eftersom de 
menar att det behövs teoretisk kunskap för att tyst eller icke-artikulerad kunskap ska 
kunnas göras synlig och explicit för organisationsmedlemmarna. Detta som en 
konsekvens av att det har skett en intellektualisering på arbetsplatser i den 
västerländska delen av världen. Författarna lyfter därför fram vikten av att det finns 
en support till det informella lärandet (a.a.). Även Preskill framhåller svårigheten i att 
låta mottagare av utvärderingsresultat själva lära av utvärderingsresultat och det 
därför behövs guidning. 
  

”... we do not just assume that engaging people in evaluation will lead to the kinds of 

learning outcomes we desire. Instead, we must consciously guide stakeholders and 

others along a more direct path that leads to their learning from and about 

evaluation theory and practice.” (Preskill, 2008 s 130). 
 
Utifrån Svensson m.fl. resonemang samt den bild som Preskill bekräftar, skulle en 
återkoppling innebära att utvärderaren bör vara tillgänglig för support och guidning. 
Eftersom utvärderaren är den som står utvärderingsresultaten närmast är det även 
denne som kan figurera som den tredje oberoende parten som Dixon beskrev tidigare. 
Det vill säga en oberoende part som kan respondera på organisationsmedlemmarnas 
frågor, tankar och reflektioner, men även skicka väg nya problematiseringar för 
mottagarna att reflektera kring. Utvärderaren pekar på så vis ut i rapporten vad som är 
centralt och vad organisationsmedlemmarna bör föra en dialog kring. Utvärderarens 
roll i återkopplingen är därför central.  
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Meningsskapande reflektioner 

Ett annat område där nya medier kan bidra till ett lärande vid återkopplingen av 
utvärderingsresultat är dess möjlighet att skapa och sprida autentiska 
fallbeskrivningar. Simulering av autentiska fall som en lärandemetod ligger i linje 
med ett sociokulturellt perspektiv eftersom perspektivet framhäver det lärande som 
sker naturligt och i realistiska miljöer (Woo & Reeves, 2007). Simulering av 
verkligheten kan så hävdas mobilisera fler sinnen än vad än text har möjlighet att göra 
(Säljö, 2000). Tidigare i detta paper har alternativa återkopplingsformer som 
konstutställningar, pedagogiskt drama eller serieteckningar lyfts fram som 
återkopplingsmetoder som tilltalar fler sinnen än vad en skriven rapport gör (Winther 
Jørgensen, 2008). Konstnärliga uttrycksformer har förmågan att provocera fram nya 
tankar hos mottagaren genom meningsfulla sammanhang och som därav har 
möjligheten att bli befäst i mottagarens medvetande (Gouzouasis, 2006). Tanken är 
på så vis att alternativa återkopplingsformer ska få mottagaren att reflektera över 
utvärderingsresultaten. Nya mediers bidrag till att skapa denna lärandeprocess går att 
se från olika perspektiv. Att återkoppla genom olika konstnärsuttryck som har 
uppmärksammats i papret kan hävdas ha en begränsning när det gäller att nå ut till 
människor. Dramatisering liksom återkoppling via en muntlig presentation sker 
många gånger vid ett tillfälle, vilket är en konsekvens av tid, pengar och geografiska 
avstånd. Dramatiseringar inspelade och sprida genom nya medier kan på så vis 
innebära att återkopplingen sprids till ett större antal mottagare och intressenter. Woo 
& Reeves (2007) menar att autentiska uppgifter kan spridas till deltagarna via webben 
genom text, illustrationer, ljud, video eller virtuellt eller genom olika kombinationer 
av dessa. Genom att ge mottagarna autentiska problematiseringar, kan mottagarna 
genomföra övningar, ta del av lärande spel eller delta i virtuella simulationer (a.a.). 
Ny teknologin innebär på så vis att mottagarna kan experimentera och kollaborera på 
ett annat sätt än vad som hade varit möjligt utan teknikens hjälp (Säljö, 2000).  
              För att ett lärande ska komma till stånd genom autentiska fall och för att 
denna lärandeprocess ska vara meningsfull bör deltagarna även dela med sig av 
tankar och tidigare erfarenheter, samarbeta med andra deltagare och vara aktiva i att 
konstruera en uppfattning tillsammans med andra (Woo & Reeves, 2007). Dessa 
former för interaktion är som bekant centralt för det sociokulturella perspektivet på 
lärande eftersom man hävdar att lärandet konstrueras tillsammans med andra genom 
dialog. Utifrån resonemangen ovan är min slutsats att det som visualisering eller 
simulering av autentiska fall kan addera i lärandeprocessen är att reflektera över 
utvärderingsresultaten utifrån en igenkännande miljö och fungera som en plattform 
för kollaboreringar deltagarna emellan. Genom uppgifter utifrån autentiska fall blir 
deltagarna i praktikgemenskaper styrda, vilket även ligger i linje med den diskussion 
som fördes ovan om supportande strukturer. Utvärderaren kan utifrån den gestaltning 
som gjorts ställa problematiserande frågor till mottagarna som de i nästa skede 
diskuterar sinsemellan. Hur denna lärandeprocess kan gå till beskrivs på följande vis: 
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Figur 7:1 Modellen visar på meningsfull interaktion utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där 
mottagarna lär utifrån autentiska fall. Ur Woo & Reeves (2007, s 19).  

