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Abstract 

Umeå University currently uses two Course Management System, Moodle and Sakai 
(Cambro). Both Moodle and Sakai are based on open source code and are today the two 
more popular choices among Swedish Universities. They both have different strengths and 
weaknesses both from a technical perspective and a user perspective. This can create 
problems for a course responsible/teacher when it comes to planning the course structure 
at a distance course but also when planning the course structure on a campus course that 
uses a Course Management System. With this as my starting point my formulations of 
questions become: 
 

� How do the Course Management Systems that Umeå University uses differs, both 
from a technical perspective and user perspective? 

 
� What possibilities is there in the Course Management Systems to use a different 

Course Structure?  
 

� Is there a noticeable difference on the view of Course Management System of 
teachers and students at different departments? 

 
The purpose with my essay is to create a basis that course responsible/teacher can use to 
plan the course structure. For those teachers with a choice in which Course Management 
System they use, this essay can be used to see what Course Management System fits them 
the best. 
 I have in my essay done a case study over the two Course Management System that are 
being used at Umeå University currently, Moodle and Sakai. The essay focuses on a 
technical perspective through a technical comparison of the systems that has been done 
with EduTools. The user perspective consists of interviews done with teachers and a survey 
done among students. The teachers and students are chosen through a theoretical selection. 
 The conclusions that I have been able to draw is that through a technical perspective 
Sakai is to be preferred, it has tools and functions that Moodle is missing. From a user point 
of view there is no big difference between Moodle and Sakai. Although Moodle has a bigger 
share of users that leaves the Course Management System with a good general impression, 
than Sakai has. The research findings has also attracted attention to some problems in 
Moodle and Sakai that are in need of improvement, these are problems that both the 
teachers that have been interview and the students taking part of the survey have pointed 
out. The research findings has also attracted attention to some problems from the technical 
comparison and review done by The National Agency for Special Needs Education and 
Schools.
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1. Introduktion 

Nedan presenterar jag examensarbetets ämne och vad jag har för syfte med mitt 
examensarbete. Därefter formulerar jag de frågeställningar jag har och definierar några 
av de centrala begreppen inom arbetet. 

1.1 Inledning 
Webbutveckling är en bransch som fortsätter utvecklas i hög hastighet och kraven från 
användarna på vad de vill ha tillgång till förändras ständigt. Detta ser man bland annat i 
utvecklingen av hur universitet möjliggör distansstudier. 
 Distansstudier har i dagsläget blivit en vardag för var och varannan student då det tillåter 
studenter att parallellt läsa fler kurser, och/eller läsa kurser vid olika universitet vilket även 
ger ett större utbud av kurser. Många människor har även i dagsläget inte tid att studera 
dagtid efter fast schema då de exempelvis jobbar eller är mamma-/pappalediga. 
Distanskurser och distansutbildningar möjliggör att de kan läsa när de har tid. För att 
möjliggöra distansstudier använder många universitet sig av så kallade lärplattformar. 
 Umeå universitet använder i dagsläget sig av två olika lärplattformar, Moodle och Cambro. 
Cambro är ett namn som Umeå universitet har valt att namnge deras senaste lärplattform, 
därför kommer jag hädanefter hänvisa i mitt arbete till dess ursprungliga namn: Sakai. Både 
Moodle och Sakai är baserade på öppen källkod1 och i dagsläget blir det ett allt mer populärt 
val av lärplattformar vid många universitet runtomkring i Sverige och världen. De har båda 
olika svagheter och styrkor ur teknikperspektiv men även ur lärarnas och studenternas 
användarperspektiv. 
 Detta kan skapa ett problem för en kursansvarig/lärare när det kommer till vilken 
lärplattform de använder sig av i kursen, eftersom det kan mellan två kurser vara stor 
skillnad i hur lärarna/studenterna använder lärplattformen. 
 Inom mitt arbete skiljer jag på vad jag kallar traditionellt kursupplägg och annorlunda 
kursupplägg. Med traditionellt kursupplägg syftar jag på de kurser som främst handlar om 
att studenterna gör ett antal uppgifter som de lämnar in via lärplattformen. Med annorlunda 
kursupplägg syftar jag på kurser som kräver att studenterna interagerar med varandra i 
större utsträckning än vad de normalt gör vid distanskurser, till exempel om kursen 
innehåller obligatoriskt grupparbete. 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att genomföra en fallstudie över de två lärplattformar som 
Umeå universitet använder i dagsläget. Detta för att underlätta för kursansvarig/lärare att 
planera distanskurser beroende på vilket lärplattform de använder. Arbetet går även att 
använda vid planering av kursupplägg vid kurser som inte går på distans, men som använder 
sig av en lärplattform. Därför behandlar mitt arbete både skillnader ur tekniskt- och 
användarperspektiv inom lärplattformarna. Det finns även kursansvariga/lärare som har 
möjlighet att välja lärplattform och dessa lärare kan även använda arbetet som underlag vid 
valet av lärplattform. 

                                                           
1 Nationalencyklopedin (2010) definierar öppen källkod som en princip för datorprogram där 
användaren har fri tillgång till programmets källkod och kan därför korrigera och modifiera 
programmet. Denna typ av användarmedverkan anses ge program högre kvalité och kombineras ofta 
med att programmen är fria att sprida vidare enligt särskild licens. 
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1.3 Frågeställning 
Hur skiljer sig de lärplattformar Umeå universitet använder, ur teknik- och 
användarperspektiv? 
 
Vilka möjligheter finns det inom en lärplattform att använda sig av annorlunda kursupplägg? 
 
Finns det märkbara skillnader mellan studenter och lärares syn på lärplattformar vid olika 
typer av institutioner? 

1.4 Definition av begrepp 
Lärplattform: Även kallad utbildningsplattform, är en webbaserad programvara för 
administration, genomförande och uppföljning av kurser och utbildningsprogram. 
 
Engelska termer för lärplattformar: Course Management System (CMS), Learning 
Management System (LMS), Collaboration and Learning Environment (CLE), Virtual 
Learning Environments (VLE), Learning Content Management System (LCMS), Managed 
Learning Environment (MLE), Learning Support System (LSS), Online Learning Centre 
(OLC), OpenCourseWare (OCW) eller Learning Platform (LP). 
 
Moodle: Moodle är ett fritt mjukvarusystem baserad på öppen källkod som är designad för 
att hjälpa utbildningsanordnare skapa en effektiv online lärgemenskap. 
 
Sakai: Sakai är en webbaserad lär- och samarbetsplattform som är baserad på öppen källkod. 
Sakai fokuserar primärt på högre utbildning och stödjer aktiviteter för studenter, lärare, 
forskare och Sakai-administratörer. 
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2. Metod 

Nedan presenterar jag varför jag har valt att skriva mitt examensarbete om 
lärplattformar, motiverar mitt val av metod och vilka förföreställningar jag har om ämnet. 
Jag redogör även för vilket perspektiv jag har valt att jobba utifrån och mina val av 
institutioner. Därefter tar jag även ta upp för vilka datainsamlingsmetoder jag använder 
mig av; intervjuer, enkäter, primär- och sekundärkällor och källkritik. 

2.1 Ämnesval 
Då jag läser en kandidatexamen inom huvudområdet informatik är ett examensarbete om 
lärplattformar ett bra val av ämne. Skälet är att lärplattformar är både ett hett ämne inom 
universitetsvärlden då det blir bara större och större med distansstudier, och även på grund 
av de möjligheter som finns inom området att utveckla i framtiden. Informatik handlar om 
att studera samspelet mellan människa och teknik för att lära sig att utnyttja teknikens 
möjligheter, och förstå dess begränsningar. Lärplattformar är ett samspel mellan människan 
och tekniken då den gör det tekniskt möjligt för studenter att studera, utan att knyta fast dem 
till en specifik studieort och efter ett schema. 
 Umeå universitet använder sig i dagsläget av Moodle och Sakai, som båda är baserade på 
öppen källkod. Computer Sweden (2009) skrev en artikel om Sakai där de skrev att över 200 
universitet använder sig i dagsläget av Sakai och att det sprider sig bland allt fler svenska 
universitet. Moodle som även använder sig av öppen källkod utgör därför ett bra val att 
jämföra Sakai med då det finns mycket likheter men även skillnader. 
 Då Moodle och Sakai är två väldigt populära lärplattformar så ger detta en väldigt bra 
möjlighet att göra en utvärdering av skillnader/likheter och möjligheter och/eller problem 
vid de olika lärplattformarna. 

2.2 Metodval 
En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess 
verkliga kontext och framförallt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. 
Detta kan delas upp i två tekniska uppsättningar. Den första uppsättningen beskriver att man 
ska använda sig av fallstudiemetoden då man vill ta till sig kontextuella förutsättningarna, då 
man finner att dessa har stor relevans för studien. Eftersom det inte alltid går att skilja 
mellan företeelsen och kontext i verkligheten, så leder det till den andra uppsättningen som 
innefattar strategier för insamling och analys av data (Yin 2009, s. 31). 
 

Fallstudier gäller den tekniskt sett specifika situation där det finns många fler 
intressanta variabler än datapunkter, vilket ger som följd: (a) att fallstudien bygger på 
flera källor till empiriskt belägg och data bör därför löpa samman på ett triangulerande 
sätt. (b) att fallstudien dra nytta av den förgående utvecklingen av teoretiska hypoteser 
vid insamling och analys av data (Yin 2009, s. 31). 

 
Fallstudier är väldigt användbara när det kommer till utvärderingar på grund av att 
studieobjekten inom dem är väldigt komplexa. Därför behöver inte en fallstudie begränsas till 
just ett fall utan att man kan använda sig av fler i en och samma studie. Vidare kan en 
fallstudie även ha olika avsikter, den kan till exempel vara beskrivande, förklarande eller 
undersökande (Backman 2008, s. 55). 



 

9 

 

  Jag har valt att göra en utvärdering i form av en fallstudie vilket även Backman skriver är 
en väldigt användbar metod vid utvärderingar. I min fallstudie kommer jag att använda mig 
av två olika fall, Moodle och Sakai. Min fallstudie bygger till en viss del på fler källor till 
empiriskt belägg och data har därför samlas in från flera olika variabler. 
 Backman (2008:33) skriver att kvalitativ metodik är den grupp av metoder som inte 
kännetecknas av siffror eller tal utan de innehåller eller resulterar i verbal formulering i form 
av skrift eller tal. Jag har valt inom min fallstudie att göra två kvalitativa studier i form av 
intervjuer bland lärare och enkäter bland studenter. 

2.3 Förföreställningar 
Begreppet förföreställningar handlar om de olika föreställningar en forskare har, eller 
utvecklar, om ämnet innan själva forskningen påbörjas. Det finns olika former av 
förföreställningar, bland annat finns det de teoretiska förställningarna. Gummesson skiljer 
på den så kallade förstahandsförståelsen och andrahandsförståelsen. Förstahandsförståelse 
handlar om det man upplevt själv, det vill säga personliga erfarenheter. 
Andrahandsförståelse kopplas samman med erfarenheter från exempelvis läroböcker. 
(Johansson-Lindfors 1993, Gummesson 1988, s. 76) 
 Då jag studerar parallellt en examen i ett annat huvudområde har jag läst mycket 
distanskurser för att det inte ska kollidera på mitt schema, vilket gör att jag har stor 
erfarenhet av de båda olika lärplattformerna. Både hur det är att studera kurser vid 
lärplattformer under bara några få veckor, och även hur det är att studera kurser som 
sträcker sig över hela terminer. Detta gör att jag har föreställningar innan jag påbörjar mitt 
arbete som är påverkade av mina tidigare erfarenheter. Till exempel tror jag att studenters 
inlärning kan påverkas av vilken lärplattform de använder och jag tror även att lärare i regel 
önskar ha ett val i vilken lärplattform de vill använda. Jag har även förföreställningar att det 
kan skilja sig i hur lärare och studenter upplever att lärplattformen påverkar studenter/deras 
inlärning, att lärare kan tro att det påverkar studenters inlärning mindre än vad studenter 
själva kan anse. 

2.4 Perspektiv 
Data kan delas upp i neutralperspektiv eller perspektivrelevant. Med perspektivneutral data 
menar man data som är lika intressant/ointressant oberoende från vilken position i 
samhället man betraktar den. Data som däremot är perspektivrelevant är data som är 
speciellt betydelsefull eller intressant utifrån ett visst perspektiv. (Svenning 2003, 
Himmelstrand 1987, s. 14) 
 De data som insamlas i mitt examensjobb kommer vara perspektivrelevant, då den är av 
större betydelse och av större intresse för de som använder och utvecklar lärplattformar. 
 Man kan dela upp perspektiv i antingen kvalitativa perspektiv där man ser verkligheten 
subjektivt, och intresset förskjuts mot att studera hur användarna uppfattar och tolkar den 
omgivning de befinner sig i. Eller så kan man betrakta verkligheten ur ett traditionellt 
perspektiv där man betraktar omgivningen mer eller mindre objektiv. Inom detta perspektiv 
handlar det om att observera, registrera och ”mäta” en mer eller mindre given miljö. 
(Backman 2008, s.53) 
 Jag kommer främst använda mig av kvalitativa perspektivet, då mitt intresse är att studera 
hur användarna uppfattar och tolkar lärplattformar. 
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2.5 Val av institutioner 
På grund av att Umeå universitet består av ca 50 institutioner och har ett väldigt högt antal 
distansstudenter, har jag valt att begränsa min fallstudie till två olika institutioner vilket jag 
finner har erfarenhet av de olika lärplattformarna. Jag har valt att utföra min undersökning 
av Moodle vid en institution och min undersökning av Sakai vid en annan. Skälet är att jag 
anser efter att själv ha studerat vid de båda institutionerna, att de använder de olika 
lärplattformarna på ett användbart sätt och att kurser de tillhandahåller skapar en möjlighet 
för studenterna att förstå hur de fungerar. 
 Jag har valt att genomföra min undersökning av Moodle vid en institution på teknisk-
naturvetenskaplig fakultet, på grund av att denna institution håller bland annat en 
nätbaserad kurs som innehåller obligatoriskt grupparbete. Studenter vid traditionellt 
kursupplägg vid den institutionen kommer också att delta i enkäten. 
 Jag har valt att genomföra min undersökning för Sakai vid en institution på humanistisk 
fakultet, på grund utav att denna institution håller kurser som sträcker sig över en lång 
period. Detta gör att studenterna får en väldigt bra förståelse för Sakai. De hinner lära sig hur 
Sakai fungerar, vilka möjligheter och begränsningar det finns. 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

2.6.1 Intervjuer bland lärare 
Intervjuobjekten är utvalda genom ett teoretiskt urval. Intervjuperson A-D är 
kursansvariga/lärare vid distanskurser på en institution på teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet och intervjuperson E-G är kursansvariga/lärare vid distanskurser på den 
humanistiska institutionen. Gillham (2008:103) skriver att den halvstrukturerade intervjun 
innehåller vissa gemensamma strukturer som att alla intervjuobjekt ställs samma frågor och 
ungefär samma tid avsätts till alla personer. Men de är även mindre strukturerade då de 
innehåller frågor som är öppna och sonderande frågor som används om jag som intervjuare 
bedömer att det finns mer att berätta vid en viss tidpunkt under intervjun. Intervjuerna med 
intervjuperson A-D har skett ansikte mot ansikte och har utförts med hjälp av 
halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna med intervjuperson E-G har bedrivits med 
distansmetoden e-postintervju då vissa intervjuobjekt inte funnits tillgängliga för intervju 
ansikte mot ansikte. Gillham (2008:149f) skriver att e-postintervju når ut till personer som 
annars kunde vara svåra att intervjua och en av de stora fördelarna är att det är den 
intervjumetod som föredras mest av intervjuobjekt. Det låter användaren svara när de har tid 
men de svaren kan samtidigt vara kortfattade. Då min empiriska undersökning i helhet har 
varit mindre vid Sakai än Moodle, så är det tre lärare som har intervjuats berörande Sakai 
och fyra stycken berörande Moodle. 

