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Sammanfattning  

Studiens syfte var att utforska och designa en digital lärmiljö som integrerar de funktioner 

och karaktäristiska drag av existerande lärplattformar med sociala 

kommunikationsplattformar som Slack och Discord, i en nätbaserad undervisning för en 

högre utbildningskontext. Tidigare forskning har visat att dagens lärplattformar som 

studenter använde i högre utbildning saknar funktioner som studenter är vana vid att 

använda. Samtidigt så saknar kommunikativa plattformar medel att bedriva nätbaserad 

undervisning. Metoden som användes i studien hade ett kvalitativt förhållningssätt med 

hjälp av konceptdriven designforskning. Studien tog fram ett designkoncept för en digital 

lärmiljö som integrerar funktioner från digitala kommunikationsplattformar och 

lärplattformar. Konceptet utvärderades med deltagare och resultatet visade att alla 

deltagare uppskattade en integrerad digital lärmiljö, att alla verktyg som behövs för att 

studera i en nätbaserad utbildningskontext var samlad på ett ställe. Det fanns dock en 

delad mening utifrån ett designperspektiv. Hälften av informanterna kände att designen 

hade för mycket information på ett och samma ställe vilket skapade en känsla att 

designens gränssnitt var förvirrande. Den andra hälften av informanterna gillade att ha all 

information synlig och upplevde inte gränssnittet som förvirrande. Vidare, så uppskattade 

alla informanter möjligheten att kunna modifiera sin egna lärmiljö från sina egna 

preferenser. Sammanfattningsvis, kunde studien identifiera ett behov av en ny digital 

lärmiljö som är integrerad och uppfyller studenters behov av att kunna bedriva sina studier 

inom nätbaserad högre utbildning.  
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Abstract  

This study aimed to explore and design a digital learning environment that integrates the 

functions and characteristics of existing learning management systems with social 

communications platforms such as Slack and Discord, in online education for a higher 

educational context. Previous research has shown that today's learning management 

system students use in higher education lacks functions that the students are accustomed 

to use. Meanwhile the communicative platform lacks the means to operate an online 

education. The method used in this research was a qualitative approach with the help of 

a concept-driven design research. The study developed a design concept for a digital 

learning environment that integrates functions from digital communication platforms and 

learning management systems. The concept was evaluated with participants and the result 

showed that all participants appreciated the integrated digital learning environment, that 

all tools needed to study in an online education context were gathered in one place. There 

was also a divided opinion from a design perspective. Half of the informants felt like the 

design had too much information all in one place, which made the feeling that the design 

layout was confusing. The other half of the informants liked that all information was 

visible and did not feel that the layout was confusing. Furthermore, all the informants 

appreciated the ability to modify the learning environment from their preference. In 

conclusion, the study identified a need for a new digital learning platform that is 

integrated and fulfills students’ needs to conduct their studies in online higher education.  
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1. Introduktion  
I dagens digitaliserade samhälle används informationsteknik frekvent inom skolväsendet. Inom 

högre utbildning används lärplattformar (eng. learning management system, LMS) för att 

bedriva utbildningar (Awad, Salameh, & Leiss, 2019; Zareravasan & Ashrafi, 2019). Några 

exempel på lärplattformar är Canvas, Blackboard och Moodle.  

Användandet av lärplattformar för högre utbildning har flera funktioner, exempelvis dela 

material, etablera kommunikation mellan lärare och studenter samt kunna se vilka studenter 

som är delaktiga (Meiryani, Lindawati, Fernando, Deniswara, & Wahyuningtias, 2021). 

Utbildningsformer av olika slag förflyttats alltmer från det fysiska rummet in i det digitala 

(Sharma, Dwivedi, Sengar, & Solanki, 2020). Sedan COVID-19 pandemin startade i början av 

2020 har utbildningsformer varit tvungna att förflyttas till den digitala sfären (Pal, Vanijja, & 

Patra, 2020; Wong, Mahmud, & Wong, 2021). På grund av COVID-19 pandemin har teknik 

implementerats mer frekvent i utbildningar runt hela världen, mer än vad det tidigare gjort 

(Pedro & Santos, 2021). Upplevelsen för studenter och lärare att gå direkt över från en fysisk 

lärandemiljö till ett nätbaserad undervisning har inte varit lätt när lärosäten inte bedrivit den 

formen av utbildning förut (Abdullah & Abdulla, 2021). Svårigheter i den nätbaserade 

undervisningen har berott på flera faktorer och en viktig faktor är bristande resursstöd. Både 

lärare och studenter har upplevt att den utbildningsformen medförde en ökad känsla av ångest 

och att det är tidskrävande (Abdullah & Abdulla, 2021). Innan COVID-19 pandemin, fanns det 

även indikationer på att det bedrevs alltmer nätbaserade undervisning.  