 
De autentiska inslagen innebär att diskussionerna och kollaboreringarna tar vid i ett 
sammanhang som skapar mening för mottagarna vilket är en central aspekt utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande som framhåller just meningsskapande. Lärande 
utifrån autentiska fall kan på så vis bidra till att mottagarna får en fördjupad kunskap, 
känner sig sammankopplad med verkligheten, har meningsfulla samtal med kollegor 
och andra mottagare, ges support från utvärderaren själv vilket kan bidra till nya 
perspektiv samt att mottagaren stimuleras till kritiskt tänkande och problemlösning 
(Woo & Reeves, 2007).  
 

Asynkron kommunikation 

Kommunikation över nätet kan betraktas antingen som en förlängning och utveckling 
av det naturliga sättet att umgås eller som ett hot mot de genuina samtalsformerna 
som finns i de fysiska interaktionerna (Säljö, 2000). Dialoger över nätet eller fysiska 
konversationer har båda för och nackdelar. Som jag har nämnt vid ett tidigare tillfälle, 
går det att mena att diskussionsgrupper över nätet bryter den naturliga dialog som 
sker i exempelvis fikarummet. Det går så även att hävda att kommunikationen över 
nätet inte till fullo motsvarar den informella karaktär som samtalen i exempelvis 
fikarummet har. Som tidigare påpekats menar jag dock att det sociokulturella 
perspektivet på organisationslärande syftar till att stimulera och lyfta fram det lärande 
som sker naturligt i relationer. Även om de samtalsformer som sker över ett 
diskussionsforum inte är av samma karaktär som i fikarummet, är dock samtalen över 
nätet många gånger av en informell karaktär. Till exempel menar Säljö (2000) att det 
språk som används i e-post är en blandning av talspråk och skrift, vilket i sin tur är en 
konsekvens av att sändaren förväntar sig ett svar tämligen omgående (Sturmark & 
Brandén, 2001). Kommunikationen som sker över diskussionsforum kan hävdas ha 
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samma krav på respondens, och på så vis liknande informella språk. Samtalen genom 
nya medier kan vara synkrona, det vill säga direkta, eller asynkrona som innebär att 
mottagaren inte förväntas svara omgående. Synkrona samtal sker vid chat där en 
dialog bedrivs ”här och nu” medan asynkrona samtal sker genom exempelvis bloggar 
där mottagarna svarar när de har tillfälle.  Asynkron dialog menar jag dock har en 
fördel när det kommer till lärande eftersom respondenten ges utrymme till reflektion. 
I en studie gjord av Brooks & Scott (2006) där barnmorskor uppmanades att 
interagera med kollegor över diskussionsforum, för att förändra deras roll från att 
vara passiva mottagare av information till att bli skapande ”kunskapsarbetare” på 
arbetsplatsen, visade resultaten just att barnmorskorna upplevde en fördel i att 
kommunicera med en viss fördröjning. Anledningen var att de inte blev tvingade att 
reagera omedelbart på en fråga, vilket är fallet i fysiska miljöer som på seminarium 
eller på möten. I studien framkom att barnmorskorna upplevde den virtuella 
kommunikationen som fri från en press som kan komma av fysisk interaktion men 
även att normativa grupper och hierarkier tonades ned. 
 