2.6.2 Enkäter bland studenter 
Jag gör även en kvalitativ studie i form av en enkät vid båda institutionerna. Min enkät riktar 
sig till studenter som är valda genom ett teoretiskt urval: det är de studenter som har mest 
erfarenhet av lärplattformarna. Den riktade sig till studenter i aktiva kurser, men även till 
studenter inom kurser som har avslutats senaste månaderna på grund av att dessa kurser har 
haft annorlunda kursupplägg. På grund av att institution på teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet har ett högre antal distansstudenter än den humanistiska institutionen så kommer 
det inte vara samma mängd respondenter vid de olika enkäterna. 
 Jag har skickat ut enkäten till studenter i olika kurser etappvis. Detta på grund av att jag 
har inloggningsuppgifter till enkäten som alla studenter kan logga in med, så att de inte 
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behöver skapa konton för att kunna delta i enkäten. För att minimera risken att studenterna 
loggar in på enkäten medan en annan besvarar den, skickade jag ut förfrågan till studenter 
etappvis. Första gruppen av studenter har mottagit enkäten 2010-04-15 och därefter har alla 
grupper av studenter mottagit två stycken påminnelse som påminde studenterna om enkäten 
och uppmanade dem att delta. Första påminnelsen skickades ut efter fyra dagar och andra 
påminnelsen skickades ut fyra dagar efter första påminnelsen. Ejlertsson (1996:23) skriver 
att skicka mer än två påminnelser kan börjas ifrågasättas ut etisk synpunkt, speciellt 
eftersom det är vanligtvis en väldigt liten effekt efter andra påminnelsen. Trost (2008:135) 
skriver att svarsfrekvensen vid webbenkäter oftast är lägre än vid postenkäter. Ett av skälen 
är att det är lättare för användaren att glömma bort mejl i deras inkorg än ett fysiskt brev. 
Det finns även chans att mejl inte kommer fram till mottagaren för de fastnar i brandväggar 
eller spamfilter. E-postadressen kan även vara felaktig eller inte används något mer. 
 Ejlertsson (1996:104) skriver att i en enkätundersökning har man bortfall på enstaka 
frågor vilket kallas internt bortfall. Det interna bortfallet kan ibland variera ganska mycket 
mellan olika frågor och man bör därför redovisa hur stort det interna bortfallet är, eftersom 
det kan påverka slutsatserna man drar av svarsdelningen. Inom min enkät har det interna 
bortfallet angetts i varje diagram som ”Ej svar”. 

2.6.3 Primär- och sekundärkällor 
Umeå universitetsbibliotek (2010) beskriver primärkällor som ursprungskällan, något 
vetenskapligt som publicerats. Till detta kan exempelvis en artikel, en avhandling eller 
rapport tillhöra. Sekundärkällor är andrahandskällor som pekar till en eller flera 
primärkällor. Jag kommer främst att använda primärkällor i form av litteratur inom 
området, artiklar, granskning gjorda av myndigheter o.s.v. De sekundärkällor jag kommer att 
använda kommer att vara textstycken från litteratur där de hänvisar till vad någon annan 
författare har skrivit. Jag kommer inte använda sekundärkällor om det inte är för att jag 
finner det tar upp något väsentligt för mitt arbete. Detta på grund av att författaren i 
primärkällan kan ha uppfattat felaktigt vad sekundärkällan har skrivit sin bok. 

2.6.4 Källkritik 
Mycket av det som skrivs på internet är inte baserad på seriösa källor och siffror kan 
uppkomma utan källor. På grund av detta kommer majoriteten av mitt material från 
litteratur, dock används visa webbsidor i mitt arbete. De webbsidor som används handlar 
främst om beskrivningar som finns i fotnoter. Jag har valt att använda material från officiella 
webbsidor eller från källor med trovärdiga artiklar. 
 Den litteratur jag har använt har varit böcker som jag har funnit har haft relevant 
information och ofta har det handlat om att de är skrivna av personer som är insatta i 
området och har skrivit flertal böcker inom det. 
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3. Lärplattformar 

Nedan presenterar jag lärplattformar i formen av Course Management System (CMS). Jag 
presenterar vad CMS är och varför man använder dem. 

3.1 Course Management System (CMS) 
Cole och Foster (2008:1f) skriver att majoriteten av CMS är webbapplikationer, vilket betyder 
att de körs på en server och att användarna får tillgång till dem via en webbläsare. I grunden 
handlar CMS om att ge läraren verktyg för att skapa en kurssida och administrera vilka som 
får tillgång till sidan, så endast studenter inom kursen har tillgång. CMS tillhandahåller även 
ett brett utbud av verktyg som kan göra kursen mer effektiv. Senaste 10 åren har CMS 
utvecklats snabbt och är ansedd i dagsläget som en viktig mjukvara på många universitetet. 
 Cole och Foster skriver att flesta CMS tillhandahåller ett antal olika verktyg. Bland annat 
tillhandahåller de möjligheten att ladda upp och dela material. Istället för att använda en 
HTML-redigerare och därefter sända sina dokument till en server via FTP1, så använder 
läraren sig av ett webbformulär för att ladda upp kursmaterial till servern. Många lärare 
laddar upp kursmaterial, föreläsningsanteckningar, läsuppgifter och artiklar så att studenter 
kan komma åt dem när de vill. Forum och chattar tillhandahåller ett sätt att kommunicera 
utanför klassrummet. Forum ger studenten mer tid att generera respons och kan leda till mer 
eftertänksamma diskussioner. Chattar ger läraren ett snabbt och effektivt sätt att 
kommunicera med studenter som är långt borta. De kan även användas för diskussioner 
under projektarbeten mellan gruppmedlemmar eller för frågor inför examinationer. De flesta 
CMS innehåller även möjligheten för onlinetester som kan bli rättade ögonblickligen. De är 
utmärkta verktyg för att ge studenterna snabb feedback på deras prestationer och många 
bokutgivare tillhandahåller även en samling av frågor till varje kapitel av utgivna böcker. 
Läraren kan använda dessa frågor ur bokutgivarens databas för att skapa tester åt studenter. 
Att skicka in uppgifter online är ett lätt sätt för lärare att spåra och ge studenter betyg för 
deras uppgifter. Utöver att betygsätta studenters arbeten så skriver författarna att studier har 
visat att använda en onlinemiljö för att recensera andra kursdeltagares uppgifter höjer 
studentens motivation och insats. En betygsbok online kan ge studenter senaste 
informationen om deras insats i kursen. 
 Cole och Foster skriver att även om många lärare skulle kunna skriva ett program som gör 
alla tidignämnda funktioner på deras egen webbsida, så kombinerar CMS alla dessa verktyg i 
ett och samma paket. När läraren väl lärt sig hur de ska använda CMS så kan de fokusera på 
att lära ut eller lära sig istället för att skriva och underhålla sin egen mjukvara. 

3.2 Varför ska man använda CMS? 
McGee, Carmean och Jafari (2005:4) skriver att i litteraturen är det oftast väldigt oklart vilka 
omständigheter som gör att organisationer fortsätter spendera pengar på kostsamma CMS. 
Även om den allmänna förekomsten av CMS förmodas vara en förbättring av ansikte mot 
ansikte-kurser, så finns det väldigt lite i litteraturen om vad som egentligen förbättras. Inom 
undervisning syns det ingen betydelsefull skillnad i bedömning av ut- och inlärning mellan 
en campuskurs och en distanskurs när man ser tittar på betygen. Att det inte finns någon 

                                                           
1
 Nationalencyklopedin (2010) definierar file transfer protocol (FTP) som kommunikationsprotokoll 
baserat på Internets TCP/IP (standarden för kommunikationen mellan datorer som utgör grunden för 
Internet). FTP är vanligt vid överföring av filer (program, dokument m.m.) mellan två datorer. 
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betydelsefull skillnad var förr i tiden tillräckligt, det bevisade att inlärningen inte blev lidande 
av att det skedde online eller med hjälp av teknologi. 
 Cole och Foster (2008:2f) skriver att även om traditionella möten ansikte mot ansikte 
fortfarande kan vara effektiva genom att applicera verktyg (se 5. Moodle vs. Sakai ur 
teknikperspektiv) så öppnar CMS upp för nya möjligheter för inlärning som inte var möjliga 
för 20 år sedan.  För tillfället görs mycket forskning i hur effektivt en kombination av 
inlärning online och möten ansikte mot ansikte i så kallade ”hybrid” kurser eller ”blandad 
inlärning” är.  Hybridkurser kombinerar det bästa från två världar. Genom att föra över 
mycket av kursinnehållets framförande till en online miljö, sparar läraren kurstid för 
diskussioner, frågar och problemlösningar. Många lärare har funnit att de kan spara tid och 
öka studenters inlärning, genom att låta dem sysselsätta sig med materialet utanför 
klassrummet och på sådant sätt fokusera tiden i klassrummet till bolla idéer med varandra.  
 Onlinediskussioner ger många studenter möjlighet att uttrycka sig själva på sätt som de 
inte skulle ha kunnat i en vanlig klass skriver Cole och Foster. Författarna skriver att många 
studenter är motvilliga till att prata inför klassen på grund av blyghet, osäkerhet eller 
språkliga problem. Det är en välsignelse för många studenter att ha möjligheten att kunna ta 
sin tid till att sammanställa frågor och svar i en online diskussion. Lärare rapporterar även en 
högre nivå på deltagandet i online diskussioner, till skillnad från dem i klassrum. 
 Cole och Foster skriver att det finns flera orsaker till att man ska använda sig av CMS. 
Bland annat så är studenter i dagsläget bättre på att använda teknik, vilket gör att många av 
dem vill ha tillgång till kursmaterial via internet. Väl online kan de ha tillgång till den allra 
senaste informationen, oavsett tid på dygnet och de kan göra hur många kopior av materialet 
som de behöver.  Eftersom att många studenter har växt upp med snabbmeddelanden som 
exempelvis MSN och andra internetverktyg så har det kommit att bli ett andra sätt att 
kommunicera för dem. Många studenter har i dagsläget fullt på deras scheman då många till 
exempel extrajobbar. CMS låter dem kommunicera med lärare och andra studenter när deras 
schema tillåter dem. Studenter kan även göra tester och läsa kursmaterial när det passar 
dem. CMS är ett kraftfullt verktyg för att ge flexibilitet till studenter och om man använder 
CMS rätt så kan det skapa kurser som är både mer effektfulla och effektiva. Genom att flytta 
vissa delar av kursen online så tar man mer effektivt tillvara schemalagd tid som är ansikte 
mot ansikte för att engagera sig i studenters frågor och idéer. 
 Cole och Foster skriver att redan i början av 90-talet kunde man höra alla dessa fördelar 
med CMS, men skillnaden i dagsläget är att CMS är mer mogna och de har aldrig varit så här 
lätta att använda. Den underliggande tekniken håller på att bli mer stabil och programmerare 
skriver fler bra webbapplikationer nu. Förr i tiden skapades även många CMS inom 
avdelningar eller som privata projekt och blev därefter kommersiella. Man bör dock ta i 
hänsyn att bara för att en speciell CMS är den ledande på marknaden betyder det inte att det 
är den stabilaste applikationen och den mest tillförlitliga mjukvaran. 



14 

 

4. Lärplattformer vid Umeå universitet 

Umeå universitet erbjuder i dagsläget ett brett utbud av kurser och program på distans. 
För att underlätta för både lärarna och studenterna i kurserna använder sig universitetet 
sig av lärplattformar. Nedan presenterar jag de två lärplattformarna som används på 
universitetet i dagsläget, Moodle och Sakai. 

4.1 Moodle 
Moodle är ett fritt mjukvarusystem baserad på öppen källkod som är designat för att hjälpa 
utbildningsanordnare att skapa en effektiv online lärgemenskap. Moodle har en stor 
användargemenskap med över 400 000 registreringar från individuella till större universitet 
i över 193 länder. Utvecklare bidrar till Moodle och lärplattformen finns tillgänglig i en bred 
variation av nedladdningsbara paket med olika nivåer av stabilitet med ytterligare moduler, 
plugins och språkpaket. Moodle är byggt runt ett tankesystem kring lärandet med inflytande 
från den brasilianske vuxenutbildaren Paulo Freire. (Rudestam & Schoenholtz-Read 2010, s. 
183) 
 Moodle utgår från ett antagande att människor lär sig bäst när de är tillsammans. Moodles 
utvecklingsgemenskap strävar mot att förbättra möjligheterna av verktyget så att det 
tillfredställer utbildningsbehov runtomkring i världen. Moodle är antagligen ett av de mest 
välkända öppen källkods-mjukvaruprojekten och har varit väldigt inflytelserik i både att lyfta 
öppen källkods-mjukvara och visa hur en öppen källkodslösning kan vara rival till en 
patentskyddad lösning. (Dougiamas 2006) 

4.1.1 Moodle som gemenskap 
Cole och Foster (2008:5) skriver att Moodle har en väldigt stor och aktiv gemenskap av 
människor som använder systemet och utvecklar nya funktioner och förbättringar. Moodle 
gemenskapen har varit nödvändig för succén med systemet. Med så många globala 
användare så finns det alltid någon som kan besvara frågor eller ge råd. Samtidigt jobbar 
Moodle-utvecklare och användare tillsammans för att säkerställa kvalitén, lägga till nya 
moduler och funktioner och föreslå nya idéer som kan utvecklas. Dougiamas och hans 
arbetslag är ansvariga för att bestämma vilka funktioner som är tillräckligt utvecklade för att 
släppas officiellt och vart de ska gå härnäst i utvecklingen. På grund av att användarna har 
tillgång till källkoden och kan själva experimentera i den så använder och testar många 
användare de nya funktionerna, vilket gör att de fungerar som en stor 
kvalitetskontrollavdelning. 

4.1.2 Fördelar för organisationer som använder Moodle 
Cole och Foster (2008:4f) skriver att Dougiamas bakgrund inom undervisning lät honom 
implementera sociala teorier i hur sociala fenomen sker i sociala sammanhang som en 
kärnteori bakom Moodle. Detta skiljer sig från flesta andra CMS system som är 
verktygsorienterade. Till skillnad från verktygscentrerade CMS som ger användaren en lista 
av verktyg som gränssnitt, så byggs Moodles verktyg in i ett gränssnitt som gör ut- och 
inlärning centralt.  
 Cole och Foster skriver även att medans andra CMS stödjer en innehållsmodell som 
uppmuntrar instruktören att ladda upp statiskt innehåll, så fokuserar Moodle på verktyg för 
diskussion och delning. Fokuset är inte på att leverera information, det är på att dela idéer 
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och skapa ny kunskap. Moodles designfilosofi gör den till ett väldigt lärarvänligt paket som 
representerar den första generationen av utbildningsverktyg som verkligen är användbara. 

4.1.3 General Public License (GPL) 
Moodle använder General Public License (GPL) som är en upphovsrättslig licens för 
användning, modifiering och spridning av datorprogram. Licensen innebär att program får 
fritt användas och studeras, man får fritt förändra och förbättra program och 
vidaredistribuera resultatet. Däremot får modifierade program inte göras ofria utan skall 
även spridas under GPL. (Nationalencyklopedin 2010) 
 Denna modifiering använder Moodle för att garantera att de som säljer eller distribuerar 
Moodle även delar med sig av modifieringar av källkoden. (Moodle Docs 2009) 

4.2 Sakai 
Sakai är en webbaserad lär- och samarbetsplattform som är baserad på öppen källkod. Sakai 
fokuserar primärt på högre utbildning och stödjer aktiviteter för studenter, lärare, forskare 
och Sakai-administratörer. Plattformen är flexibel då den tillåter organisationer att 
konfigurera systemet för deras egna specifika användare. Sakai är främst en 
kurspaketsplattform som tillhandahåller användarna med verktyg för in- och utlärning, 
portfölj, bibliotek o.s.v. Lärare kan skapa kurssidor och lägga till chatt, forum, blogg, wikis 
och många andra verktyg. Studenter kan bland annat ladda upp uppgifter och använda 
verktygen för att interagera med lärare och andra studenter. (Berg & Korcuska 2009, s.5) 

4.2.1 Sakai som gemenskap 
Berg och Korcuska (2009:9f) skriver att Sakai inte bara är en applikation utan även en aktiv 
gemenskap av utbildningsansvariga institutioner som jobbar tillsammans för att lösa vanliga 
problem och dela erfarenhet. Den professionella utvecklingen och samarbetet mellan olika 
institutioner i kunskapsdelning skapar fördelar som är svåra att finna någon annanstans. De 
öppna källkodsgemenskaperna har en strukturerad ledning och starkt kommersiellt stöd. 
 Berg och Korcuska skriver Sakai är baserad på en öppen källkod under 
utbildningsgemenskapslicens, nuvarande version 2. Detta tillåter kommersiella partner att 
vara värdar, tillhandahålla stöd och skräddarsy modifieringar och det tillåter även utvecklare 
att jobba med kompletta källkoder. En ägandelicens skulle ha tagit ner hastigheter på 
lansering och hållit tillbaka utvecklare. Utvecklaren kan hantera och förändra koden utan att 
behöva oroa sig för att av misstag bryta någon kommersiell licens.  