Studenters egna upplevelser av den nätbaserade undervisningen kan upplevas både som 

negativt och positivt. Den negativa aspekten är att lärplattformar inte är helt optimerade för 

ändamålet och att interaktionen mellan student och lärare är sämre. De positiva aspekterna är 

ökad flexibilitet i lärandet och studenter upplever den nätbaserade formen som tidsbesparande 

(Sharma et al., 2020). Att studenterna upplevde den nätbaserade undervisningen som 

tidsbesparande bryter mot vad Abdullah och Abdulla (2021) menar, att studenter och lärare 

upplevde den nätbaserad undervisning som tidskrävande när de fick byta undervisningsform 

under COVID-19 pandemin.  

Existerande forskning har visat att det finns utmaningar med lärplattformar inom högre 

utbildning, speciellt gällande kommunikationen mellan lärare och studenter. Forskning har 

även påvisat bristande användargränssnitt. Brister har även legat i funktionaliteter i mobila 

enheter som notifikationer men även chattfunktioner och delning av filer (Ross, 2019). 

 Många lärare använder flera olika källor till kommunikation med studenter, vilket medför 

att lärare och studenter inte synkroniserar med varandra i kommunikationsutbytet (Arifianto & 

Izzudin, 2021). Vilket kan resultera i att studenter inte får en holistisk syn på all information 

som tilldelas (Kruglyk, Bukreyev, Chornyi, Kupchak, & Sender, 2020).  

Forskning har indikerat en tydlig brist generellt inom lärplattformar då de inte erbjuder ett 

bra underlag för kommunikation mellan lärare och studenter. Bristande 

kommunikationsmöjligheter medför att studenter använder andra kommunikationsplattformar 

för samarbete och kommunikation, exempelvis Slack (slack.com) och Discord (discord.com) 

(Arifianto & Izzudin, 2021; Ross, 2019). Integrering av Slack i undervisningen kan bidra med 
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positiva upplevelser för studenter i utbildningen och samtidigt stärka samarbetet mellan 

studenter sinsemellan men även mellan lärare och studenter (Ross, 2019; Rouhani, 2020). 

Upplevelse av att använda Discord integrerat i utbildningen har även det en positiv utkomst 

utifrån ett studentperspektiv. Den positiva upplevelsen ligger i bland annat att Discord är 

lättanvändligt samt har flera funktioner som studenter uppskattar (Arifianto & Izzudin, 2021). 

Användandet av Discord i undervisningen har även ett positivt utfall då studenterna kan 

interagera med varandra asynkront (Espinoza , Medina Andre, & Andrade- Arenas, 2020).  

En majoritet av dagens lärplattformar erbjuder inte en design som integrerar nödvändiga 

funktioner och egenskaper som studenter är vana vid, exempelvis synkron chattfunktion, 

direkta/privata meddelanden, emojis för att uttrycka känslor och organisation av grupper. 

Samtidigt saknar kommunikationsplattformar andra funktioner som är av vikt för lärandet och 

undervisningen såsom kurshantering, kontroll över studentmedverkan, hantering av klasser och 

forumtrådar (Kruglyk et al., 2020; Ross, 2019). Mot bakgrunden av föregående resonemang 

och med utgångspunkt i existerande sociala kommunikationsplattformar som Slack och 

Discord, finns det ett behov att undersöka hur en digital lärmiljö kan teoretiskt underbyggas i 

ett designkoncept i syfte att stödja studenters behov, vanor och arbetsrutiner inom nätbaserad 

utbildning.  

1.1. Syfte och Frågeställning  

Syftet med detta examensarbete är att teoretiskt underbygga, konceptualisera och utvärdera en 

design av en digital lärmiljö som integrerar funktioner och egenskaper från existerande 

lärplattformar med sociala kommunikationsplattformar som Slack och Discord. Detta görs för 

att undersöka vilka behov, vanor och arbetsrutiner som studenter har gällande en digital lärmiljö 

och hur det går att uppfylla dessa i utbildningar som bedrivs nätbaserade. Följande 

frågeställning formulerades för att vägleda föreliggande examensarbete: “Hur kan en digital 

lärmiljö teoretiskt underbyggas, konceptualiseras och utvärderas i syfte att uppfylla studenters 

behov, vanor och arbetsrutiner i nätbaserad högre utbildning?” Metoden konceptdriven 

designforskning av Stolterman och Wiberg (2010) kommer att tillämpas för att besvara 

frågeställningen.  