Spridning 

Tillgång till information är inte detsamma som att skapa ett kunnande hos 
mottagaren, denna ståndpunkt har framhållits i detta paper och är även 
utgångspunkten för den sociokulturella synen på lärande. Under denna rubrik vill jag 
ändå ägna en liten stund åt att lyfta fram nya mediers roll i att sprida 
utvärderingsresultat. Även om det inte går att sätta likhetstecken mellan information 
och kunskap hävdas det från utvärderingsdiskurser att förutsättningen för att ett 
användande ska komma till stånd är att utvärderingen når mottagarna. Spridande av 
utvärderingsresultat som syftas på här gäller på så vis fortfarande inte spridande av 
den skriftliga rapporten. Tidigare, när diskussionsforums möjligheter att skapa 
lärandemiljöer diskuterades, lyftes även den transparens som forumen har upp som ett 
sätt att sprida kunskaper, i detta fall organisationsmedlemmarnas kunskaper kopplat 
till utvärderingsresultatet. Diskussionsforumen gör dialogerna synliga för ett större 
antal människor än om diskussionerna sker i slutna rum. Även passivt mottagande av 
information hävdades ovan kan leda till ett lärande, så till vida att diskussioner sker 
inom den tillhörande praktikgemenskapen där det finns ett gemensamt språk som 
skapar en mening för mottagaren. Diskussionsforum sprider på så vis även 
gemensamma synsätt inom praktikgemenskaperna vilket kan leda till gemensamma 
handlingsrutiner i enlighet med utvärderingsresultatens fynd. Med spridning genom 
nya medier syftar jag därför på hur en övergång från individuellt lärande av ett 
utvärderingsresultat kan bli ett kollektivt. Samt att ett lärande på kollektivnivå ökar 
förutsättningarna för att utvärderingens lärdomar används i det praktiska arbetet. 
  

Att återkoppla utvärderingsresultat genom nya medier | En 
sammanfattning om nya mediers roll i lärandet 

Utifrån de resonemang som förts i detta paper framgår att nya medier är ett medium 
som bidrar till interaktion och dialog och som kan skapa ett lärande. Vad har då 
webben och nya medier för fördelar till interaktion framför traditionella former för 
interaktion, det vill säga på seminarier och kurser eller för den skull i fikarummet 
eller i korridoren? I detta paper har några aspekter på hur nya medier kan skapa ett 
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lärande vid återkoppling av utvärderingsresultat behandlats. De områden identifierats 
är: 
 

• Att nya medier kan skapa en plattform för att ta till vara på och lyfta fram de 
samtal som sker inom informella nätverk. 

• Att nya medier innebär en interaktion med en bredare publik eftersom det 
skapar flexibla former för att delta men även eftersom diskussioner i 
exempelvis diskussionsforum är transparenta. 

• Att nya medier kan skapa ett öppet klimat där asynkron kommunikation 
skapar reflektion men även dialoger där deltagarna slipper pressen att svara 
omgående på en fråga och blotta sociala koder. 

• Att nya medier kan skapa autentiska fallbeskrivningar som mottagarna kan 
reflektera kring.  

• Samt att utvärderaren genom asynkron kommunikation kan fungera som en 
supportande struktur till de informella samtal som sker kollegor emellan, där 
utvärderaren kan ställa problematiserande frågor som leder till nya tankar och 
till reflektion.  