4.2.2 Fördelar för organisationer som använder Sakai 
Berg och Korcuska (2009:15) skriver att det finns många anledningar till att organisationer 
kan vara bekväma med att välja Sakai. Bland annat har utbildningsansvariga och 
mjukvaruutvecklare designat applikationen från både användarnas perspektiv, men även 
från ledarnas perspektiv för att bli en effektiv och flexibel lärningsmiljö. En aktiv gemenskap 
skapar ständigt nya användarverktyg och det finns kommersiella partnerprogram, vilket 
betyder att användaren kan köpa in hjälp eller kod från utanför organisationen ifall behovet 
finns. 
 Berg och Korcuska skriver att Sakai har en stark central kvalitetsgarantiprocess med 
många tidiga anpassningar till nya versioner av Sakai. Sakai använder Tomcat som sin 
applikations server och Spring för hantering av sättet som den integrerar med databaser. 
Spring hjälper även till med tjänster i form av verktyg och andra välkända och brett förstådda 
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frameworks. Sakai kommer inte heller försvinna närmare tiden då den har passerat den 
kritiska användarbaserade massan för en långsiktig tillväxt.  

4.2.3 Educational Community License (ECL) 
Sakai använder Educational Community License (ECL) som är en mindre variant av Apache 
License. Den här licensen är kommersiellt vänlig därför att den tillåter Sakais kod att bli 
utbyggd och buntad ihop med proprietär kod och vidaredistribueras. Den tillåter även 
användning av källkoden för utveckling av proprietär mjukvara men även fri och öppen 
källkodmjukvara. På sådant sätt skiljer sig ECL sig från GPL (se 4.1.5 General Public License 
(GPL)), vilket kräver att alla versioner som är en utveckling av mjukvaran också ska vara fri 
och öppen källkod. På grund av denna licens attraherar Sakai en variation av välkända 
kommersiella partner som IBM och Oracle. (Berg & Korcuska 2009) 
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5. Moodle vs. Sakai ur teknikperspektiv 

EduTools är en serie av gratis och lätta att använda webbaserade verktyg som tillåter 
användaren att samla, analysera och väga information om olika webbaserade 
inlärningsprodukter och tjänster. Det är med hjälp av EduTools som en jämförelse av 
Moodle och Sakai ur ett teknikperspektiv görs. 

5.1 Produktjämförelse med hjälp av EduTools 
Här beskriver jag de verktyg som båda lärplattformarna har gemensamt. Inom dessa verktyg 
beskriver jag detaljerat vilka funktioner de har gemensamt, samt vilka funktioner som ena 
lärplattformen har som den andra saknar. Umeå universitet använder sig i dagsläget av 
version 2.5 av Sakai och den institutionen på teknisk-naturvetenskaplig fakultet som jag gör 
mina empiriska studier vid använder version 1.9.7 av Moodle. Därför kommer jag jämföra 
”Sakai Community Release 2.5” med ”Moodle 1.9”. 

5.1.1 Kommunikationsverktyg 
Inom diskussionsforum finns några funktioner som båda systemen stödjer. Studenter kan 
aktivera och avaktivera funktioner som skickar inlägg som gjorts i systemet till deras 
mejladress. Inom båda kan studenterna välja om de vill ha inlägg via mejl i form av dagliga 
sammandrag av ämnesraden eller hela inlägg. Båda systemen har även tillgängligt ett 
stavningsprogram som kan kontrollera studenters och lärares inlägg. 
 Båda systemen stödjer diskussionshanteringsverktyg som tillåter läraren att bestämma 
om studenter ska kunna skapa diskussionsgrupper. Läraren kan i båda systemen kontrollera 
alla inlägg i diskussioner innan publicering. Inom båda system kan diskussionsinlägg bli 
utvärderade av andra studenter och lärare kan se statistiska sammanfattningar av 
diskussioner som visar deltagande. Detta kan användas vid utdelning av betyg. Inom båda 
systemen finns möjlighet för att diskussioner kan delas mellan olika kurser, olika avdelningar 
eller institutionsenheter. Sakai har även några verktyg som Moodle saknar. Bland annat kan 
man i Sakai skapa en mall för vad som är tillåtet på forumnivå och använda den mallen för 
kurser med liknande ämnen. Man kan låsa trådar men studenter kan fortfarande läsa inlägg 
inom den låsta tråden och man kan begränsa tillgången till ett forum till vissa användare eller 
en specifik grupp av användare. Man kan även tillåta specifika tillåtelser på en roll, grupp 
eller sektion. Exempelvis kan dessa specifika tillåtelser vara att skapa nya forum, nya trådar, 
nya svar, svar på svar, ändra inställningar, läsa, lägga in betyg, markera som läst o.s.v. Utöver 
detta har även Sakai fler JForum1 verktyg när det kommer till diskussions hantering (se 
referenser EduTools (2010)). 
 Inom båda systemen kan studenter skicka in uppgifter med hjälp av en dropbox. Sakai 
stödjer även möjligheten för studenter att dela med andra studenter innehållet i deras 
personliga mapp. Administratören kan även begränsa hårddiskstorleken för varje användare. 
 Systemen stödjer att studenter kan använda det inbyggda mejlsystemet till att mejla 
individer eller grupper och de har även en sökbar adressbok. Läraren kan mejla hela klasser 
på en och samma gång på en enda adress eller ett alias. Studenterna kan i båda systemen 
ställa in så att mejlen vidarebefordras till en extern adress. Sakai stödjer även ett flertal 
alternativ för interna mejl eller mejlnotifikation. Mejlverktyget låter användare sända mejl till 

                                                           
1 Forum Software Review (2010) skriver att JForum ett kraftfull och robust diskussionssystem 
implementerat i Java. 
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en sidanvändares externa mejl, meddelanden kan sändas till en individ, grupp eller alla 
individer med en specifik roll på sidan. En kopia av mejlet kan bli sparat i mejlarkivet. 
 Båda systemen stödjer chattverktyg som tillåter ett begränsat antal nummer av simulerade 
rum och ett obegränsat antal simulerade gruppdiskussioner. Inom båda kan studenterna 
skapa nya rum, lärare kan moderera chattarna och avstänga studenter från rum. Båda 
systemen skapar arkivloggar för alla chattrum. Sakai stödjer även ett strukturerat sätt för 
studenter att ställa frågor och för lärare att besvara dessa frågor. 

5.1.2 Produktivitetsverktyg 
Båda systemen stödjer funktion för kalender där lärare och studenter kan posta händelser i 
onlinekursens kalender och lärare kan posta meddelanden till en kurs meddelandesida. 
Studenter har deras egna personliga sida där de listar alla kurser som de är registrerade på, 
nya mejl och alla kurser samt systemövergripande2 händelser från deras personliga kalender. 
Det vill säga saker som sker i alla kurser de är registrerade på. Studenter kan se deras betyg 
på en fullständig uppgift. Totalpoäng som är möjligt, kursbetyg och jämföra deras betyg med 
andra i kursen. Studenter kan även i båda prenumerera på RSS-flöden3 för att bli meddelade 
om förändringar. 
 Sökfunktionen skiljer sig mellan Moodle och Sakai men båda stödjer att studenter kan 
söka i alla diskussionstrådar. I Moodle kan studenten även söka i chatt eller virtuella 
klassrumsloggar medan i Sakai kan studenten söka i allt innehåll inom kursen. Sakais 
sökverktyg påminner om en Google-liknande sökning av allt innehåll inom Sakai och allt som 
är en Sakaienhet kan bli indexerat och sökt. 
 Båda systemen stödjer orientering och hjälp så att studenter har tillgång till 
sammanhängande hjälp för alla verktyg och systemen inkluderar onlinehandledning. 

5.1.3 Studentinvolveringsverktyg 
Systemen stödjer grupparbete i form av att de har verktyg som tillåter läraren att tilldela 
studenter en grupp. Båda systemen kan själv på måfå skapa grupper av viss storlek, ett visst 
antal grupper eller så kan studenterna själva välja grupp. Varje grupp kan ha ett eget 
diskussionsforum, en egen chatt eller whiteboard och varje grupp kan tilldelas gruppspecifika 
uppgifter eller aktiviteter. Grupperna kan vara privata eller så kan lärare övervaka dem. 
 Båda systemen stödjer möjlighet för nätverksgemenskaper i form av att studenter kan 
skapa onlineklubbar och studera i grupper på systemnivå. Studenter från olika kurser kan 
integrera i systemövergripande rum som alla användare som använder systemet kan komma 
åt. Dessa nätverksgemenskaper tillåter studenter att sköta grupper utan lärares involvering. 
Sakai stödjer även att studenter, lärare, forskare, administratörer o.s.v. kan skapa 
projektsidor för samarbete. Projektsidor tillhandahållet ett utrymme för användare att 
engagera sig i olika typer av samarbete med en uppsättning verktyg till deras förfogande. 

                                                           
2 Ordet systemövergripande heter på engelska system-wide. Jag använder ordet för att beskriva 
virtuella rum inom systemet som alla som har tillgång till systemet kan komma åt. 
 
3
 Nationalencyklopedin (2010) skriver att RSS, förkortning för rich site summary och för really simple 
syndication, är standardformat för överföring av exempelvis blogginlägg. För överföringen krävs en 
RSS-läsare, som automatiskt läser och laddar ned data. Denna programvara är i de flesta fall gratis 
eller inkluderad i webbläsaren. 
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5.1.4 Administrationsverktyg 
Båda systemen stödjer verifiering i form av att administratören kan tillhandahålla gäster 
tillgång till alla kurser. Båda systemen stödjer verifiering mot en extern LDAP-server4, mot 
Kerberos5 och både Shibboleth6 och Central Authentication Service (CAS)7. Systemen kan 
även verifieras mot IMAP8, POP39 och säkert NNTP10. Administratören kan även sätta upp 
verifiering mot en sekundär källa ifall primärkällan skulle misslyckas. Systemen kan även 
stödja flera organisationsenheter och virtuella värdar inom serverkonfigurationen. Sakai 
stödjer även att administratören kan skydda tillgång till individuella kurser med ett 
användarnamn och lösenord och användares inloggning kan bli krypterat med SSL.11 
 Båda systemen stödjer en begränsad tillgång baserad på roller och roller kan även 
skräddarsys av den som tillhandahåller servern. Administratören kan skapa ett obegränsat 
antal av organisationsenheter och roller med specifika rättigheter till kursers innehåll och 
verktyg. Administratören kan distribuera vilka som har tillgång och roller inom ett flertal 
institutioner eller avdelningar som servern är värd åt. Båda systemen stödjer att lärare och 
studenter tilldelas olika roller i olika kurser. Sakai är unikt i sitt sätt att blanda allmänna och 
privata tillträden till innehåll i systemet. Besökare till ett Sakai-system kan använda 
sökfunktionen på portalsidan för att söka efter kurser eller projekt inne i systemet. Den 
ansvariga för sidan kan välja att göra delar av innehållet på sidan synlig från portalsidans 
sökfunktion. 
 Båda systemen stödjer att läraren kan lägga till studenter till deras kurs manuellt eller låta 
studenter själva registrera sig. Administratören kan satsvis lägga till studenter till systemet 
med hjälp av avgränsade textfiler. Mjukvaran stödjer datautbyte med Student Informations 
System (SIS) genom en händelsedriven API och den stödjer även integration med SCT 

                                                           
4 OpenLDAP skriver att LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, är ett öppet och 
standardprotokoll för tillgång till X 500 (en serie av datornätverks standards som täcker elektroniska 
databasers tjänster). Protokollet körs över Internet transport protokoll som TCP. 
 
5 MIT (2010) skriver att Kerberos är ett nätverksprotokoll som är designat för verifiering av 
klienter/server applikationer genom att använda hemlig kryptografi. 
 
6 Internet2 skriver att Shibboleth är ett standardbaserat och öppen källkod mjukvarupaket för Single 
Sign-On (SSO) via webben genom eller inom en organisations gränser. En SSO lösning skapar att olika 
webb tjänster verifieras till en enda källa så att användarna behöver bara logga in en gång. 
 
7
 Jasig (2010) skriver att CAS är en Single Sign-On (SSO) lösning för webb tjänster. 

 
8
 Mullet och Mullet (2000:3ff) skriver att IMAP, Internet Mail Access Protocol, är ett sätt att ta emot 
mejl från en eller fler mejlboxar till en central server, utan att behöva ladda ner ett enda mejl till en 
lokal hårddisk. Mejlet är alltid lagrat på servern. Exempel: Hotmail 
 
9
 Cardoza (2004:394) skriver att POP3, Post Office Protocol Version 3, är designad som främst ett 
offline protokoll, som ger dig tillgång till endast din inbox. Du ansluter till din inbox, laddar ner 
meddelande och kopplar ifrån. Exempel: Microsoft Outlook 
 
10

 Dean (2010:171) skriver att NNTP, Network News Transfer Protocol, underlättar utbytet av 
nyhetsgruppers meddelande mellan olika servar och användare. 
 
11

 MacDonald och Szpuszta (2007:843) skriver att SSL, Secure Sockets Layer, krypterar 
kommunikationen över HTTP. SSL stödjer ett flertal webbläsare och tillförsäkrar att tjuvlyssnare inte 
kan lätt tolka informationen som byts mellan en klient och en webbserver. 
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Banner12, SCT Luminis13, Datatel, PeopleSoft 814 eller skräddarsydda integrationer med andra 
SIS eller portalsystem. Mjukvaran är eftergiven till IMS Enterprise Specification15 för 
studentdata. Moodle stödjer att administratören kan sända studentinformation åt motsatta 
håll mellan system och SIS med hjälp av begränsade textfiler och administratören kan även 
sända studentinformation åt motsatta håll mellan system och SIS med hjälp av IMS 
Enterprise Specification v.1.1 XML filer via webbtjänster. 
 Båda systemen tillhandahåller webbtjänster från kommersiellt anslutna till 
lärplattformen. Den som tillhandahåller Sakai erbjuder även värdtjänster, medan i Moodles 
fall så tillhandahålls valfria värdtjänster av Moodles partners. 

5.1.5 Kursframförandeverktyg 
Båda systemen stödjer ett antal olika testtyper vilket beskriver vilka typer av frågor som 
läraren kan använda sig av då den skapar tester. I detta fall stödjer båda systemen frågor i 
form av alternativ då flera olika svar kan väljas, matchning, fylla i blanka utrymmen, korta 
svar, opinionsundersökning, uppsats, frågor kan innehålla andra medieelement (bilder, video 
och ljud) och skräddarsydda frågetyper kan bli definierade. Utöver detta innehåller även 
Moodle kalkylator, ihoprörda meningar och beställningar. 
 Båda systemen tillhandahåller även ett antal olika automatiska testhanterare i form av att 
instruktören kan skapa självbedömande tester, sätta tidsbegränsning på test och tillåta flera 
testförsök. Ge studenter tillåtelse att se över tidigare försök på ett quiz. Systemen stödjer en 
MathML-redigerare för inkluderingen av matematiska formler i både frågan och svaret. 
Läraren kan specificera ifall rätt resultat ska visas i feedbacken och systemen stödjer 
skyddade tester. Moodle innehåller även att systemet kan på måfå välja frågor och svar och 
systemet stödjer avlägsna quiz protokoll vilket låter frågorna vara hämtade och betygsatta 
utanför systemet via standardbaserade webbtjänster. 
 Båda systemen tillhandahåller även automatisk support för test i form av att instruktören 
kan skapa personliga testbanker och systemövergripande testbanker. Frågorna kan bli 
importerad från en extern testbank som stödjer QTI16 och systemet kan tillhandahålla 
testanalysdata. 
 Inom båda system kan läraren markera varje student till alla frågor eller markera varje 
fråga till alla studenter och instruktören kan även välja att utvärdera studenters svar 
anonymt. Moodle stödjer att läraren kan avaktivera studenter från att betygsätta och 
kommentera dokument från andra studenter. 
 Onlinebaserade betygsboken lägger automatiskt till i betygsboken inom båda systemen 
när läraren lägger till en uppgift i kursen. Läraren kan lägga till betyg för offlineuppgifter och 
                                                           
12 SunGard skriver att Banner är en administrativ lösning i form av produkter och tjänster som höjer 
nivån och kvalitén av administrativa tjänster och informationen som institutionen tillhandahåller.  
 
13 SunGard skriver att Luminis är en plattform som ger tillgång till information och tjänster som 
tidigare var begränsat till platser och speciella tider. Den integrerar med Banner med hjälp av SSO. 
 
14 PeopleSoft Planet (2008) skriver att PeopleSoft 8 är en nätbaserad mjukvarupaket som 
tillhandahåller en bred variation av affärsapplikationer som hjälper till i dagligt utförande och 
operationer av affärsprocess. 
 
15 Moodle (2008) skriver att Enterprise är den internationella standarden som kan användas för att 
specificera inskrivning och utskrivning inom kurser, men även för att skriva kurs information och 
användarinformation. 
 