1.2. Avgränsningar  

Studien kommer avgränsa till högre utbildning. Det avgränsas även enbart till högskolor och 

universitet samt till nätbaserad undervisningsform. Studien avgränsar mobilt lärande, även om 

det förekommer mobila enheter i litteraturundersökningen. Anledning till att denna avgränsning 

genomförs är för att fokusera på ett område när det kommer till nätbaserat lärande. Mobila 

enheter förekommer i litteraturgenomgången då lärplattformar kan förekomma i olika digitala 

format och därmed ge olika synvinklar på nätbaserat lärande. Avgränsning genomförs enbart 

till lärplattformarna Canvas, Moodle, Blackboard, ItsLearning och D2L med anledning till att 

dessa lärplattformar har ett högt antal deltagare. Studien avgränsar även till 

kommunikationsplattformarna Slack och Discord med anledning till att existerade forskning 

har påvisat att dessa plattformar är uppskattade av studenter. Studien avgränsar enbart till ett 
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studentperspektiv, även om lärares perspektivet omnämns i litteraturgenomgången med 

anledning till att lärare och student har en synergi med varandra i en utbildningskontext. Detta 

görs mot bakgrund till att tidigare forskning har visat att studenter använder andra digitala 

verktyg istället för lärplattformen från lärosätet som de studerar vid.  

1.3. Begreppsdefinitioner  

Nedan finns begreppen som brukas frekvent i rapporten.  

 

• Lärplattform (eng. learning management system, LMS) är en digital plattform som 

används inom olika utbildningsformer för att bland annat hantera utbildningar (Awad et 

al., 2019).  

• Nätbaserad utbildning (eng. online education) betyder att hela undervisningen bedrivs 

över internet utan fysiska sammankomster (Gros & García-Peñalvo, 2016). 

• Asynkron kommunikation (eng. asynchronous communication) innebär 

kommunikation mellan parter som inte är i behov att ske synkroniserat med varandra, 

exempelvis diskussionsforum (Kerimbayev, Nurym, Akramova, & Abdykarimova, 

2020; Madden, Jones, & Childers, 2017). 

• Synkron kommunikation (eng. synchronous communication) innebär kommunikation 

mellan parter som är synkroniserad, exempelvis samtal under ett videomöte 

(Kerimbayev et al., 2020; Madden et al., 2017).  

• Digital lärmiljö (eng. digital learning environment, DLE) är en digital plattform som 

används för att främja lärandet för studenter, där bland annat fokuset ligger både på 

kurshantering, samling av programvaror och digitala klassrum, kontra en lärplattform 

där fokuset främst ligger mer på kurshantering (Stoeklen, Sullivan, Miller, Drzakowski, 

& King, 2017). En digital lärmiljö kan utöver ett utbildningsperspektiv även tillämpas 

exempelvis inom företagsverksamhet (Saplacan, Herstad, Mørch, Kluge, & Pajalic, 

2018). 

1.4. Disposition   

Kapitel 1 behandlar introduktion och problemformulering av ämnet, studiens syfte samt 

frågeställningar som vägleder arbetet. Kapitel 2 behandlar bakgrunden, där områden kring 

pedagogiska principer, analys av lärplattformar och kommunikationsplattformar samt design 

av en digital lärmiljö behandlas. Kapitel 3 beskriver metoden som har brukats i studien samt 

hur studien har genomförts. Kapitel 4 behandlar resultatredovisning samt analysering av 

resultatet. Kapitel 5 behandlar resultatdiskussion och metodologiska övervägande.  Kapitel 6 

diskuterar slutsatser och fortsatt forskningsförslag. Därpå finns studiens referenslista samt 

bilagor.  
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2. Bakgrund  

2.1. Pedagogiska principer för nätbaserad utbildning  

Flera forskare föreslår olika pedagogiska principer, egenskaper, funktioner och designmönster 

för nätbaserad undervisning (Hayashi, Shibata, Inoue, Adachi, & Iba, 2021; Kruglyk et al., 

2020; Ramírez Mera & Tur, 2021). Det finns sex pedagogiska principer som visar de 

egenskaper som är av vikt för nätbaserad undervisning och de system som brukas i den 

kontexten. De pedagogiska egenskaperna som ska arbetas med är följande: anpassningsbarhet 

(eng. adaptability), ekonomiska resurser (eng. economical resources), ny lärarroll (eng. new 

role of the teacher), kvalitetskontroller (eng. quality control), digitala lösningar (eng. digital 

solutions) och moduler (eng. modules) (Kruglyk et al., 2020).  