 
För att ett lärande ska komma till stånd av utvärderingsresultat är en sociokulturell 
tolkning att de informella samtalen som sker naturligt på en arbetsplats bör tas till 
vara på. Nya medier kan på så vis skapa en sådan plattform där informella samtal kan 
stimuleras. Nya medier innebär att deltagare i exempelvis diskussionsforum kan 
diskutera sinsemellan om utvärderingsresultaten och placera tankarna i en 
meningsskapande kontext, baserat på mottagarnas tidigare erfarenheter. Följt av en 
supportande struktur, i form av utvärderaren själv, innebär detta att 
praktikgemenskaperna kan ställas frågor och problematiseringar som gör att de 
reflekterar över utvärderingsresultaten. Att nya medier kan stimulerande till reflektion 
är även en konsekvens av att samtalen kan hållas asynkrona, det vill säga att 
mottagaren inte behöver respondera direkt vilket i sin tur kan främja eftertanke. Som 
skrevs tidigare innebär även transparensen i forumen att fler människor kan ta del av 
samtalen och de tankar och reflektioner som uppstår och på så vis sprids dessa till fler 
organisationsmedlemmar. Diskussionsforumen gör alltså dialogerna synliga för ett 
större antal människor än om diskussionerna sker i slutna rum. Nya medier kan 
utifrån detta stimulera till en övergång från ett individuellt lärande till ett kollektivt 
lärande, genom att individuella tankar synliggörs och sprids inom organisationen.   
              Detta paper har även behandlat nya mediers möjligheter att skapa 
verklighetstrogna miljöer för mottagarna att reflektera kring. De verklighetstrogna 
miljöerna, eller problemlösningar utifrån autentiska fall, kan konstrueras genom 
exempelvis en dramatisering av någon del av utvärderingen eller att bygga upp 
virtuella miljöer. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det viktiga är att miljön ska 
vara meningsfull för mottagarna och hämtat ur den verklighet som dessa befinner sig 
i. Tillvägagångssättet kan på så vis stimulera till att praktikgemenskaperna omtolkar 
utvärderingsresultaten och placerar dem i en kontext som skapar en förståelse för de 
resultat som utvärderingen lyfter fram, en förståelse som även kan bidra till en vilja 
att förändra tankesätt eller handling i enlighet med utvärderingens rekommendationer. 
Att skapa verklighetstrogna miljöer som sprids genom nya medier bör, som det 
framgått av litteraturen, följas av en dialog där de känslor och reflektioner som har 
växt ventileras men även fördjupas genom att mottagarna responderar på kollegornas 
tankar.  
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Den litteratur jag tagit del av i denna forskningsöversikt har framhållit fördelar med 
nya medier för att skapa ett lärande, och som framgår ovan har litteraturen visat på 
många aspekter där nya medier kan bidra till ett lärande. Bland annat genom att det 
informella lärandet tas till vara i återkopplingen. Det informella lärandet uppstår på så 
vis i relationer och nya medier kan vara ett sätt att lyfta fram och stimulera interaktion 
men även eftertanke. Således finns det både förespråkare som kritiker gällande 
möjligheter att använda sig av nya medier för att stimulera ett lärande även om de 
artiklar och den litteratur jag tagit del av har varit argumenterande för nya mediers 
fördel. Säljö, som själv ser en fördel i att använda sig av informationsteknik för att 
generera lärande, skriver: 
 
 ”Den [nya informations och kommunikationstekniken] framställs av vissa som ett löfte 

om en strålande pedagogiskt framtid, medan andra beskriver den som ett hot mot 

genuint mänskliga former av lärande som bygger på tyst kunskap, intuition och 

känsla” (Säljö, 2000 s 247). 
 
En förutsättning som jag ser det är att för att återkoppling genom nya medier ska leda 
till ett lärande är det av vikt att återkopplingen i sig sker utifrån det sociokulturella 
perspektivets premisser. Uppgifterna, diskussionerna och reflektionerna ska härröra 
från ett sammanhang som är meningsfulla för mottagarna. Likaså är en förutsättning 
att dialogen och interaktionen är i fokus samt att man utnyttjar 
praktikgemenskapernas naturliga sammansättningar. Det sistnämnda är på så vis 
viktigt för att dialogerna ska ha en informell karaktär. Med detta sagt vill jag påpeka 
att det inte är nya medier i sig som stimulerar ett ökat användande, men att det finns 
en potential hos nya medier att skapa de plattformer som det sociokulturella 
perspektivet lyfter fram som centrala för att generera ett lärande. 
 