16 Jisc Cetis skriver att QTI är ett sätt att producera utvärderings information som tillåter att frågor, 
utvärderingar och resultat delas mellan olika datorsystem. 
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kan lägga till kommentarer till betygsboken i skräddarsydda kolumner. Läraren kan även 
exportera resultatet i betygsboken till en extern sammanställning och kan skapa betygsskalor 
som använder sig av antingen procent, bokstavsbetyg eller godkänd/underkänd. Sakais 
betygbok tillhandahåller även vägningar och import/export av enstaka betyg eller hela 
betygssammanställningar från en Excel sammanställning. 
 Läraren kan i båda systemen välja när uppgifter, bedömningar och meddelanden ska 
släppas baserade på start- och stoppdatum. Läraren kan även personifiera tillgång till 
specifika kursers material baserat på gruppmedlemskap. Sakai stödjer även att läraren kan 
länka diskussioner till specifika datum eller kurshändelser. 
 Båda systemen stödjer att läraren kan övervaka studenter i form av att spåra frekvensen 
och tiden som studenter går in på individuella kursers delar. Läraren kan även få rapporter 
som visar tid, datum och i vilken frekvens studenter är online i form av en sammanlagd 
grupp åtkomst till kursdelar. Moodle stödjer även att läraren kan få rapporter som visar 
antalet tillfällen, tid, datum, frekvens och IP-adress för varje student som har haft åtkomst 
till kursinnehållet, diskussionsforum, kursbedömningar och uppgifter. Läraren kan se 
navigationsdokumentation för varje student och användarstatistik kan bli sammanslaget 
mellan kurser eller mellan olika institutioner. 

5.1.6 Innehållsframkallandeverktyg 
Båda systemen har gjort tillgänglighets anpassningar i form av att den som tillhandahåller 
produkten rapporterar själva att mjukvaran uppfyller Section 508 of the US Rehabilitation 
Act och WAI WCAG 1.0 Level A guidelines. Sakai uppfyller även WAI WCAG 1.0 AA 
guidelines. 
 Båda systemen tillåter att läraren kan dela innehåll med andra lärare och studenter genom 
en central lärobjektsförvaring. Inom lärobjektsförvaringen förvaras resurser som används 
och kan återanvändas till ut- och inlärning, till exempel kursbeskrivning, frågor till tester och 
kursinnehåll. Förvaringen kan vara systemövergrippande eller för individuella 
organisationsenheter inom båda systemen. Sakai tillhandahåller även att förvaringen stödjer 
IEEE LOM17 och metadata applikation profiler som Dublin Core18, CanCore19 och 
skräddarsydda profiler. 
 Båda systemen tillhandahåller mjukvara för att skapa kursmallar. Kursinnehåll kan laddas 
upp med hjälp av WebDAV20 och systemen tillåter att administratören använder en 
existerande kurs eller förbestämd mall som en bas för en ny kurs. Sakai stödjer även hjälp i 
kursdesign i form av steg för steg-guide som tar fakultet genom vanliga kursuppgifter. Som 
att välja en kurs startsida, studieplan, organisera sidor, innehåll moduler och diskussioner. 
 Båda systemen stödjer att skräddarsy utseendet på systemen. System låter läraren 
förändra navigeringsikoner, färgschema för kursen och förändra ordningen och namnen på 

                                                           
17 Jisc Cetis (2009) skriver att LOM, Learning Object Metadata, är en datamodell vanligtvis skriven i 
XML som används för att beskriva lärobjekt och liknande digitala resurser som används för att stödja 
in- och utlärning. IEEE är en standard för LOM. 
 
18 Wikipedia (2010) skriver att Dublin Core är en metadata-standard för beskrivning av digitala objekt 
och är till för att underlätta bland annat sökning i olika typer av objekt. 
 
19 CanCore (2004) skriver att CanCore är ingen standard utan rekommendationer på förenkling och 
tolkning av LOM standarden. 
 
20 WebDAV skriver att WebDAV är en standard för ”Web-based Distributed Authoring and 
Versioning". Det är ett set av tillbyggningar till http-protokoll vilket tillåter användaren att förändra 
och hantera filer från en avlägsen webb servar. 
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menyn inom kursen. Avdelningar kan skapa egna utseenden på mallar över hela systemet, 
inkluderat deras egen logo, sidhuvud och sidfot. Moodle stödjer även färdiga utseendemallar 
för kurser. 
 Båda systemen stödjer att läraren kan organisera lärobjekt, kursverktyg och innehåll i 
ordningsföljd av lärande som går att återanvända. Läraren kan skapa linjär in- och 
utlärningsordningsföljd. Läraren kan organisera hierarkiskt materialet i kursen, lektionen 
och ämnet och kan återanvända kurser som mallar för framtida lektioner. 
 Båda systemen har gjort instruktionsstandard tillmötesgående i form av att båda stödjer 
IMS Content Packaging21 1.1.4, IMS QTI 1.2.1 och SCORM22 1.3. Sakai stödjer även IMS QTI 
2.0. Moodle stödjer även AICC, IMS Content Packaging 1.1.3, IMS Enterprise 1.1 och SCORM 
1.2. 

5.1.7 Hårdvara/mjukvara 
Båda systemen har både en Unix- och en Windows-version tillgänglig. 

5.2 Verktyg inom ena systemet som den andra saknar 
Det finns ett antal verktyg som ena systemet har men det andra saknar. Bland annat stödjer 
Sakai whiteboard till skillnad från Moodle. Sakais whiteboard stödjer bilder och uppladdning 
av PowerPoint presentationer och den stödjer även matematiska symboler. Sakais 
whiteboard stödjer även målning, röstning och modifiering av lärare. Sakai stödjer även att 
användarna kan ansöka om skrivbordsdelning med andra användare och arkivera en 
dokumentation av whiteboard sammanträden för framtida granskningar. Sakai stödjer även 
tvåvägs röstsamtal. 
 Studenten kan även i Sakai ladda ner kursmaterial och gruppdiskussionsmaterial till en 
PDA (handdator). Sakai stödjer även studentportföljer i form av att studenten kan skapa en 
personlig sida för varje kurs och studenten kan använda sin personliga sida till att selektivt 
visa deras kursarbete. Studenten kan även exportera deras personliga sida. 
 Moodle stödjer ett antal databaskrav vilket Sakai inte gör. Moodle stödjer både Oracle, MS 
SQL Server, MySQL, PostGreSQL och applikationer kräver bara en databas och kan existera 
tillsammans med tabeller från andra applikationer. 

5.3 Verktyg som båda systemen saknar 
Inget av systemen stödjer i dessa utgåvor online journal/noteringar, dock kan denna funktion 
inom Sakai tillhandahållas på ett flertal olika sätt. Studenter kan skapa onlinejournaler med 
hjälp av bloggverktyg i deras personliga arbetsplats eller i omgivningen av en kurs. 
 Inget av systemen stödjer bokmärken. 

                                                           
21 IMS (2010) skriver att Content Packaging beskriver datastruktur som kan användas för utbyte av 
data mellan system som önskar importera, exportera, förena eller dela paket av innehåll. 
 
22 Rustici Software skriver att SCORM är ett set av tekniska standarder vilket specificerar hur e-lärning 
mjukvara ska byggas. SCORM säger hur utvecklaren ska skriva koden för den ska fungera bra med 
andra e-lärning mjukvara. 



23 

 

6. Moodle vs. Sakai ur användarperspektiv 

Nedan presenterar jag resultaten som framkommit utifrån intervjuer och enkäter. Jag 
presenterar även en rapport om en granskning som specialpedagogiska skolmyndigheten 
har gjort om teknisk tillgänglighet om bland annat Moodle och Sakai. 

6.1 Intervjuer 

6.1.1 Lärare som använder Moodle 
Av de lärare som intervjuades om Moodle hade tre stycken 8 år eller längre erfarenhet av 
användning av lärplattformar och en hade 3 års erfarenhet. De hade alla använt Moodle i 3 år 
eller mer. 
 
Skillnad i undervisning när en lärplattform används 
Både intervjuperson B och D upplevde att en av de större skillnaderna i att använda Moodle i 
undervisning är att det uppmuntrar till kommunikation mellan studenterna. Intervjuperson 
D tog upp att detta kräver att studenten tränar sin frågeformulering så att andra studenter 
förstår vad den menar. Inom många distanskurser används aktiva forum för att besvara 
frågor som studenter har. Genom att studenten kan formulera vad de upplever de har 
problem med så finns möjlighet för att även andra studenter kan hjälpa att lösa problemet.  
 Intervjuperson B och D tog båda upp om att det som lärare är lättare och skapar en bättre 
ordning när allt material samlas på ett och samma ställe. Istället för att ha 
inlämningsuppgifter i filer på datorn eller i inkorgen på mejlen. Intervjuperson D tog upp att 
ur lärarperspektiv så underlättas det om frågor ställs i forumet, för då kan alla andra 
studenter se svaret. Intervjuperson D upplevde att lärare behöver då inte fundera om andra 
studenter undrar över samma fråga. Intervjuperson B upplevde även att de campuskurser 
som använder sig av Moodle är även lättare att omvalda till distanskurser. 
 Intervjuperson C ansåg att det inte går att rakt av jämföra skillnaden i undervisningen, 
eftersom det är två helt olika undervisningsmetoder. Av erfarenhet ansåg intervjuperson C 
att studenter behöver i en kurs, som bedrivs på distans via en lärplattform, känna att de ingår 
i ett socialt sammanhang. Som lärare måste man vara mer aktiv att svara på mejl och snabb 
med respons på uppgifter. Lärarsituationen förändras inte men situationen att hålla kvar 
studenten förändras. Som lärare måste den få studenten att känna som att den syns och hörs 
för att öka chansen för att den stannar kvar i kursen. 
 På grund av detta behandlar intervjuperson C en distanskurs och en campuskurs var för 
sig. Den anser att det gäller att ge studenten rimliga förutsättningar för att klara av kursen, 
exempelvis ska studenterna kunna få svar rimligt snabbt från läraren. Det handlar på 
distanskurser om ett ömsesidigt ansvar, studenten lämnar in sina uppgifter inom angiven tid 
och läraren besvarar frågor inom rimlig tid. Som lärare ska den ge förutsättningen till de 
studenter som vill klara kursen att klara den. 
 Intervjuperson A upplevde att den största skillnad är att den förändra hela 
undervisningsmetodiken. Lärplattformar har även gjort det lättare att få ut information, både 
snabbare men även till fler samtidigt. 
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Kursplanering 
Intervjuperson B och D upplevde båda att kursupplägget i de kurser som de har varit 
kursansvariga/lärare i har inte påverkats av att de har använt sig av en lärplattform. 
Intervjuperson D upplevde att de kurser som den har undervisat i kan hållas både utan och 
med hjälp av en lärplattform, utan att det påverkar kursupplägget. Intervjuperson B upplevde 
att lärplattformen egentligen påverkar bara hur det administrativa sköts berörande 
kursupplägget. Den anser att det däremot blir mer ordning och reda på kursupplägget av att 
man använder en lärplattform. 
 Intervjuperson A ansåg att lärplattformar skapar ett flexiblare kursupplägg vilket gör att 
man kan till exempel modifiera tidsplanen lättare efter fått respons från studenterna om vad 
de tycker. Det är även lättare att få ut studiematerial som studenter önskar få. 
 Intervjuperson C ansåg faktumet att man använder sig av en lärplattform påverkar 
kursupplägget. Föreläsningar ger normalt möjligheten att känna av om studenten hänger 
med och förstår kursen och när man använder sig av lärplattformar försvinner den 
möjligheten att känna av det. Intervjuperson C upplevde att det som berör kunskap inte 
påverkas av att kursen bedrivs via en lärplattform, då lärare har möjlighet att lägga upp 
föreläsningar i form av PowerPoint presentationer och filmer. Intervjuperson C ansåg att 
man kan stödja olika sorters inlärning genom exempelvis ha en PowerPoint presentation där 
man kommenterar innehållet ljudligt. Den ansåg även att det är viktigt för studenterna inom 
lärplattformen att ha ett aktivt forum.  
 
Begränsningar inom lärplattformen 
Både intervjuperson A och C anpassar kursupplägget efter Moodle. Intervjuperson C har 
accepterat det finns begränsningar och förhåller sig till dem och ifall en funktion saknas så 
löser personen det på något annat sätt. Intervjuperson A tog upp om att det finns saker som 
Moodle har större problem med, till exempel har Moodle en långsam server vilket gör att den 
är mer begränsad och hastigheten är för låg för att ha exempelvis filmer. Detta löste 
intervjuperson A genom att exempelvis använda sig av Streamer. Detta går ihop med vad 
intervjuperson B och D har tagit upp om att de tar hjälp av externa system. Exempelvis 
upplevde intervjuperson D att Moodle inte stödjer strukturering av undervisningsfilmer, så 
personen använder sig av programmet Camtasia till det. Intervjuperson B valde när 
lärplattformen PingPong saknade ett bra forum att skapa ett eget. Moodle saknar visa 
multimedia funktioner så intervjuperson B använder Skype för ljudsamtal, VNC för att 
möjliggöra för delning av datorskärm och Acobe Connect för webbkonferenser i form av ljud 
(mikrofon), bild (webbkamera) och chatt. 
 
Studenters inlärning 
Både intervjuperson B och D trode inte att det spelar någon roll för studenters inlärning 
vilken lärplattform de använder. Intervjuperson B upplevde att det handlar om att läraren 
ska kunna plattformen, vilka funktioner som finns inom den och se till så det inte blir massa 
problem eftersom som sådant påverkar studenterna. Intervjuperson D trode att det kan vara 
en fördel för en student att konstant använda en och samma lärplattform. Detta tar bort 
inlärningstiden som studenten behöver varje gång de använder en ny lärplattform, vilket 
underlättar för studenter att snabbt komma igång med arbetet. 
 Intervjuperson A ansåg att i dagsläget har Moodle ett för gammalt gränssnitt och att detta 
kan försämra studenters inlärning på grund av att det skapar ett mer förvirrat utseende på 
plattformen. Den ansåg även att det finns en märkbar kontrast mellan de svaga och starka 
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studenterna inom distansstudier. Det är de starka studenterna som lär sig mer än de svaga 
gör, på grund av att de arbetar mer med Moodle. 
 Intervjuperson C hade inte reflekterat över hur mycket studenters inlärning påverkas av 
lärarens val av lärplattform. Men utgick ifrån att det finns två olika förutsättningar, en som 
campusstudenter har och en som distansstudenter har. Målet är samma inom kurserna och 
det är vägen till målet som kan se annorlunda ut. 
 
Kursansvarig/lärares val av lärplattform 
I dagsläget hade alla fyra intervjuade ett val när det kommer till vilken lärplattform de 
använder. Två av de fyra intervjuade om Moodle ansåg att det inte spelar någon roll om de 
inget val har när det kommer till vilken lärplattform de använder. Båda ansåg att de anpassa 
sig efter vad som sägs ska användas på institutionen. En av de som inget vall önskar upplevde 
att den i första hand använder den lärplattformen som den kan och ser ingen anledning att 
lära sig en annan lärplattform då personen i dagsläget är väldigt nöjd med Moodle. Den 
andra som inget val önskar upplevde att det finns fördelar och nackdelar med alla 
lärplattformar i dagsläget. 
 En av de två som önskade ha ett val tog upp att inom de kurser där det handlar om att 
rekrytera användare från hela världen, så önskar den ha möjlighet att ha en lärplattform som 
har ett mer attraktivt utseende. I sådant fall kan till exempel den kommersiella 
lärplattformen It’s learning vara ett bättre alternativt än Moodle. Däremot om lärplattformen 
är ett stöd för campusstudenter spelar det inte lika stor roll om hur den ser ut. Samma person 
skulle önska det fanns ett utbud på 4-6 stycken lärplattformar vid Umeå universitet som 
lärare kunde välja mellan och att till dessa system finns texter och filmer gjorda för att 
underlätta för läraren hur de ska använda lärplattformarna. Den upplevde även att Umeå 
universitet gärna får satsa på färdiga produkter och inte något som från början är fullt av 
tekniska buggar. 
 