Den första egenskapen är anpassningsbarhet och innebär att nätbaserad undervisning 

skapar en flexibilitet i studiesituationen (Kruglyk et al., 2020). I en utbildningskontext innebär 

det att studenten själv får bestämma sina egna förutsättningar när hen ska studera utan att vara 

bunden till en specifik tid eller rum (Kruglyk et al., 2020; Zou et al., 2021). Detta gör att 

studenten inte behöver anpassa sitt vardagsliv efter studierna. Den andra egenskapen är 

ekonomiska resurser som syftar till den ekonomiska sparsamheten. Inom nätbaserad utbildning 

kan de ekonomiska resurserna användas mer effektivt. Anledningen till detta är för att i denna 

utbildningsform kan det medverka flera studenter, studiematerial som delas ut kan bli 

ekonomisk billigare då det sker över internet samt att lärarnas tid kan brukas mer optimerat 

(Kruglyk et al., 2020). Den tredje egenskapen är ny lärarrollen, vilket innebär att läraren arbetar 

med flera olika saker. I en utbildningskontext handlar det om att lärare arbetar med alltifrån 

anpassa och hantera kurser, kunna anpassa utbildningen efter studenters egna förutsättningar 

och behandla utbildningsuppgifter som studenter har lämnat in. Den fjärde egenskapen är 

kvalitetskontroller som fokuserar på att det genomförs kontroller för att se hur väl kvalitén är i 

en utbildning. Ett exempel på hur kvalitetskontroller kan genomföras inom nätbaserad 

undervisning är att kontrollerna är anpassade till den digitala miljö (Kruglyk et al., 2020). 

Kvalitetskontroller kan göras med hjälp av bland annat enkäter i samband med 

kursutvärderingar (Wasfy et al., 2021). Den femte egenskapen är digitala lösningar, vilket 

innebär att det ska arbetas med ett flertal digitala lösningar. Inom nätbaserad undervisning 

betyder det att flera olika digitala lösningar kan kombineras med varandra för att skapa en god 

standard för den nätbaserade undervisningen (Kruglyk et al., 2020). Ett exempel på den 

kombinerade teknik som brukas i utbildningskontexten är att blanda videomöten tillsammans 

med andra digitala verktyg som uppvisar exempelvis dokument eller grafer. Den sjätte och sista 

egenskapen är moduler. I en utbildningskontext för nätbaserad undervisning betyder det att 

utbildningen är uppdelad i flera delar. Genom att utbildningen är uppdelad i flera delar medför 

det att varje separat del har ett specifikt fokus och när delarna slås samman till en helhet får 

studenterna en helhetsbild kring det specifika ämnet som studeras inom en utbildning (Kruglyk 

et al., 2020).  

Utifrån pedagogiska principer för nätbaserad undervisning finns det även designmönster 

som kan förslagsvis brukas i en nätbaserad undervisning (Hayashi et al., 2021). Att designa för 
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en nätbaserad undervisning kan beskrivas på följande sätt: “Designing an online class is not to 

replace what is done in real classroom, but to rethink about the ideal education you are aiming 

for and to realize it in a form that fits the online environment.” (Hayashi et al., 2021, s. 3). 

Detta antyder att designandet av en nätbaserad utbildning ska ses som en egen form av 

utbildning och designen ska inte försöka föra den fysiska utbildningen in i den nätbaserade. 

Vidare har Hayashi et al. (2021) undersökt hur olika designmönster kan tillämpas för nätbaserad 

undervisning. Dessa designmönster består av tre separata kategorier med tolv mönster i vardera. 

Kategorierna benämns som följande: länka de separata världarna (eng. linking separate 

worlds), skapa en ny form av lärande (eng. creating a new form of learning) och skapa en 

känsla av samhörighet (eng. building a sense of belonging) (Hayashi et al., 2021).  

Den första kategorin, länka de separata världarna innebär att studenter och lärare sitter på 

olika platser. I en nätbaserad undervisning betyder det att inom den digitala sfären ska det 

uppstå en upplevelse av en klass och lektion för alla inblandade. Exempel på hur länkning av 

de separata värdarna kan genomföras är att på lektionstillfällen ska läraren uppmuntra till 

interaktivitet via synkron kommunikation, exempelvis i en chatt. En lärare ska fånga studenters 

intresse för vad det aktuella lektionstillfället ska erbjuda och läraren ska be studenter om 

återkoppling efter lektionstillfället. Det ska även finnas tillfällen där studenter ska få möjlighet 

att fritt kunna diskutera, ventilera tankar och idéer med varandra (Hayashi et al., 2021).  