Sammanfattande diskussion 

Mitt intresseområde är i första hand utvärdering och återkoppling. De diskussioner 
som jag fört om nya medier och utvärdering kan ses som ett skrapande på ytan 
gällande nya mediers möjligheter till interaktion, dialog och reflektion. Fördjupande 
exempel på hur återkopplingen kan ske och hur nya medier kan användas för att 
nyttja dess fulla potential är på så vis ett intressant område för fördjupning i 
samarbete med forskare och professionella med mer specifik kunskap om nya medier. 
I diskussionerna som har förts i detta paper har ambitionen varit att vända blicken 
från det instrumentella synsättet på återkoppling av utvärderingsresultat, som många 
gånger är det gällande inom området för utvärdering. Det sociokulturella perspektivet 
på lärande hävdar att lärande sker naturligt och kontinuerligt mellan människor på en 
arbetsplats, genom dialoger och interaktion. Kunskapen som genereras i 
praktikgemenskaper är av en specifik karaktär, den är informell och den består även 
av tyst kunskap. Den tysta kunskapen visar sig i handling och den informella 
kunskapen kan många gånger ha ett stort inflytande i hur arbetsuppgifter bedrivs på 
en arbetsplats. Att genom återkopplingen kunna få till ett lärande i 
praktikgemenskaperna menar jag därför även kan leda till ett lärande som uttrycks i 
handling. Ur de teoretiska resonemang som forskningsöversikten har genererat dras 
slutsatsen att nya medier kan bidra till att ta till vara på denna form av lärande. Jag 
har på så vis även gjort gällande att en återkoppling där nya medier används, kan 
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stimulera det lärande som kan anses vara nödvändigt för att utvärderingsresultat ska 
ha en inverkan på mottagarnas handling. Nya medier skapar former för interaktion 
och dialog men nya medier skapar även möjligheter för återkoppling utifrån 
autentiska fallbeskrivningar som stimulerar till kritiskt tänkande och reflektion utifrån 
ett meningsskapande sammanhang. Med utgångspunkt i att praktikgemenskaperna har 
en viktig roll i att översätta utvärderingsresultaten för att skapa mening och förståelse 
bland dess medlemmar menar jag att nya medier har möjligheter att ta tillvara på den 
kunskap som praktikgemenskaperna besitter.  
              Att anta att anammandet av nya medier och ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande automatiskt leder till ett lärande och därigenom till ett användande av 
utvärderingsresultat menar jag dock inte skiljer sig nämnvärt från det rationella 
antagande som den instrumentella synen på användande representerar. Det vill säga 
ett antagande om att anammandet av nya medier automatiskt leder till ett ökat 
användande av utvärderingsresultat. En viktigt förutsättningen för att 
utvärderingsresultat ska komma till användning genom ett organisationslärande är att 
mottagarna känner sig motiverade och engagerade. I återkopplingsfasen ställs därför 
krav på att mottagarna är aktiva, reflekterande och problematiserande individer. 
Diskussionerna som kan ske över diskussionsforum eller utifrån ett autentiskt fall 
som sprids till dem via nätet är beroende av att mottagarna känner ett engagemang 
inför uppgiften, men även att mottagarna ges tid till att kollaborera med tankar och 
kollaborera med andra kollegors tankar. Ännu en förutsättning för en lyckad 
återkoppling, utifrån de resonemang jag har fört, är därför att 
organisationsmedlemmarna ges avsatt tid eftersom återkopplingsfasen kräver dialog, 
tanke och reflektion och därmed även tid från annan verksamhet. Det ställs således 
även krav på att den utvärderade organisationen vill lära sig av utvärderingsresultaten 
och vara en lärande organisation.               
             Vidare går det att diskutera huruvida återkoppling via nya medier, som är en 
form av arrangerat lärande, bryter det naturliga lärandet som det sociokulturella 
perspektivet framhåller. Att skapa virtuella korridorer av de naturliga samtal som sker 
i fysiska korridorer är självklart inte problemfritt. Genom att göra de informella 
samtalen synliga för en större grupp människor samt det faktum att samtalen är 