Kritik mot lärplattformen 
Intervjuperson A skulle önska att Moodle var mindre rörigt då studenter har i dagsläget 
svårigheter att hitta i lärplattformen. Den önskade möjligheten för kursansvarig/lärare att 
anpassa gränssnittet efter hur de själv önskar det ska se ut och att användargränssnittet ska 
allmänt vara mer flexibelt. I dagsläget finns det fyra olika mallar i Moodle men 
intervjuperson A upplevde dessa för ”gamla” då de inte ser ut som webben ser ut i dagsläget. 
Personen ansåg det skulle underlätta för studenterna om menyerna ligger på ett sätt som 
påminner om de webbplatser som studenterna normalt besöker. Intervjuperson A önskade 
att Moodle skulle ha möjlighet för att skapa subplattformar inom själva kursramen för att 
fungera på det sättet som lärare önskar lägga upp kurser. Dessa subplattformar ska dock ha 
samma självständighet som huvudplattformen, men inte vara en egen fristående 
lärplattform. 
 Intervjuperson B skulle önska att Moodle skulle bli korrekt byggd när det kom till 
tillgänglighet och att den hade ett mer attraktivt gränssnitt. Bästa skulle vara om de började 
om från början och gjorde rätt. Ifall det är korrekt gjort är det lättare i framtiden att anpassa 
sig efter nya standarder. 
 Intervjuperson C ansåg att det är svårt bedöma vad den skulle önska var annorlunda då 
studenter är de som främst vet vad som behövs vara annorlunda. Den önskade däremot 
utifrån lärarperspektiv att det skulle vara mer användarvänligt i Moodle. I dagsläget saknar 
den ingen funktion, mer hur lätt det är att realisera funktioner. 
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 Ifall lärplattformen skulle göras om så skulle intervjuperson D uppleva det som en fördel 
om det var tekniskt möjligt i Moodle att strukturera Camtasiafilmer lättare. Det skulle även 
gärna få vara lättare sätta upp en kurssida, då intervjuperson D upplevde det som att om det 
har gått några månader kan det vara i början ”hur gjorde man nu det igen?”. Intervjuperson 
D har upplevt att studenter har varit nöjda med Moodle och att många som använder det för 
första gången upplevt Moodle som enkelt då mycket är intuitivt. Detta skiljer sig från vad 
intervjuperson B ansåg som upplevt det som att mycket inom Moodle är inte intuitivt. 
 
Användning av Sakai 
Ingen av intervjupersonerna har använt Sakai som kursansvarig/lärare. Intervjuperson A har 
däremot testat Sakai för att se hur det fungerar, för att se om det är något den önskat gå över 
till. Den upplevde dock att Sakai inte fungerar i dagsläget på det sätt som den önskar lägga 
upp distanskurser. Intervjuperson A upplevde att den största nackdelen med Sakai är att det 
inte går administrera själv på samma sätt som det går i Moodle. Det kräver att du som lärare 
går till administratören för Sakai, vilket gör att det tar längre tid och går allmänt 
långsammare för kursansvarig/lärare att administrera kursen. Eftersom Sakai är mer 
centralstyrd så är den mer låst, vilket gör att man måste lägga upp Sakai på en egen server 
om man önskar administrera den själv. Intervjuperson B har gått en kurs inom Sakai och 
gjort en tillgänglighetsanalys av Sakai med en student. 
 
Moodle i framtiden 
Intervjuperson A upplevde att det största problemet för Moodle är att det ska komma en 
lärplattform som är bättre för den som lärare, för då skulle den välja att gå över till den. 
Samma person söker ständigt efter en bättre lärplattform och funderar även på att använda 
exempelvis Google Wave för att bedriva grupparbeten inom kurser, istället för att använda 
Moodle då det har visat att många studenter kan uppleva Moodle för svårt. Ett annat 
problem för Moodle i framtiden är att gränssnittet är för gammalt och behöver se mer 
modernt ut för att underlätta för studenter i framtiden. Det går i dagsläget göra om, men det 
kräver att läraren ska själv programmera istället för att i lärplattformen bara ändra 
inställningar. 
 Intervjuperson B ser möjligheterna för Moodle att i framtiden komma in på campuskurser 
som ett stöd för studenterna och läraren då det är ett väldigt effektivt verktyg. Det som är 
största problemet för Moodle i framtiden upplevde intervjuperson B som att det kommer att 
bli svårt att bygga om. Personen upplevde det som att redan från början finns det vissa 
felaktigheter som gjorts berörande utformningen av plattformen. 
 Intervjuperson C såg att om institutionen som den arbetare vid skulle bestämma sig för att 
gå över till Sakai som det största problemet för Moodle i framtiden. Eftersom behovet 
generellt ökar när det kommer till lärplattformar är det alltid en inskolningsprocess för lärare 
och studenter som tar tid. Då kan Moodle vara bättre då den är mer pedagogiskt utvecklad. 
 Intervjuperson D upplevde i dagsläget inga problem eller möjligheter när det kommer till 
Moodle. 

6.1.2 Lärare som använder Sakai 
Av de lärare som intervjuades om Sakai hade två stycken 4 års erfarenhet av användning av 
lärplattformar och en hade 2 års erfarenhet. De hade alla använt Sakai sedan det infördes vid 
Umeå universitet och institutionen gick över till det. 
 
 



 

27 

 

Skillnad i undervisning när en lärplattform används 
Intervjuperson E upplevde att den största skillnaden med att använda lärplattformar i 
undervisning jämfört med traditionell undervisning är att man inte träffar studenterna i 
fysiska rum. Den upplevde även att det innebär ett mycket större administrativt arbete att 
undervisa i distanskurser. Mycket inlämningsuppgifter, kursbrev, konstruktion av forum och 
liknande. Intervjuperson F upplevde att den största skillnaden är att undervisningen inte är 
knuten till tid och plats på samma sätt som den traditionella. 
 Intervjuperson G tog upp om att eftersom Sakai var nytt förra terminen så började 
personen i kursen, som personen är ansvarig för, med ett enkelt kursupplägg där personen 
enbart lagt ut skriftliga instruktioner och textavsnitt på sajten. Personen har inte lagt ut 
några inspelade föreläsningar eller liknande, vilket gör att det blivit en stor skillnad att 
undervisa jämfört med traditionella campuskurser. Det sparar möjligen en del tid att inte 
behöva förbereda föreläsningar, men som med alla nätbaserade kurser kunder 
intervjuperson G känna att det är svårare att etablera en relation med studenterna. Det kan 
också vara lite svårare att kommentera och sätta betyg då allting sker i skrift, då det är ibland 
lättare för en student att förklara muntligen hur de har tänkt.  
 
Kursplanering 
Intervjuperson E upplevde att användning av Sakai inte påverkar kursupplägget så mycket, 
då man på institutionen hade sedan innan ett inarbetat sätt att jobba med veckobrev och 
uppgifter samt forum för seminarier. Dessa funktioner hade institutionen fört över till det 
nya systemet (Sakai). Intervjuperson F upplevde att lärplattformen har skapat kursupplägg 
som är mindre lärarstyrt och mer orienterat mot självstudier. Intervjuperson G som ansvarar 
för en kurs som är utformad som en nätbaserad distanskurs ansåg att det egentligen inte är 
något i kursupplägget som påverkas av lärplattformen i sig. Möjligen kan man säga att 
upplägget påverkas en del av kurslärarnas ovana med Sakai, men det är något personen 
hoppas ska bli bättre framöver då personen lärt sig hur man ska använda lärplattformen och 
utnyttja den maximalt. 
 
Begränsningar inom lärplattformen 
Intervjuperson E ansåg att det inte finns mycket tid i bemanningen för att utveckla kurser 
och prova nya grepp. Detta gör att personen accepterat ifall lärplattformen saknar en viss 
funktion som personen önskar ha. Eftersom att Sakai är ganska nytt vid deras institution såg 
personen möjlighet för att det kan komma att ändras och att funktionen kommer att finnas i 
framtiden. Intervjupersonerna F och G valde att tipsa support om vad de bör förbättra ifall de 
saknade en viss funktion. 
 
Studenters inlärning 
Både intervjuperson E och F ansåg att lärplattformen påverkar studenternas inlärning, och 
båda personerna tar upp forumet som en stor del av distansstudenternas studier. 
Intervjuperson E ansåg att lärplattformen påverkar att det blir mer ett självständigt lärande 
för studenten då det sällan ges tillfälle för frågestund och liknande som förekommer vid 
salsföreläsningar och seminarier. Den upplevde även att studenterna vid deras institution har 
varit ganska aktiva på forum och i chatten och att det verkar bidra till deras lärande. 
Intervjuperson F ansåg ifall lärplattformen är tekniskt krånglig blir insatsen vid exempelvis 
seminarier sämre. Ifall lärplattformens forum är sämre än de forum som studenterna 
använder privat så kommer det minska deras entusiasm för att använda lärplattformens 
sociala verktyg. 
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 Intervjuperson G ansåg inte sig ha så mycket att jämföra med, men anser studenternas 
inlärning till en viss del påverkas av hur lättnavigerad och hur tilltalande lärplattformen är. 
Samma person upplevde att läraren har ett visst ansvar att utforma kurssajten på ett 
inbjudande sätt. Intervjuperson G upplevde att det stora problemet är att man riskerar att 
förlora en del studenter vid nätbaserade kurser, dels i början då vissa upplever tekniska 
problem och dels under tidens gång då vissa har mindre av den självdisciplin som krävs för 
att följa en kurs på distans. 
 
Kursansvarig/lärares val av lärplattform 
I dagsläget hade alla tre intervjuade ett val när det kommer till vilken lärplattform de 
använder. För två av de tre intervjuade om Sakai så fanns det ingen önskan om att ha 
möjligheten att välja vilken lärplattform de ska använda, utan båda ansåg att det räcker att 
lära sig ett system. Den ena tog upp att det finns många brister i Sakai men samtidigt tar det 
tid att sätta sig in i nya system. Den som önskade ha ett val upplevede samtidigt att det tog 
ungefär en termin innan personen satt sig in ordentligt i Sakai, så det skulle också kunna 
upplevas som rörigt och svårt om man dessutom hade flera olika lärplattformar att välja 
mellan. 
 
Kritik mot lärplattformen 
Både intervjuperson E och F ansåg att forumfunktionen i Sakai inte fungerar bra. 
Intervjuperson E tog upp att möjligheten att länka inte är funktionell i Sakai, att forumet är 
ologiskt och stelt och att det inte tycks gå att lägga in länkar till enskilda 
textdokument/kursbrev på ett tydligt sätt. Personen önskade även en enklare funktion för att 
streama videoföreläsningar, till exempel skulle man kunna integrera system liknande Adobe 
Connect för videoseminarier i Sakai. Intervjuperson F tog upp om att det är klumpigt att 
arrangera seminarier med Sakai. Personen saknade även utskrivningsfunktion för vissa 
menyer. Intervjuperson G önskade att Sakai skulle vara lite mer snyggare, mer tilltalande och 
tidsenligt. Personen önskade även att det skulle finnas möjlighet att skriva ut alla delar av 
kurssajten och alla texter som läggs ut vilket går ihop med vad intervjuperson F önskade. 
Intervjuperson G skulle även önska en bättre och mer lättöverskådlig 
meddelande/mejlfunktion där meddelandena samlas trådvis. 
 
Användning av Moodle 
Ingen av intervjupersonerna hade använt Moodle som kursansvarig/lärare. 
  
Sakai i framtiden 
De möjligheter och/eller problem som intervjuperson E såg för Sakai i framtiden är främst 
att forumet fungerar dåligt och länkningsproblemet. Personen trode däremot att de 
problemen borde vara på väg att uppdateras och eftersom systemet är så pass nytt för deras 
institution hade personen svårt se vilka möjligheter och/eller problem som kan tänkas finnas 
för det. Intervjuperson F ansåg att Sakai måste bli mer användarvänlig, då systemet i 
dagsläget är tidsödande för både lärare och studenter. Intervjuperson G tog upp om att 
många studenter idag väljer att läsa nätbaserade kurser och med tanke på att även 
campuskurserna har ett behov av lärplattformar för att kommunicera med studenterna, så 
finns det en stor potential för Sakai. Intervjuperson G trodde däremot att lärplattformen 
skulle behöva utformas på ett lite mer "aptitligt" sätt för att tilltala studenterna och stimulera 
lärarna. Meddelandefunktionen tycker personen är det mest problematiska och den skulle 
behöva utvecklas. 
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6.2 Enkät 

6.2.1 Enkät bland studenter som använder Moodle 
Jag hade ställt två bakgrundsfrågor till respondentens för att ta reda på ifall de har studerat 
vid Umeå universitet tidigare och ifall de studerar på distans. 

 

Figur 6.1 Har du studerat vid Umeå universitet tidigare? 

Av respondenterna som besvarade enkäten hade 53 % studerat vid Umeå universitet tidigare 
och 44 % hade inte det. 3 % av de som deltagit i enkäten om Moodle hade inte besvarat denna 
fråga. 

 

Figur 6.2 Studerar du på distans? 

Enkäten riktade sig främst mot studenter som studerar på distans, därför studerade 77 % av 
respondenterna på distans. En följdfråga hade ställts till de 77 % om de kunde tänka sig 
studera på distans igen. 84 % av den sammanlagda summan av respondenter hade besvarat 
denna fråga. 97 % angav att de kunde tänka sig studera på distans igen och 3 % hade angett 
att de inte kan tänka sig det. Vid följdfrågan på följdfrågan hade fler respondenter angett ett 
svar. Sammanlagt hade 34 % av alla respondenter besvarat frågan. 92 % hade angett att 
lärplattformen inte har påverkat deras val. 

 

Figur 6.3 Har du använt Moodle innan denna kurs? 

34 % av respondenterna hade använt Moodle innan och 66 % hade inte det. 
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Figur 6.4 Har du använt andra lärplattformar innan denna kurs? 

Av de som deltagit i enkäten hade 66 % använt andra lärplattformar innan den kursen de 
deltog/deltagit i för att få en inbjudan till min enkätundersökning. En följdfråga hade ställts 
berörande vilka lärplattformar de 66 % hade använt tidigare. 76 % hade besvarat frågan och 
flertal av dem hade angett mer än en lärplattform som de använt tidigare. 56 % hade använt 
Sakai, 16 % hade använt PingPong, 28 % hade använt It’s learning, 18 % hade använt 
Blackbord, 12 % hade använt WebCT, 2 % hade använt Learngate, 18 % hade använt Fronter, 
4 % hade använt FirstClass, 2 % hade använt Dup, 2 % har använt Marratech, 2 % hade 
använt distansakademin och 14 % hade använt andra lärplattformar men mindes inte 
namnen på dem. 

 

Figur 6.5 Följdfråga till figur 6.4: Hur skulle du jämfört Moodle med dem? 

En andra följdfråga ställdes till studenterna som använt andra lärplattformar tidigare, hur de 
skulle bedöma Moodle jämfört med de andra som de använt. 69 % av sammanlagda 
respondenterna hade valt att besvara frågan. 31 % ansåg att Moodle var bättre till mycket 
bättre, 36 % valde att förbli neutrala och 33 % ansåg att Moodle var sämre till mycket sämre 
jämför man med de lärplattformar de hade använt tidigare. 

 

Figur 6.6 Har du använt Sakai tidigare? 

11 % av respondenterna angav att de hade använt lärplattformen Sakai tidigare. En följdfråga 
ställdes till de 11 % vilket 22 % av den sammanlagda summan av respondenter besvarade. 
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Figur 6.7 Följdfråga till figur 6.6: Hur skulle du jämfört Moodle med Sakai? 

Av de som valt att besvara frågan ansåg 26 % att Moodle var bättre till mycket bättre, 47 % 
valde att förbli neutrala och 27 % ansåg att Moodle var sämre. Ingen av respondenterna 
ansåg att Moodle var mycket sämre än Sakai. 

 

Figur 6.8 Hur skulle du som student säga att din inlärning påverkas av lärarens val av 
lärplattform? 

En fråga ställdes för att ta reda på ifall studenterna ansåg deras inlärning påverkas av 
lärarens val av lärplattform. 55 % ansåg att deras inlärning påverkas mycket till väldigt 
mycket, 30 % valde att förbli neutrala och 13 % ansåg att deras inlärning påverkar lite till 
väldigt lite. 2 % av de som deltog i enkäten om Moodle hade inte besvarat frågan. 

 

Figur 6.9 Har du någon form av funktionshinder (exempelvis dyslexi) som försvårar din 
användning av läroplattformen? 

Av de som deltog i enkäten hade 3 % angett att de har någon form av funktionshinder. En 
följdfråga ställdes ifall de upplevde att Moodle hade hjälpmedel vilket underlättar för dem. 
Sammanlagt hade 15 % av respondenterna som deltog i enkäten svarat på frågan. 27 % av de 
som besvarat frågan hade angett att de upplevde att Moodle hade hjälpmedel som 
underlättar deras studier. Följdfrågan om vilka hjälpmedel de ansåg Moodle hade valde alla 
27 % att besvara. De ansåg att Moodle hade hjälpmedel som hjälper dem att kunna se betyg 
och att kunna samarbeta med andra studenter. De ansåg Moodle hade hjälpmedel så de 
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kunde se och ladda ner filer i kursen. Att Moodle hade ett forum för varje moment av kursen 
medans många lärplattformar hade bara ett för hela kursen ansågs vara en fördel. 
 En följdfråga ställdes om vilka hjälpmedel de saknade. 75 % valde att besvara följdfrågan. 
En upplevde att Moodle är rörigt, en saknade någon typ av manual som de kunde läsa för att 
förstå hur Moodle fungerar, en saknade Text2voice för blinda och en saknade en 
Skypefunktion. En av respondenterna saknade en röd tråd genom systemet och upplevde det 
som att det fanns mycket funktioner utan förklaring och ifall det fanns en förklaring var den 
väldigt krånglig. Personen ansåg även att det är onödigt att användaren ska behöva ladda ner 
ett dokument för att se om det är skrivet en rad i det. Samma person tyckte att det är viktigt 
att det inte blir för komplext och att text inte är i stora klumpar. Personen tycker att Moodle 
behöver satsa på att hitta en lösning för att göra Moodle anpassad för alla och inte bara för 
personer med funktionshinder. En respondent hade angett att den saknade hjälpmedel, men 
den visste inte vilka hjälpmedel som den önskar ska finnas med. 