Den andra kategorin, skapa en ny form av lärande, betyder att lärarna ändrar sitt sätt att 

undervisa på. I nätbaserad undervisning innebär det att arbeta med de digitala medel som finns 

och arbeta med de fördelar som den nätbaserade undervisningen ger. Exempel på att skapa ett 

nytt förändrat lärande ska båda förhållningsätten synkron och asynkron kommunikation 

tillämpas. Ta med, vissa upp och diskutera studenters material under lektionstillfällen. Under 

nätbaserad undervisning är alla studenter på olika platser och därför kan det arbetas med 

studenters närmiljö där de befinner sig. Att arbeta med mindre grupper av studenter är av vikt 

så alla studenter blir hörda (Hayashi et al., 2021). För annars, när det arbetas med en stor grupp 

studenter finns det en risk att läraren inte hinner möta alla studenter (Warburton & Perry, 2020). 

Att dela in en klass i mindre grupper kan även skapa att studenterna känner sig mer bekväma 

att interagera med varandra (Hayashi et al., 2021).  

Den tredje kategorin, skapa en känsla av samhörighet, innebär att skapa en gemenskap för 

studenter så att de upplever att de tillhör en klass. I nätbaserad undervisning betyder det att 

gemenskapen för studenter skapas utefter andra förhållanden än i traditionellt fysiska 

utbildningar. Exempel på hur detta kan åstadkommas kan vara att lyssna och bjuda in studenter 

till att vara delaktiga i utformning av föreläsningar. Ha en plats där informell kommunikation 

kan ske, erbjuda spontana öppna handledningstillfällen och arrangera speciella event som inte 

direkt måste vara kopplade till ett lektionstillfälle (Hayashi et al., 2021). 

Det finns även ett sista designmönster, som inte tillhör de tre övergripande kategorierna och 

det är: nätbaserad undervisning är i behov av revidering och en ny design. Att nätbaserad 

undervisning är i behov av revidering och en ny design betyder att inom den utbildningsformen 

så måste nya sätt att arbeta på appliceras in i utbildningar. För att skapa en god lärmiljö för 

nätbaserad undervisning kan en lärare inte använda samma lärometoder som skulle ha 

tillämpats i en fysisk utbildningsmiljö på grund av att olika utbildningssätt har olika 



 11 (80) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

förutsättningar. Exempelvis, i jämförelse med en fysisk lärmiljö kan en lärare inte fånga 

studenters reaktioner under ett lektionstillfälle på samma sätt i en nätbaserad miljö. Att revidera 

metoder för nätbaserad undervisning kan göras genom att applicera de tre förutnämnda 

kategorierna. Genom att göra det skapas en optimal utformning för en nätbaserade undervisning 

(Hayashi et al., 2021).  

Utöver de pedagogiska principer och designmönster för nätbaserad undervisning finns det 

även olika pedagogiska inriktningar, metoder och arbetssätt att använda sig av i en nätbaserad 

undervisningskontext. Ett exempel är tillämpning av multimodal undervisning (Ramírez Mera 

& Tur, 2021). Multimodal undervisning kan definieras som ett stöd som skapar olika 

valmöjligheter för lärande (Ramírez Mera & Tur, 2021). Det innebär att det fungerar som ett 

stöd för att bistå olika tillvägagångssätt som kan tillämpas i en utbildning. I en nätbaserad 

kontext ges det givna stödet inom bland annat lärplattformar, där samordnas olika 

tillvägagångssätt som kan främja lärandet, exempelvis för olika inlärningsstilar. Detta görs 

bland annat för att främja studenters olika studietekniker men även för att skapa en 

anpassningsbar lärmiljö. I tidigare forskning kring multimodal undervisning har det 

framkommit att när studenter är i behov av hjälp eller stöd så frågar de oftast varandra via 

externa kommunikationskanaler (Ramírez Mera & Tur, 2021). Forskning har även visat att 

studenter upplever att när en vald lärplattformen är otillgänglig eller att schemat som en lärare 

har skapat för en uppgift är för snävt så uppstår en minskad kontroll över deras studiegång. 

Vidare framkommer det att vid designande av lärstrategier för nätbaserad undervisning är det 

av vikt att ta hänsyn till den interaktiva kommunikationen, det vill säga interaktionen mellan 

studenterna själva men även mellan studenter och lärare (Ramírez Mera & Tur, 2021). 