arrangerade kan innebära att samtalen blir mer hämmade. Samtidigt går det att hävda, 
såsom det gjorts i detta paper, att samtalen blir avslappnade eftersom asynkrona 
dialoger gör att mottagaren inte tvingas svara omgående. Att diskussioner med hjälp 
av nya medier samt iscensättandet av en lärandeprocess går emot principerna för 
sociokulturella perspektivet menar jag dock är en felaktig iakttagelse. Det 
sociokulturella perspektivet på lärande ska betraktas som ett sätt att ta till vara på den 
kunskapsbildning som sker i informella miljöer. Som nämnts tidigare är webben och 
digital kommunikation och interaktion är ett utbrett fenomen i västvärlden, på så vis 
går det även att hävda att användningen av nya medier kan betraktas som en naturlig 
arena för kommunikation för de miljontals människor som använder dessa kanaler. I 
samma anda menar Säljö att kommunikation via chatt och bloggar kan ses som en 
förlängning av människans naturliga strävan efter att kommunicera med andra (Säljö, 
2000). Viktigt att poängtera är dock att diskussionsforumen eller de virtuella 
korridorsamtalen ska vara fria från kontroll eller oberoende ledningens tyckande. 
Diskussionen om huruvida medlemmarna ser kommunikationen över nätet som en 
naturlig förlängning av de samtal som sker informellt på arbetsplatsen eller inte beror 
således på användaren. Jag vill även hävda att det finns en diskurs om att nya medier 
är ett område för kommunikation förpassat till de unga. Även om den mest 
dramatiska förändringen när det kommer till nya sätt att kommunicera, i första hand 
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gäller unga går det ändå att hävda att de nya medierna påverkar hela samhället och 
hela samhällets sätt att kommunicera vilket innefattar såväl människor från yngre som 
äldre generationer. Även om den yngre generationen är de första användarna av nya 
medier menar jag att detta inte innebär att formerna för kommunikation inte passar 
äldre generationer. Som skrevs inledningsvis talas det idag om att samhället har 
övergått till ett kunskapssamhälle, där synen på lärande och utbildning har förändrats 
från att vara något som var och en gör i sin ungdomstid till att bli ett livslångtprojekt. 
Att ta förgivet att människor slutar lära, eller slutar vilja lära vid en viss ålder, menar 
jag därför är en förlegad bild som inte stämmer överens med dagens 
kunskapssamhälle. 
              Slutligen vill jag höja ett finger för att all användning av nya medier i 
återkoppling inte leder till ett användande, inte heller leder ett sociokulturellt 
perspektiv i återkopplingen automatiskt till ett användande. Återkopplingen bör vara 
målgruppsanpassad så att denna skapar mening för den specifika mottagargruppen. 
Arbetet för att lära av utvärderingsresultat och att sätta den nya kunskapen i handling 
och på så vis använda sig av utvärderingsresultaten och dess rekommendationer i det 
praktiska arbetet ligger hos mottagarna och hos organisationen. Nya medier menar jag 
dock kan betraktas som ett medel för att öka interaktionen och dialogen kring 
utvärderingsresultat. Likaså är nya medier ett medel för att ta tillvara på den kunskap 
som genereras i praktikgemenskaperna.  
              Utifrån den diskurs om användning som finns inom området för utvärdering 
står det klart att det finns en problematik i att utvärderingar inte används i önskad 
utsträckning. Detta paper har på så vis fokuserat på återkoppling och 
kommunikationen av utvärderingsresultat som ett sätt att öka användningen. Med de 
identifierade förutsättningar för att lära och på så vis handla utefter utvärderingarnas 
lärdomar, är det med nyfikenhet över hur fältet för utvärdering och återkoppling 
kommer att utvecklas som jag avslutar detta paper. Nya medier är på så vis en ny 
kanal för att återkoppla utvärderingsresultat men som endast befinner sig i sin linda. 
Dess möjligheter och potential, liksom dess fällor och utvecklingsområden, bör 
ytterligare bedömas allt eftersom återkopplingsformerna används i praktiken.  
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