 

Figur 6.10 Saknar du (som inte har ett funktionshinder) något hjälpmedel på 
lärplattformen för att underlätta dina studier? 

Av de som deltog i undersökning om Moodle ansåg 26 % att de saknade hjälpmedel. En 
följdfråga ställde vilket 28 % av den sammanlagda summan av respondenter valde att 
besvara. 21 % av de som besvarade följdfrågan tog upp om att de saknade någon 
Skypeliknande funktion. 10 % tog upp om att de saknar möjligheten att mejla läraren i 
Moodle så att de inte behöver använda sitt privata mejlkonto. 37 % tog upp om att det borde 
finnas lättare förklaringar på Moodle om hur man använder Moodle och många av dessa tog 
även upp förslag på att det bör finnas någon form av lättanvänd manual bok för användarna 
tillgänglig. 10 % tog upp om att Moodle borde vara mindre rörigt och det togs även upp om 
att lärarna borde lära sig bättre hur lärplattformen fungerar. Det togs även upp om att 
respondenterna önskar ha tydligare kalendrar, lärare borde lägga upp fler videobaserade 
föreläsningar och se över relevansen i informationen. 

 

Figur 6.11 Hur lång tid tog det för Dig att lära dig grundläggande funktioner i 
lärplattformen (exempelvis hur du gör ett inlägg i forumet)? 
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En fråga ställdes till respondenterna i hur lång tid det tog för dem att lära sig använda 
grundläggande funktionerna inom Moodle. 81 % hade angett att det tog dem mindre än 1 
vecka, 14 % angav det tog dem 1 till 2 veckor och 3 % angav det tog dem mer än 2 veckor. 2 % 
av de som deltagit i enkäten om Moodle hade inte besvarat frågan. 
 En fråga ställdes om vad de hade haft mest problem med. 51 % av respondenterna valde 
att besvara frågan. 33 % uppgav att de inga problem har haft med Moodle. De som upplevde 
de hade problem ansåg att det berodde på att Moodle hade mycket funktioner, 
användargränssnittet upplevdes ologiskt, möjligheten att chatta med enskild person 
saknades och omständigt att hitta tillbaka när man surfar runt på plattformen. Många 
saknade att läraren i kurser inte aktiverar funktionen diskussioner och upplever att det 
försvårar för många i deras inlärning. Många upplever även att det är krångligt när de inte 
kan alla lagar när det kommer till vilket material de får lägga upp och inte lägga upp. Andra 
upplevde designen som största problemet och en respondent tog upp att det var för lite 
kontakt med lärare. Respondenter upplevde även att de vill ha tydligare information om att 
ifall de laddar upp en uppgift i inlämningsuppgiftsdelen av Moodle så försvinner den tidigare 
versionen, ifall de har lämnat in en sådan. Visa hade problem med att finna hur de stänger av 
prenumerationen på meddelande från kursen. 

 

Figur 6.12 Vad skulle du säga är ditt helhetsintryck av lärplattformar är i allmänhet? 

Av de som deltog i enkätundersökningen rörande Moodle ansåg 72 % att de hade ett bra till 
mycket bra helhetsintryck av lärplattformar i allmänhet, 11 % valde att förbli neutrala och 16 
% ansåg deras helhetsintryck av lärplattformar är dåligt till mycket dåligt. 
 I slutet av enkäten fick respondenten lämna övriga synpunkter/tankar/idéer om min 
undersökning. En upplevde att man skulle sluta använda Moodle och satsa på Sakai. En 
annan ansåg att det finns mycket funktioner som kan vidareutveckla som är väldigt 
användbara vid distanskurser som tillexempel videogruppchattar. Andra respondenter ansåg 
det var bra för universitetet att få veta hur studenter ser på lärplattformar, så att de kan leda 
till förbättringar. Andra upplevde att det måste vara lättare för läraren att lära sig och 
använda lärplattformar. Detta för att lärare ska förstå möjligheterna det finns med 
lärplattformar, att de kan användas till mer än att bara lägga upp dokument. Andra upplevde 
som att man mest byggt på funktioner utan att tänka på användbarheten när det kommer till 
lärplattformen. En av respondenterna hade läst ett 3-årigt program vid universitetet på 
distans och upplevde att det viktigaste inom en lärplattform är lärarens närvaro. En del lärare 
kan dröja två veckor med att svara på en fråga och andra lärare går in på forumet flera gånger 
om dagen. Personen ansåg att det är mycket betydelsefullt vid nätstudier med aktiva lärare. 
Andra upplevde distanskurser som något väldigt rolig om läraren utnyttjar de möjligheter 
som finns med lärplattformen. Det var även respons på visa av enkätfrågorna, exempelvis 
saknade vissa frågor som riktade sig mer mot uppbyggnaden, designen och funktionerna av 
lärplattformen. 
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6.2.3 Enkät bland studenter som använder Sakai 
Jag hade ställt två bakgrundsfrågor till respondentens för att ta reda på ifall de har studerat 
vid Umeå universitet tidigare och ifall de studerar på distans. 

 

Figur 6.13 Har du studerat vid Umeå universitet tidigare? 

Av respondenterna som besvarade enkäten hade 44 % studerat vid Umeå universitet tidigare 
och 56 % hade inte det. 

 

Figur 6.14 Studerar du på distans? 

Enkäten riktade sig främst mot studenter som studerar på distans, därför studerade 72 % av 
respondenterna på distans. En följdfråga ställdes till de 72 % av respondenterna om de kan 
tänka sig studera på distans igen. 78 % av den sammanlagda summan av respondenter 
besvarat frågan. 100 % angav att de kunde tänka sig studera på distans igen. Även vid 
följdfrågan på följdfrågan hade fler respondenter angett ett svar. Sammanlagt hade 56 % av 
alla respondenter besvarat frågan, 10 % hade angett att lärplattformen har påverkat deras val 
och 90 % hade angett att lärplattformen inte hade påverkat deras val. 

 

Figur 6.15 Har du använt Sakai innan denna kurs? 

Enkäten är skickat ut till ett antal olika kurser, av de respondenter som besvarade enkäten 
hade 22 % använt lärplattformen Sakai tidigare och 78 % hade inte använt sig av Sakai 
tidigare. 
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Figur 6.16 Har du använt andra lärplattformar innan denna kurs? 

Av de som besvarade enkäten hade 78 % använt andra lärplattformar innan den kursen de 
deltog/deltagit i för att få en inbjudan till min enkätundersökning.  En följdfråga har ställts 
rörande vilka lärplattformar de 78 % hade använt. 100 % besvarade frågan och flertal av dem 
angav mer än en lärplattform som de använt tidigare. 28 % hade använt Moodle, 7 % hade 
använt PingPong, 14 % hade använt It’s learning, 7 % hade använt Blackbord, 7 % hade 
använt Fronter, 14 % hade använt FirstClass och 43 % hade använt andra lärplattformar men 
mindes inte namnen på dem. 

 

Figur 6.17 Följdfråga till figur 6.15: Hur skulle du jämfört Sakai med dem? 

En andra följdfråga ställdes till studenterna som använt andra lärplattformar innan, det var 
hur de skulle bedöma Sakai jämfört med de andra som de hade använt. 93 % av de som sagt 
de använt andra lärplattformar valde att besvara denna fråga. 32 % ansåg att Sakai var bättre 
till mycket bättre, 38 % valde att förbli neutrala och 30 % ansåg att Sakai var sämre och ingen 
respondent ansåg att Sakai var mycket sämre jämför man med de lärplattformar de använt 
tidigare. 

 

Figur 6.18 Har du använt Moodle tidigare? 

28 % av respondenterna angav att de hade använt lärplattformen Moodle tidigare. En 
följdfråga ställdes vilket 50 % av sammanlagda summan av respondenter som deltog i 
enkäten valde att besvara frågan. 
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Figur 6.19 Följdfråga till figur 6.6: Hur skulle du jämfört Sakai med Moodle? 

Av de som valde att besvara frågan ansåg 33 % att Sakai var bättre till mycket bättre, 66 % 
valde att förbli neutrala och ingen av respondenterna ansåg att Sakai var sämre till mycket 
sämre än Moodle. 

 

Figur 6.20 Hur skulle du som student säga att din inlärning påverkas av lärarens val av 
lärplattform? 

En fråga ställdes för att ta reda på ifall studenter anseåg deras inlärning påverkas av lärarens 
val av lärplattform. Av de som valde att besvara frågan ansåg ingen att deras inlärning 
påverkas väldigt mycket, 28 % ansåg att deras inlärning påverkas mycket, 44 % valde att 
förbli neutrala och 17 % ansåg att lärarens val av lärplattform påverkar lite till väldigt lite 
deras inlärning. 11 % av de som deltagit i enkäten om Sakai hade inte besvarat denna fråga. 

 

Figur 6.21 Har du någon form av funktionshinder (exempelvis dyslexi) som försvårar din 
användning av läroplattformen? 

Av de som deltog i enkäten hade ingen angett att de har någon form av funktionshinder och 
därmed hade 100 % angett att de inget har. Det finns en följdfråga ifall de som har någon 
form av funktionshinder upplever att Sakai har hjälpmedel vilket underlättar för dem. Av den 
sammanlagda summan av respondenter i enkäten besvarade 11 % att de inget hjälpmedel 
saknar. 

11 22

66

0 0
0

50

100

Antal deltagare: 9

Mycket bättre Bättre Neutralt

Sämre Mycket sämre

0

28
44

6 11 11

0

50

Antal deltagare: 16

Väldigt mycket Mycket Neutralt

Lite Väldigt lite Ej Svar

0

18

0

10

20

Antal deltagare: 18

Ja Nej



 

37 

 

 

Figur 6.22 Saknar du (som inte har ett funktionshinder) något hjälpmedel på 
lärplattformen för att underlätta dina studier? 

Av de som deltog i enkätundersökningen ansåg 50 % att de saknade hjälpmedel på 
lärplattformen för att underlätta sina studier. En följdfråga ställdes till de 50 % om vilka 
hjälpmedel de saknade och 100 % av dessa valde att besvara frågan. Majoriteten av 
respondenterna ansåg att de saknade nog mycket närvaro från lärare, önskade snabbare 
respons och att få känna sig mer sedda av lärarna. Vissa önskade möjligheten med 
handledningsfilmer från lärare. Rent tekniskt kände vissa respondenter att gränssnittet 
kändes dåligt då det var svårt att kommunicera med andra inom kursen, svårt ta sig fram 
inom kurssidan och lätt hänt att man missade information då det är möjligt att lägga den på 
flera ställen. En respondent tog upp om svårigheter att skriva ut och den saknade även en 
bättre chatt för gruppseminarium inom distanskurser. I dagsläget använder flesta kurser 
forumet för det, och det anses allmänt rörigt och att inlägg kan gå om varandra. Att använda 
forumet för att skapa diskussion hade fler respondenter tagit upp som ett problem med 
Sakai. Många upplevde även att lärare inte lägger nog med tid på att skapa en kurssida och 
att många lärare inte vet bättre än studenten hur kurssidan ska användas. 

 

Figur 6.23 Hur lång tid tog det för Dig att lära dig grundläggande funktioner i 
lärplattformen (exempelvis hur du gör ett inlägg i forumet)? 

En fråga ställdes till respondenterna i hur lång tid det tog för dem att lära sig använda 
grundläggande funktionerna inom Sakai. 89 % hade angett att det tog dem mindre än 1 
vecka, ingen angav det tog dem 1 till 2 veckor och 11 % angav det tog dem mer än 2 veckor.  
 Efter denna fråga ställdes en fråga om vad de hade haft mest problem med, 67 % av 
respondenterna valde att besvara frågan. 16 % uppgav att de inget problem hade haft med 
Sakai. De som upplevde de hade haft problem tog upp om att de haft problem att hitta kurser 
att gå med i, navigera på plattformen och svårt att hitta inloggningslänken. En upplevde 
gränssnittet som obekant då den hade använt Moodle innan och föredrog det. Att förstå 
strukturen hade även upplevts som ett problem, att kunna skriva ut smidigt från sidan och att 
tydligt få meddelanden när man loggar in om nya uppgifter och information i kurser. Det 
största problemet som respondenterna hade haft gemensamt är forumet. Det upplevs 
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gammalt, svårt att använda, rörigt och det är svårt att hitta i det när det är undertråd efter 
undertråd istället för att man navigerar mellan olika delar av forumet. Forumet kan även i 
dagsläget när man kopierar text från Microsoft Word infoga HTML-kod vilket kunde vara 
störande för de andra som ska läsa inlägget.  

 

Figur 6.24 Vad skulle du säga är ditt helhetsintryck av lärplattformar är i allmänhet? 

Av de som deltog i enkätundersökningen rörande Sakai ansåg 45 % att de hade ett bra till 
mycket bra helhetsintryck, 44 % valde att förbli neutrala och 6 % ansåg deras helhetsintryck 
av lärplattformar är dåligt och ingen ansåg att det var mycket dåligt. 5 % av de som deltog 
hade inte besvarat denna fråga. 
 I slutet av enkäten fick respondenten lämna övriga synpunkter/tankar/idéer om min 
undersökning. En upplevde det förvirrande då jag använde namnet Sakai istället för Cambro 
som Umeå universitet använder och en annan tror att distansstudier och lärplattformar 
förmodningen kommer öka i framtiden. En respondent upplevde att Sakai i dagsläget är 
värdelöst och hade gärna sett att man utveckla programvaran en del innan man valde börja 
använda den, då det har varit så mycket problem. I dagsläget upplevde personen att man är 
en betatestare som student samtidigt som lärarna knappt har någon aning om hur Sakai 
fungerar. 