Att arbeta med interaktiva kommunikationsformer både innanför och utanför 

lektionstillfällena är även av vikt för att bland annat öka studenters lärande (Liu, Ma, & Han, 

2021) och skapa minnen för dem (Warburton & Perry, 2020). Utifrån den kommunikativa 

aspekten har forskning visat att det är av vikt att erbjuda både synkron och asynkron 

kommunikation på ett integrerat sätt med varandra vid nätbaserad undervisning (Hayashi et al., 

2021; Liu et al., 2021; Mejía-Madrid & Molina-Carmona, 2016). En effekt som kan skapas om 

asynkron och synkron kommunikation integreras med varandra utifrån lärometoder som 

appliceras är en personlig utbildningsupplevelse för studenter. Detta bidrar till att studenter inte 

är beroende av att vara på en fysisk plats eller tid och kan studera mer flexibelt efter egna 

förutsättningar (Zou et al., 2021).  

Sammanfattningsvis, så finns det flera olika pedagogiska principer, strategier, 

designmönster och andra funktionaliteter att ta hänsyn till när det kommer till nätbaserad 

undervisning. Utifrån föreliggande avsnitt kommer funktionaliteter utifrån 

kommunikationsaspekter med asynkron och synkron tas till vara. Det kommer även tas till vara 

möjligheten för studenter att ha en flexibilitet i sitt lärande men även samverkan mellan 

studenter och lärare kommer tas om hand om. Möjligheter för studenter att diskutera och 

ventilera tankar och ha en informell kommunikation kommer även att ligga till grund för 

designade av ett koncept. Mot den bakgrunden kommer det nedan bedrivas en analys av 

existerande lärplattform som brukas för nätbaserad undervisning och hur de lärplattformarna 



 12 (80) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

möter de olika strategier, mönster och principer som finns för att bedriva en god nätbaserad 

undervisning.    

2.2. Analys av existerande kommunikation-lärplattformar inom 

högre utbildning 

Mot bakgrund till föreliggande avsnitt kommer en analys genomföras av ett urval av 

lärplattformar. Avgränsningen i analysen har genomförts enbart till lärplattformarna 

Blackboard, Moodle, Canvas, ItsLearning och D2L med anledning till att dessa plattformar har 

ett högt antal användare. Blackboard har över hundra miljoner användare (Blackboard, 2022). 

Moodle har över trehundra miljoner användare (Moodle, 2022). Canvas har över trettio 

miljoner användare (Instructure, 2022). ItsLearning har sju miljoner användare (ItsLearning, 

2022). D2L har femton miljoner användare (D2L, 2022). Existerande forskning har även 

beskrivit att utbildningar börjar allt mer använda sig av lärplattformar som har en öppen källkod 

(Aldiab, Chowdhury, Kootsookos, Alam, & Allhibi, 2019), vilket de valda plattformarna har.  

Inom analysen har även kommunikationsplattformar Slack och Discord analyserats 

eftersom tidigare forskning har påvisat att dessa kommunikationsplattformar är uppskattade av 

studenter, samt att de har främjat kommunikationen och samarbete mellan studenter (Kruglyk 

et al., 2020; Ross, 2019; Rouhani, 2020). Bakgrunden till analysen ligger de pedagogiska 

principer, mönster och aspekter av nätbaserad undervisning som presenterades i föregående 

avsnitt för att se om plattformarna möter de behov som tidigare forskning påvisat som av vikt 

för nätbaserad undervisning för högre utbildning.  

Analysen genomfördes även med anledning till att existerande forskning har indikerat att 

studenter upplever att kommunikationsplattformar som Slack och Discord förbättrat 

kommunikation och samarbetsförmåga kontra lärplattformars (Ross, 2019). Likväl tycker 

studenter om gränssnittet som erbjuds, både utifrån ett estetiskt perspektiv men även den 

funktionalitet som finns, samt så önskar studenter att dessa plattformar implementeras in i deras 

utbildning (Arifianto & Izzudin, 2021; Espinoza  et al., 2020). Därför genomförs analysen för 

att se vilka funktioner och egenskaper lärplattformar har kontra kommunikationsplattformarna 

för att undersöka hur de skiljer sig åt, vart bristen finns inom de olika plattformarna för att 

vidare ta denna kunskap i skapade av ett designkoncept.  

Det finns även andra viktiga faktorer att ta med när en lärplattform designas än de 

pedagogiska mönster och strategier som belyses ovan. En bra lärplattform beskriver Yang 

(2021) på följande sätt: “A good teaching platform should first support multiple devices such 

as mobile phones and computers to facilitate the use of teachers and students” (s. 2544). Vilket 

syftar till att en lärplattformen ska vara responsiv.  