6.3 SPSM:s granskning av lärplattformar 
År 2009 presenterade specialpedagogiska skolmyndigheten1 (SPSM) en granskning av 
teknisk tillgänglighet i tolv lärplattformar som finns på svenska marknaden. De kom fram till 
att ingen av de tolv lärplattformarna blev godkända när det kom till den tekniska 
tillgängligheten, vilket gör att elever som använder vissa datorhjälpmedel eller IT-verktyg 
riskerar bli utestängda. Detta är även ett problem för Umeå universitet då två av de tolv 
lärplattformarna som inte blev godkända är Moodle och Sakai.  
 Lärplattformarna granskade ur tre perspektiv; administratör, lärare och elev. Det som har 
granskats (ifall lärplattformen har haft det) har varit startsidan, kommunikation, material, 
övningar/tester, personlig sida och hjälp. Däremot finns det svårigheter i att granska olika 
lärplattformar som innehåller olika resurser. Av Moodle och Sakai var Moodle den 
lärplattform som klarade sig bäst i granskningen, eftersom den fungerar både mer stabilt och 
på ett klart enklare sätt än Sakai. 
 SPSM:s granskning kom fram till att Moodle har god potential som lärplattform, men det 
finns brister som måste korrigeras innan verktygen anses fullt tillgängliga. Dock klarade sig 
Moodle sig relativt bra ur ett tillgänglighetsperspektiv, speciellt när det kom till formulärens 
konstruktion vilket är något som är centralt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det tillåter inte 
                                                           
1 Nationalencyklopedin (2010) skriver att specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) grundandes 
2008 och är en myndighet för samlat statligt stöd i specialpedagogiska frågor. 
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heller att bilder läggs in utan alternativ text, vilket är bra ifall användaren använder 
alternativa webbläsare. Den allvarligaste bristen som uppmärksammades är möjligheten att 
navigera med tangentbordet. I en del av gränssnitten var det omöjligt att ta sig igenom sidan 
eftersom en del listor uppdaterar sidan så fort så man tabbar ur listan. Dock kom de fram till 
att det kan vara svårt hantera när gränssnittet implementeras eftersom det är en del av 
källkoden. De ansåg att det märktes att Moodle har satsar mycket på att få ett tillgängligt 
gränssnitt. Men att fokus tycks ha legat på användare med skärmläsare, då dessa användare 
har ett mer effektivt sätt att förflytta sig i sidan. De upplevde även att det var onödigt att 
Moodle använde sig av layouttabeller eftersom det är något man frångått i webbutvecklingen 
för flera år sedan. Moodle klarade sig på flera punkter bättre än konkurrenterna i deras 
granskning och är ett av de få gränssnitt som erbjuder något tillgänglighetsstöd för de som 
redigerar eller skapar innehåll. 
 SPSM:s granskning kom fram till att Sakai har ett gränssnitt med färre funktioner och är 
mindre komplex än till exempel Moodle, vilket ökar tillgängligheten. Men samtidigt kan man 
inte göra lika mycket i gränssnittet. De kom fram till att det märktes att det finns ett arbete 
gjort i bakgrunden rörande tillgänglig men att i dagsläget så fungerar det inte helt. Detta då 
Sakai använder sig av verktyg som utestänger vissa grupper med användare från vissa delar 
av lärplattformen.  De upplevde det som att gränssnittet är onödigt komplext med tabeller, 
ramar och ett stort antal dolda rubriker. På grund av att gränssnittet är onödigt komplext 
kommer användare med grav synskada uppleva svårigheter i gränssnittet. Även i en del av 
formulären kommer vissa av dessa användare uppleva stora problem, eftersom på olika delar 
av lärplattformen finns formulär där utvecklaren har missat att göra 
tillgänglighetsanpassningar. Även om stora delar av gränssnittet är hanterbart för de flesta 
användarna finns det relativt allvarliga tillgänglighetsbrister. För en seende användare som 
navigerar med tangentbordet uppkommer problem vid inläggning eller redigering av 
material då det inte går att tabba sig ut från textbehandlare. De kom fram till att den 
övergripande känslan är att lärplattformen är i dagsläget tillgänglighetsmässigt instabil. Det 
finns mycket som är bra men det finns vissa delar som skapar stora tillgänglighetsproblem. 
 Deras granskning kom fram till att administratörens och lärarens kunskaper var 
avgörande för elevens möjlighet att använda plattformen på ett bra sätt. Lärarna måste veta 
vilka tillgänglighetsproblem olika typer av övningar och material skapar för elever med 
funktionsnedsättningar, dock finns det ytterst begränsad hjälp till lärarna om detta. 
 Vad SPSM kom fram till i slutet var att de inte tror det är en medvetet agerande från 
producenterna av dessa lärplattformar, utan att det handlar om okunskap. De vet inte hur 
människor med funktionsnedsättningar arbetar med datorer och därför är det viktigt följa 
standarden för att vissa hjälpmedel och IT-verktyg ska fungera. 
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7. Analys och diskussion 

Här presenterar jag mina resonemang kring resultatet från intervjuer med återkoppling 
till resultaten från enkäterna. 

7.1 Användare och lärplattformar 

7.1.1 Studenters inlärning 
Intervjupersonerna och respondenterna för enkätundersökningen ställdes båda en 
gemensam fråga: ifall de tror lärplattformen påverkar studenters/deras inlärning. 50 % av 
lärarna som intervjuades om Moodle trodde inte att den påverkade studenters inlärning 
medan 55 % av studenternas ansåg att deras inlärning påverkas mycket till väldigt mycket av 
lärarens val av lärplattform.  100 % av lärarna som intervjuades om Sakai trodde att 
lärplattformen påverkar studenters inlärning medan 28 % av studenterna ansåg deras 
inlärning påverkas mycket av lärarens val av lärplattform. Resultaten, bland lärare som 
intervjuats om Sakai och Moodle, visar att en del lärare inte tror lärplattformen påverkar 
studenters inlärning märkbart. Resultaten visar att studenter anser att det är bra att 
universitetet får veta hur de ser på lärplattformar vilket visar att många studenter inte anser 
att universitetet har ställt dessa frågor tidigare. Att studenterna inte anser att frågan ställts 
tidigare går tydligt att koppla ihop till att en del lärare inte tror att lärplattformen påverkar 
studenters inlärning. Inom många distanskurser utförs utvärderingar av kursen och inom 
den så ställer man frågor kring själva kursen men inte lärplattformen, så det är sällan lärare 
får veta att många studenter faktiskt anser att det påverkar deras inlärning. 
 Resultaten rörande Sakai visar att både studenter och lärare kunde uppleva forumet som 
ett så pass stort problem att det faktiskt påverkar studenterna negativt. Av de lärare som 
intervjuades är flera överens om att ett aktivt forum är en stor del av en distanskurs. Med 
tanke på hur forumet i dagsläget ser ut i Sakai så skapar det en negativ bild av lärplattformar 
för studenter då den delen av lärplattformen försvårar deras inlärning. Detta syntes även i 
resultaten att en större andel av studenterna gick ifrån Moodle med ett bättre helhetsintryck 
av lärplattformar än vad studenter gick ifrån Sakai med. Samtidigt visade resultaten rörande 
båda lärplattformarna att 22-23 % ansåg den lärplattform de använde var bättre i jämförelse 
med andra lärplattformar. 22-23 % ansåg även att både Moodle/Sakai var sämre i jämförelse 
med andra lärplattformar. Resultaten visar att det som gör att så många fler går ifrån Moodle 
med bättre helhetsintryck beror på flera olika variabler. Sakai har ett gammalt forum och 
Sakai är så pass nytt så många studenter upplever även att läraren inte vet bättre än dem hur 
plattformen fungerar. 
 Resultaten visar en skillnad mellan studenterna vid en humanistisk institution och en 
institution på teknisk-naturvetenskaplig fakultet rörande hur de upplever lärplattformen 
påverkar deras inlärning. De vid institutionen på teknisk-naturvetenskaplig fakultet är mer 
kritiska mot lärplattformen, och fler av studenterna tror lärplattformen påverkar deras 
inlärning. Resultaten visar att studenterna vid den humanistiska institutionen ser det mer 
som att lärarens upplägg påverkar deras inlärning, läraren använder forumet för seminarium 
vilket är dåligt för forumet är komplicerat. Men eftersom många av dessa studenter upplever 
som att dessa seminarier inte ger dem något så påverkar egentligen lärplattformen deras 
inlärning. Hade lärplattformen haft ett bättre forum är det stor sannolikhet att seminariet 
som bedrivs inom det är lättare och studenterna känner som om de lär sig mer av dem. 
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7.1.2 Skillnad i undervisning 
Ser man på vad intervjupersoner upplevde som en av de största skillnaderna i undervisning 
när man använder lärplattform är många överens om kommunikationen. Både 
intervjuperson B och D tog upp att det uppmuntrar till kommunikation mellan studenterna, 
vilket går bra ihop med vad intervjuperson C upplevde, det är viktigt i distanskurser att 
studenter känner att de syns. Genom att studenter kan aktivt delta i kommunikation med 
andra studenter och läraren även deltar i diskussionerna så känner studenter som att de syns 
och blir hörda. Man kan även koppla vissa delar till vad intervjupersoner rörande Sakai tog 
upp. De tog främst upp om att den största skillnaden är att man inte träffar studenterna och 
är knuten till en plats. Detta kan försvåra situationen med kommunikation då det även 
försvårare för läraren att skapa ett band till studenten och på sådant sätt få studenten att 
känna som om den syns och hörs inom kursen. 
 Detta syns även bland resultaten bland studenters respons, i många fall kan de känna som 
om att kommunikation med läraren är dålig så de känner som om de inte syns eller hörs. Att 
de är mindre viktiga för läraren än vad studenterna vid en campuskurs är, att de kommer i 
andrahand. Resultaten visar att som student är det viktigt att få känna att kursen ”lever”, att 
läraren finns aktivt inom den men även att du som student kan få respons från dina 
kursdeltagare. Du som student träffar inte dessa personer vilket kan försvåra möjligheterna 
att fråga om hjälp om man fastnar med något, men genom att ha ett fungerande aktivt forum 
så kan du som student lätt få feedback. I en av de kurserna inom Sakai som studenter deltog i 
så är chatten en stor del av kommunikationen på grund av att forumet är så pass dåligt. Dock 
skapar det problemet att frågor som ställts för exempelvis 2 veckor sedan kan vara svåra att 
hitta då användarna måste gå igenom mycket konversationslogg för chatten. Genom att ha 
ett aktivt forum, som många kurser inom Moodle har, så är det smidigare att hitta 
informationen. Är studenten noga med att namnge forumtråden med ett tydligt namn så 
spelar det ingen roll finns det 20 stycken inlägg. Det är smidigare att hitta till ett inlägg som 
behandlar det ämnet som studenten är intresserad av, istället för att söka igenom 
konversationsloggen för chatten. 

7.2 Kritik mot lärplattformar 

7.2.1 Användbarhet och tillgänglighet 
Jag har valt att ha med vad SPSM:s granskning kom fram till rörande tillgängligheten inom 
Sakai och Moodle, då tillgänglighet har tagits upp av både lärare och studenter. Bland annat 
tog intervjuperson B som undervisar mycket inom webbutvecklingsområdet, upp att denne 
skulle önska att Moodle skulle bli korrekt byggd när det kom till tillgänglighet. Detta visar att 
som lärare inom området har man kunnat uppmärksamma tillgänglighetsbrister inom bland 
annat Moodle. Resultaten visar att även studenter har tagit upp om att de saknar hjälpmedel 
som underlättar när det handlar om tillgänglighet till lärplattformen. Exempelvis saknade en 
student Text2voice för blinda. 
 Intervjuperson F som undervisar med hjälp av Sakai ansåg även att Sakai måste bli mer 
användarvänlig, då den i dagsläget är tidsödande för både lärare och studenter. Resultaten 
visar att studenter rörande Sakai kan uppleva strukturen som något som de har svårigheter 
med och resultaten visade att lärare kunde uppleva forumet som ologiskt och stelt.  
Resultaten visar därför att både lärare och studenter upplever delar av Sakai mindre 
användbara. Intervjuperson C som undervisar med hjälp av Moodle ansåg att Moodle måste 
bli mer användarvänligt. Detta går ihop med vad en av studenterna som besvarade enkäten 
om Moodle tog upp, personen upplevde att det fanns mycket funktionerna i Moodle som 
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saknar en beskrivning för vad de gör. Detta gör att Moodle blir mindre användarvänligt. 
Resultaten visar även att ett flertal av de studenter som besvarat enkäten och använder Sakai 
anser att gränssnittet är ett problem, då det är svårt att kommunicera med andra studenter. 
SPSM:s granskning kom även fram till att gränssnittet i Sakai var ett problem. 

7.2.2 Forumet 
Resultaten visar att forumet i Sakai får mycket kritik av både lärare och studenter. Både 
intervjuperson E och F ansåg att forumfunktionen i Sakai inte fungerar bra, forumet kändes 
ologiskt, stelt och svårt att arrangera seminarier med. Resultaten visar att flertal av de 
studenter som besvarade enkäten även ansåg att Sakais forum skapade problem. Resultaten 
visar att det största problemet med Moodles forumfunktion tycktes vara att finna hur man 
stänger av presumtionen på inlägg som görs i kursen. Detta gör att resultaten visar att 
Moodles forum är betydligt mer användarvänligt för både studenter och lärare jämför man 
det med Sakai. 

7.2.3 Externa system 
Intervjuperson B och D tog upp om att de i dagsläget brukar använda externa system för att 
möjliggöra saker inom kurser som Moodle inte stödjer. Bland annat använder dessa externa 
system för att möjliggöra videoföreläsningar. Både intervjuperson B och D tog upp att dessa 
videoföreläsningar är väldigt populära både inom campuskurser men även distanskurser. 
Intervjuperson E tog upp om att den önskar en enklare funktion för att streama 
videoföreläsningar. Till exempel skulle man kunna integrera system liknande Adobe Connect 
för videoseminarier i Sakai. Resultaten visar även att det finns en efterfråga på 
videoföreläsningar bland studenter vid Sakai. Resultaten visar att ifall det fanns en enklare 
funktion för att skapa videoföreläsningar så finns det intresse bland lärare att skapa dem. 
Detta är något som resultaten visar skulle uppskattas av studenter som studerar på distans 
via Sakai. 
 Resultaten från Moodleenkäten visar även att Skypefunktion är något som studenter 
efterfrågar. Resultaten visar även att studenter upplever att de måste använda ett externt 
system för att kunna mejla lärare när de använder Moodle på grund av svårigheter att hitta 
och förstå mejlfunktionen inom Moodle. Resultaten visar att det största problemet med 
Sakais mejlfunktion är att den bör vara mer lättöverskådligt där mejlen samlas trådvis.  Detta 
gör att resultaten visar att Sakais mejlfunktion är betydligt bättre jämför man det med 
Moodle. 
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8. Slutsatser 

Nedan återknyter jag till de frågeställningar jag utgått ifrån och syftet jag har haft med 
mitt arbete, därefter presenterar jag de slutsatser jag gjort utifrån undersökning. Efter det 
presenterar jag några förslag på förändringar som framkommit genom mina 
undersökningar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Analysen av Moodle och Sakai ur ett teknikperspektiv visar tydligt att ifall man är ute efter en 
lärplattform som har mer verktyg med fler funktioner är Sakai ett bättre alternativ. Sakai 
stödjer vissa verktyg som Moodle saknar men främst har det fler funktioner om man jämför 
med Moodle. Det finns några verktyg som Moodle har fler funktioner inom, och ett av dessa 
är online testing. Är kursansvarig/läraren ute efter en lärplattform som den ska göra mycket 
online tester på är Moodle ett bättre alternativ. Dock bör man även ta i hänsyn att enbart för 
att ena lärplattformen har fler funktioner inom ett verktyg innebär det inte att verktyget är 
bättre på den lärplattformen. 
 Analys av Moodle och Sakai ur ett användarperspektiv visar att de lärare som jag 
intervjuade ser liknande på lärplattformar. De är i många fall överens om att lärarens närvaro 
är väldigt viktigt, ett aktivt forum och att läraren kan lärplattformen är en viktig del för en 
lyckad kurs. Detta går mycket ihop med var studenter tycker. Resultaten av 
enkätundersökningen lyfte fram att många studenter ser lärarens närvaro och kunskaper av 
lärplattformen som en väldigt stor del av kursen. Ifall läraren vet hur lärplattformen fungerar 
så ökar det möjligheterna för att använda lärplattformen. Genom att göra det så lätt som 
möjligt för studenterna att använda sig av lärplattformen ökar kursansvariga/lärare 
möjligheten att studenterna fullföljer kursen. Undersökningen visar även att i vissa fall kan 
läraren och studentens bild skilja sig ifrån varandra. Vissa av lärarna som deltog i intervjuer 
tror inte att lärplattformen påverkar så mycket studenters inlärning, men stora delar av de 
studenter som deltagit i enkätundersökning anser att lärplattformen faktiskt gör det. 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att genomföra en fallstudie över de två lärplattformar 
som Umeå universitet använder i dagsläget. Detta för att underlätta för kursansvarig/lärare 
att planera distanskurser beroende på vilket lärplattform de använder. Arbetet går även att 
använda vid planering av kursupplägg vid kurser som inte går på distans, men som 
använder sig av en lärplattform. Därför behandlar mitt arbete både skillnader ur tekniskt- 
och användarperspektiv inom lärplattformarna. Det finns även kursansvariga/lärare som 
har möjlighet att välja lärplattform och dessa lärare kan även använda arbetet som underlag 
vid valet av lärplattform. 
 
1.3 Frågeställning 
Hur skiljer sig de lärplattformar Umeå universitet använder, ur teknik- och 
användarperspektiv? 
 
Vilka möjligheter finns det inom en lärplattform att använda sig av annorlunda 
kursupplägg? 
 
Finns det märkbara skillnader mellan studenter och lärares syn på lärplattformar vid olika 
typer av institutioner? 
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 Intervjuer med lärare visar ingen större skillnad mellan Moodle och Sakai på grund av att 
de jobbar vid olika typer av institutioner. Lärare vid den humanistiska institutionen som 
deltagit i intervjuer tycks ha samma intresse för utvecklingen av lärplattformar vid Umeå 
universitet som lärare vid institutionen på teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Däremot ser 
man skillnader när det kommer till enkätundersökningen bland studenter. Studenter som 
deltagit i enkäten om Moodle ser mer kritiskt på lärplattformen än vad studenterna vid 
enkäten om Sakai gjorde. Även under intervjuerna har vissa lärare tagit upp om den grupp av 
studenter som läser tekniska ämnen oftast ser annorlunda på lärplattformar än studenter 
som läser humanistiska ämnen. Däremot visar resultaten bland studenterna som använde 
Sakai en tydlig enhällig syn på vad som är problemen, som även lärare som intervjuats 
berörande Sakai såg som problem. 
 Slutsatserna av min fallstudie är att de kursansvarig/lärare som intervjuats verkar veta i 
teorin vad som är viktigt för en lyckad distanskurs och dessa kursansvariga/lärare är överens 
med studenterna i vad som är problem och vad som är viktigt inom distanskurser. Resultaten 
visar att det är möjligt att skapa kurser med annorlunda kursupplägg som blir lyckade på 
samma sätt som kurser med traditionellt kursupplägg. Resultaten visar även att i visa fall kan 
även sådana kurser ha högre andel studenter som går ifrån kursen med en bra bild av 
lärplattformar. Det kräver mer jobb för läraren att skapa en kurs med annorlunda 
kursupplägg, men lärplattformarna stödjer de möjligheterna. Ifall universitetet gör det 
lättare för lärare att verkligen lära sig lärplattformarna så skapar det även att studenter är 
mer nöjda med lärplattformen. Ifall läraren vet hur den fungerar märker studenterna av det 
och är mer positiva till lärplattformen. De känner att det finns någon som är tillgänglig för att 
hjälpa dem om de inte får det att fungera vid deras användning av plattformen.  
Enkätundersökningen visar att studenterna inte är störtnöjda med den ena lärplattformen 
vilket gör den till ett bättre alternativ. Som kursansvarig/lärare handlar det mer om vad de 
vill kunna göra inom den och hur bra de vet hur den fungerar. 

8.1 Förslag på förändringar 
Utifrån de resultat som har framkommit genom mina empiriska studier har jag tagit fram 
några problem som jag finner att Umeå universitet bör komma till rätta med när det kommer 
till de två lärplattformar som Umeå universitet använder i dagsläget. Jag föreslår att Umeå 
universitet när det kommer till Sakai först arbetar med att fixa de problem som användarna 
har tagit fram. Dessa är i min mening mer viktiga områden då det är sådant som studenter 
och lärare har upplevt. De problemområden som användarna har tagit upp är: 
 

� Forumet 
� Chatten 
� Möjligheten att ladda upp videofilmer 
� Möjligheten att skriva ut 
� Mejlfunktionen 
� Länkningsfunktionen 
� Gränssnittet 

 
De problem om Sakai som den tekniska jämförelsen har tagit upp och SPSM:s granskning är: 
 

� Databaskrav 
� Online journal/noteringar 
� Bokmärken 



 

45 

 

� Tillgänglighet
 
Som med Sakai föreslår jag att Umeå universitet först arbetar med de problem som 
användarna har tagit fram finns inom Moodle. Dessa är i min mening mer viktiga områden 
då det är sådant som studenter och lärare har upplevt. De problemområden som användarna 
har tagit upp är: 
 

� Mejlfunktionen 
� Möjligheten att ladda upp videofilmer 
� Tillgänglighet 
� Möjligheten att skapa subplattformar 
� Användargränssnittet 
� Möjlighet att chatta med enskilda studenter 
� Text2vocie 
� Skypefunktion 
� Tydligare kalender 
� Tydligare beskrivning av olika funktioner 

 
De problem om Moodle som den tekniska jämförelsen har tagit upp och SPSM:s granskning 
är: 
 

� Whiteboard 
� Skrivbordsdelning 
� Tvåvägs röstsamtal 
� Möjligheten att ladda ner till en PDA (Handdator) 
� Studentportfölj 
� Online journal/noteringar 
� Bokmärken 
� Tillgänglighet

 
Resultaten visar att många studenter har efterfrågat bättre förklaringar för hur Moodle 
fungerar, speciellt när det kommer inom kurser med annorlunda kursupplägg. Om man vill 
underlätta vid en sådan kurs vart studenten själva ska arbeta med lärplattformen, kan man 
ge dem tillgång till exempelvis till den Moodle instruktionsboken (se referenser Cole, J. & 
Foster, H. (2008)) som jag använt mig av. 
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9. Avslutande diskussion 

Nedan diskuterar jag några av de tankar och funderingar som har dykt upp under arbetets 
gång men även efter att jag gjort klart det. Jag tar upp några av de idéer jag hade velat 
göra inom mitt arbete men som jag inte haft tiden till att göra och svårigheter som dykt 
upp under arbetets gång. 
 
Det teoretiska urvalet av studenter 
Ett dilemma med min fallstudie är att jag inte har valt att min enkät ska rikta sig till 
studenter som jag vet hade använt både Moodle och Sakai. Men eftersom jag hade en 
begränsad tid för mitt examensarbete hade jag valt att istället rikta min enkät mot studenter 
för att fånga deras intryck av lärplattformar, och speciellt för den lärplattform som de 
använder. Eftersom mitt arbete är en jämförelse kunde det helt klart ha varit positivt om jag 
hade haft enkäten främst bland studenter som jag vet hade använt båda. Inom enkäten finns 
det dock studenter som använder exempelvis Moodle men hade haft erfarenhet av Sakai, så 
de har då haft möjlighet betygsätta Moodle jämfört med Sakai. Dock hade jag haft i mitt 
upplägg av examensarbete mer tänkt fånga studenters intryck av lärplattform och speciellt 
den de använder, inte så mycket att fånga hur de jämför exempelvis Moodle med Sakai. Hade 
jag haft mer tid och om det hade varit möjligt att bedriva samma kurs en gång i Moodle och 
en gång i Sakai för att sedan se hur studenternas respons blir, så hade det varit av intresse. 
Jag upplever jag själv har försökt anpassa mitt arbete eftersom, vad jag har haft för 
möjligheter och inom den tidsram jag hade tillhandahållits för mitt examensarbete. 
 
Studenters förståelse av vilken lärplattform studien görs om 
Jag ställde en fråga rörande Sakai åt Moodlestudenterna. När jag ställde frågan ifall de hade 
använt andra lärplattformar innan sa drygt 42 % av alla som deltagit i enkäten om Moodle att 
de använt Sakai innan. Men när jag ställde frågan ifall de använt Sakai innan sa bara 11 % av 
respondenterna ja. Jag tror namnet är det som förvirrar personer. Umeå universitet kallar 
Sakai för Cambro och Stockholm universitet kallar Sakai för Mondo. Det är för universitetet 
smart att satsa på ett namn för då behöver de inte byta namn om de byter lärplattform, men 
vid ett arbete som mitt kan det försvåra det lite. Studenterna vet inte om att det är om 
Cambro jag pratar om när jag kallar det Sakai. Jag hade skrivit det i följebrevet, men 
eftersom många mest troligen inte hade läst det så förvirrade det för dem. Ska man göra 
något likande i framtiden underlättar det nog om man inom enkäten skriver det namn som 
studenterna är vana vid inom parantes efter det namnet som man använder inom sitt arbete. 
 
Frågeformulering 
Något jag till framtiden kommer att tänka på är att vara mer noggrann vid formuleringen av 
följdfrågor. I mina enkäter rörande Moodle och Sakai hade jag nu skrivit ”om ja/nej på 
fråga…” när det har handlat om en följdfråga, dock hade i många fall studenter besvarat 
följdfrågan även om de inte besvarat frågan innan på sådant sätt att det är meningen de ska 
besvara följdfrågan. Detta är något jag ska tänka på i framtiden då det kan vara bra formulera 
på ett bättre sätt vilket gör att man inte får besvarat följdfrågor av personer som egentligen 
skulle gått vidare till en ny fråga. Men jag tror mycket av de problem som uppkommit med 
följdfrågor har berott på att jag inte hittade hur jag skulle göra dem indragna under 
huvudfrågan för att på sådant sätt indikera att de tillhörde den frågan. Jag kunde inte heller 
välja siffrorna på frågorna vilket gjorde jag inte kunde namnge dem till exempelvis 8.1 och 
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8.1.1 för att på sådant sätt hjälpa respondenten förstå det är en följdfråga. Ifall jag hade velat 
hade jag kunnat stryka svaren som personer hade angett på följdfrågor om jag sett att deras 
svar innan innebär att de egentligen inte skulle besvara följdfrågan. Däremot ansåg jag att det 
var bättre presentera även deras svar eftersom att jag inte anser jag kunde ta bort någons 
svar. För det kan antyda att jag anser någons svar är mindre viktigt för mitt arbete än någon 
annans. Jag kommer även i framtiden om jag gör en enkätundersökning som tar upp bland 
annat hjälpmedel se över frågeformuleringen. I dagsläget tycktes vissa uppleva det som lite 
förvirrande då jag ställde en fråga om de hade ett funktionshinder och ifall de saknade något 
hjälpmedel. Sen efter det ställer jag en fråga om de saknar ett hjälpmedel och syftar i det 
fallet på alla personer oavsett om de har ett funktionshinder eller inte. 
 
Val av lärplattform bland kursansvariga/lärare 
I de valda institutionerna för mina empiriska undersökningar så finns det ingen bestämt på 
institutionsnivå rörande vilket lärplattform de ska använda. Kursansvariga/lärare får välja 
om de önskar använda Moodle eller Sakai, vid de båda institutionerna används ena främst, 
men finns inget som säger att en lärare som önskar använda den andra inte får göra det. Jag 
har kollat med ett antal olika institutioner vid Umeå universitet som tillhandahåller ett antal 
olika distanskurser och många av dessa institutioner tillåter att läraren själva göra ett val i 
vilken lärplattform de vill använda. Det finns däremot ett antal institutioner som har valt en 
lärplattform som sedan lärare får lov anpassa sig efter, institutioner som har valt en 
lärplattform och som rekommenderar sina lärare att använda den och det institutioner som 
håller på att göra ett val av vilken lärplattform som hela institutionen ska använda sig av. Jag 
hade helst velat fråga lärare som jobbade vid institutioner, där det inte handlade om 
rekommendation utan att de fick lov anpassa sig efter vad som var bestämt på 
institutionsnivå, om de önskade ha ett val. Av de institutioner jag varit i kontakt med på 
Umeå universitet var det bara ett jag hittade som mer eller mindre tog bort valet för lärare, 
då de lärarna fick lov anpassa sig efter vad som var valt på institutionsnivå. Jag fick däremot 
inte vid den institutionen kontakta lärare och fråga om dem önska ha ett val. 
 
Avslutande kommentarer 
I helhet är jag nöjd med mitt arbete, de resultat som framkommit har varit till viss del vad jag 
trott, men jag har även gått ifrån arbetet med mycket nya kunskaper och förståelse för 
lärplattformar. Jag hade innan en åsikt om att lärplattformar är en stor tillgång för 
universitetet och jag tror ännu mer i dagsläget på de möjligheter som finns med dem. Allt 
handlar om att ge lärare chansen att kunna lärplattformen och att läraren sedan involverar 
sig i kursen. Bara det skapar väldigt goda förutsättningar för en lyckad distanskurs. Jag tror 
även starkt på möjligheten att använda lärplattformen till så mycket mer, att våga skapa 
annorlunda kursupplägg då det finns stora möjligheter för att det ska bli väldigt lyckat. 
Lärplattformar är så mycket mer än bara ett ställe där uppgifter laddas upp och lämnas in.  
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Bilaga 1: intervju 

Frågor som ställts till personerna som intervjuats som använder sig av Moodle: 
 
1. Hur länge har du använt dig av lärplattformer? 

1.1. Hur länge har du använt dig av Moodle? 
2. Vad har varit största skillnaden av att använda lärplattformen Moodle vid undervisningen 

vid er institution för dig som lärare jämfört med traditionell undervisning? 
3. På vilket sätt påverkar läroplattformen upplägget av kursen? 

3.1. Ifall lärplattformen inte stödjer en funktion som du som kursansvarig/lärare skulle 
vilja ha för att underlätta någon del av kursen, hur hanterar du situationen? 

3.2.  På vilket sätt skulle du säga att du tror studenternas inlärning påverkas av vilket 
lärplattform de använder? 

3.3. Skulle du vilja ha möjligheten att välja lärplattform utifrån vilken kurs du undervisar 
på och vilken pedagogik du tillämpar? 

4. Ifall lärplattformen skulle måste göras om på nytt, vad skulle du önska var annorlunda? 
Både ur ett tekniskt- och användarperspektiv. 

5. Har du erfarenhet av att använda Sakai? 
5.1. Hur skulle du jämföra Moodle med Sakai? 

6. Vilka möjligheter och/eller problem ser du för Moodle i framtiden? 
 
Frågor som ställts till personerna som intervjuats som använder sig av Sakai: 
 
1. Hur länge har du använt dig av lärplattformer? 
2. Vad har varit största skillnaden av att använda lärplattformen Sakai vid undervisningen 

vid er institution för dig som lärare jämfört med traditionell undervisning? 
3. På vilket sätt påverkar läroplattformen upplägget av kursen? 

3.1. Ifall lärplattformen inte stödjer en funktion som du som kursansvarig/lärare skulle 
vilja ha för att underlätta någon del av kursen, hur hanterar du situationen? 

3.2.  På vilket sätt skulle du säga att du tror studenternas inlärning påverkas av vilket 
lärplattform de använder? 

3.3. Skulle du vilja ha möjligheten att välja lärplattform utifrån vilken kurs du undervisar 
på och vilken pedagogik du tillämpar? 

4. Ifall lärplattformen skulle måste göras om på nytt, vad skulle du önska var annorlunda? 
Både ur ett tekniskt- och användarperspektiv. 

5. Har du erfarenhet av att använda Moodle? 
5.1. Hur skulle du jämföra Sakai med Moodle? 

6. Vilka möjligheter och/eller problem ser du för Sakai i framtiden? 
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Bilaga 2: enkät 

Till dig som använder lärplattformar vid dina studier! 
 
Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete inom huvudområdet informatik och 
kommer att skriva om lärplattformar. Jag har valt att göra en fallstudie för de två 
lärplattformerna som Umeå universitet använder: Moodle och Sakai (Cambro). Mitt syfte 
med arbetet är att undersöka hur de skiljer sig åt både ur ett teknisktperspektiv och 
användarperspektiv. Syftet med mitt arbete är att ta fram ett underlag som kan underlätta för 
kursansvariga/lärare vid kursupplägg. 
 
Mot denna bakgrund önskar jag att studenter som använder lärplattformer fyller i 
frågeformulären. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för 
undersökningens kvalité och tacksamt om alla som har möjlighet fyller i frågeformulären. 
Därför är det angeläget att just Du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Marielle Lind 
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Enkätfrågor till studenter 
Denna enkät är utformad för studenter som använder sig av Moodle. Dock kommer 
utformningen se ut likadant vid enkäten för studenter som använder sig av Sakai. Detta gör 
att på vissa ställen där det står Moodle i denna enkät kommer det stå Sakai i deras enkät. 
 
1. Kön: 
 
 
2. Ålder: 

 
 
3. Har Du studerat vid Umeå universitet tidigare? 
 
 
4. Studerar Du på distans? 
 
 

4.1 Om ja, kan Du tänka dig läsa distanskurser igen? 
 
 

4.1.1 Om nej, har lärplattformen påverkat ditt beslut? 
 
 
5. Har Du använt Moodle innan denna kurs?  
 
 
6. Har Du använt andra lärplattformar innan denna kurs? 
 
 

6.1 Om ja, vilka: 
 

 
6.2 Om ja, hur skulle du bedöma Moodle jämför med andra lärplattformer? 
 
 
 

 
 
7. Har du använt lärplattformen Sakai tidigare? 
 
 
 

7.1 Om ja, hur skulle Du bedöma Moodle jämfört med Sakai? 
 

 
 
 
 

 Ja                Nej 

 Kvinna   Man 

 Ja                Nej 

Mycket bättre         Bättre          Neutralt          Sämre          Mycket sämre 

 Ja                 Nej 

Mycket bättre         Bättre          Neutralt           Sämre          Mycket sämre 

 Ja                Nej 

 Ja                Nej 

 Ja                Nej 

Ja               Nej 
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8. Hur skulle Du som student säga att din inlärning påverkas av lärarens val av lärplattform? 
 

 
 
 

9. Har Du någon form av funktionshinder (exempelvis dyslexi) som försvårar din 
användning av läroplattformen?  

 
 

9.1  Om ja, upplever du att Moodle/Sakai har hjälpmedel som underlättar för dig? 
 
 
 

9.1.1 Om ja, vilka: 
 
 

9.1.2 Om nej, vilka saknar Du? 
 
 

10. Saknar Du något hjälpmedel på lärplattformen för att underlätta dina studier? 
 

 
10.1 Om ja, vilka: 

 
 
11. Hur lång tid tog det för Dig att lära dig grundläggande funktioner i lärplattformen 

(exempelvis hur du gör ett inlägg i forumet)? 
 
 
 

12.  Vad har Du haft mest problem med: 
 
 
13. Vad skulle Du säga att ditt helhetsintryck av lärplattformar är i allmänhet? 

 
 

 
Övriga synpunkter/tankar/idéer om denna undersökning och dess frågor 

Väldigt mycket                     Mycket                     Neutralt                     Lite                     Väldigt lite 

 Ja                Nej 

 Ja                Nej 

 Ja                Nej 

Mycket bra         Bra          Neutralt          Dåligt          Mycket dåligt 

 <1 vecka               1-2 veckor               >2 veckor 