Utifrån responsiviteten, det vill säga att plattformen ska fungera på flera enheter, 

exempelvis mobil eller desktop har tidigare forskning indikerat att detta är något som studenter 

själva önskar att det finns (Ross, 2019). Nyttan responsiviteten ger studenterna är att de själv 

kan välja när och hur de vill studera, interagera med studiematerial och med varandra (Le & 

Pham, 2020). Existerande lärplattformar i en mobilenhet, har visats sig problematiskt att bruka 

för studenter. Anledning till detta är för att lärplattformar inte är responsivt anpassade. 
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Exempelvis, är det för litet typsnitt eller svårt att ladda upp uppgifter (Hasan, 2018). Det finns 

även svårigheter med att söka fram innehåll och navigera sig i den mobil kontext (Saroia & 

Gao, 2019). Utöver de funktioner som är av vikt när det kommer till att designa en lärplattform 

så finns det fem kriterier att ha i åtanke när det kommer till tillgänglighetsfunktioner med 

lärplattformar.  

De fem kriterierna är följande: vanliga moduler (eng. common modules), 

anpassningsbarhet (eng. customization), hjälp och dokumentation (help and documentation), 

författarverktyg (eng. authoring tools) och användargränssnitt (eng. user interface, UI) 

(Blazeska-Tabakovska, Blagoj, Savoska, & Bocevska, 2019).  

Det första kriteriet är vanliga moduler, vilket syftar till de funktioner som en lärplattform 

innehåller. Dessa funktioner är att det ska finnas olika kommunikationsformer såsom 

chattfunktion, diskussionsforum, e-post och lärare ska kunna lägga ut anslag. Det ska även 

kunna presenteras kursmaterial, kunna genomföra tester på studenters förmåga samt att lärare 

ska kunna förmedla betyg till studenterna. Anledningen till att dessa funktioner ska finnas är 

för att studenter ska kunna interagera med varandra och lärarna samt med kursmaterialet 

(Blazeska-Tabakovska et al., 2019). I praktiken uppnås moduler genom att dessa funktioner är 

tillgängliga för studenterna att bruka inom den nätbaserade kontexten och att de ska finnas inom 

den plattform som används i utbildning.  

Det andra kriteriet är anpassningsbarhet, vilket betyder att lärplattformen ska erbjuda 

möjligheten att studenter ska kunna modifiera innehållet som framkommer. Både utifrån 

utseende aspekten, det vill säga det estetiska men även vilken form av information som visas 

för användaren. Det vill säga att studenten få själv välja om allt material ska visas på en och 

samma gång eller om de vill dölja material. Detta genomförs för att studenter ska kunna ta till 

sig materialet och lära sig efter sina egna förutsättningar och därmed individanpassa 

plattformen (Blazeska-Tabakovska et al., 2019). I praktiken kan detta exempelvis göras med 

olika insticksprogram (eng. plugin) i användarens webbläsare (De Queiroz Proença, Genaro 

Motti, Da Hora Rodrigues, & De Almeida Neris, 2021) eller att det tillämpas redan vid kodning 

av webbplatsen, med hjälp av det skriptspråk som används, att användaren kan modifiera 

innehållet (Correa & Silveira, 2021). 

Det tredje kriteriet är hjälp och dokumentation, vilket betyder att det ska finnas hjälpguider 

som tillhör lärplattformen för de som brukar plattformen. Anledningen till att guider ska finnas 

är för att det kan öka smidigheten att hantera och navigera sig i den nätbaserade kontexten. I 

praktiken och inom lärplattformar idag används guider genom bland annat videogenomgångar, 

digitala dokument i PDF- format, kundtjänst eller olika former av hjälpforum på internet 

(Blazeska-Tabakovska et al., 2019).  

Det fjärde kriteriet är författarverktyg och innebär det verktyg som en användare använder 

för att exempelvis ladda upp material på en plattform. För att främja användarvänligheten på 

en lärplattform ska verktyget som användaren använder för att ladda upp material, få en 

indikator om materialet är användarvänligt eller inte. Några författarverktyg som används i 

existerande lärplattformar är TinyMCE HTML editor, CKEditor eller Atto HTML editor 

(Blazeska-Tabakovska et al., 2019). Författarverktyg kan exempelvis varna om en bild som ska 

laddas upp inte har en bildtext, som används vid skärmläsare.  
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Det femte kriteriet är användargränssnitt, vilket syftar till att en lärplattform ska vara 

användarvänlig. Att designen på en lärplattform ska vara användarvänlig är bland annat för att 

studenterna inte ska finna designen svår eller överväldigande utan det är läromaterialet som ska 

ha det största fokuset. Plattformen ska även varna om material som en användare laddar upp är 

felaktig eller något gått fel i uppladdning, exempelvis med hjälp av varningstext för att främja 

användarvänligheten (Blazeska-Tabakovska et al., 2019). Vidare för att en webbplats ska vara 

användarvänligt ska designelement såsom typografi, färgval och layout ses över. Exempelvis 

att punktstorleken på typografin ska vara minst tolv punkter (Miniukovich, De Angeli, Sulpizio, 

& Venuti, 2017), ha god kontrast på färgvalen (Lewandowska, Olejnik-Krugly, Jankowski, & 

Dziśko, 2021) eller arbeta med navigationsfält och navigationsmenyer i layouten (Blazeska-

Tabakovska et al., 2019).  

Utöver lärplattformar som används under en nätbaserad undervisning finns det även andra 

sätt att kommunicera genom, exempelvis kommunikationsplattformarna Slack (Ross, 2019; 

Rouhani, 2020) eller Discord (Arifianto & Izzudin, 2021; Espinoza  et al., 2020; Lacher & 

Biehl, 2018).  

Utifrån tidigare forskning har det framkommit att studenter ser positivt på användandet av 

Slack samt att studenter kan få en snabbare respons av sina lärare. Det finns dock en del 

studenter som upplever att plattformen skapar en kognitiv överbelastning, då det är för mycket 

information som framkommer på en och samma gång. Vilket resulterar i att den grupp studenter 

önskar en direkt kommunikation med sina lärare istället (Rouhani, 2020). Tidigare forskning 

har även beskrivit att vid implementering av Slack i undervisningssyfte framkom det att 

studenter upplevde att Slack fungerade bättre än lärplattformen när det kom till att diskutera, 

ställa frågor och samarbeta (Ross, 2019). En annan plattform som studenter har använt för sina 

studier inom högre utbildning är Discord. 

Discord är en kommunikationsplattform som främst har använts av datorspelare för att 

interagera med varandra (Arifianto & Izzudin, 2021; Espinoza  et al., 2020). Plattformen kan 

användas i en lärmiljö, där även läraren kan ha kontroll över vad som sker på plattformen. Det 

går bland annat att skapa en servrar, kanaler och att läraren kan se hur frekvent en student är 

aktiv på plattformen (Lacher & Biehl, 2018). Tidigare forskning har visat att tillämpning av 

Discord i högre utbildning har gett positiva effekter, exempelvis att den sociala interaktionen 

har stärkts mellan studenter (Mock, 2019). Tidigare forskning har visat att studenter i stor 

utsträckning upplever att Discord är lätt att använda, exempelvis för att ansluta och skapa en 

server, installation, ljud och skärmdelning. Användargränssnittet upplevs som användarvänligt 

och den asynkrona flexibilitet i kommunikationen uppskattas av studenterna (Espinoza  et al., 

2020). Vid implementering av Discord under COVID-19 pandemin framkom det även att 

studenter hade lättare att hantera och sortera information de fick samt att engagemanget för det 

egna lärande ökade. Synkron kommunikation mellan student och lärare möjliggjordes även med 

hjälp av Discord (Kruglyk et al., 2020).  

Mot bakgrund till föreliggande avsnitt har en analysering av lärplattformar och alternativa 

kommunikationsmedel genomförts, se tabell 1. Analysen har genomförts med anledning till att 

tidigare forskning har visat att studenter uppskattar program som Slack och Discord mer än 
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existerande lärplattformar. Därför görs analysen för att se vilka funktioner respektive plattform 

har.  

Det har skapats en sammanställning av de funktioner, egenskaper, pedagogiska principer 

och mönster som existerade forskning har belyst att ett urval av lärplattformer innehåller 

(Aldiab et al., 2019; Awad et al., 2019; Blazeska-Tabakovska et al., 2019; Bolldén, 2016; De 

Medio, Gasparetti, Limongelli, Sciarrone, & Temperini, 2017; Layla, 2020; Libed & Perreras, 

2021; Oswal, 2019; Rogers & Siever, 2021; Ross, 2019; Stankova Kraleva, Sabani, & Kralev, 

2019; Wagner, Kupriyanova, Ovezova, & Ilina, 2021). Analysering av Discord och Slack har 

även genomförts (Jiang, Kiene, Middler, Brubaker, & Fiesler, 2019; Kruglyk et al., 2020; 

Lacher & Biehl, 2018; Ross, 2019; Stray, Moe, & Noroozi, 2019). Analysen är baserad på 

existerande forskning och har kompletterats av tjänsten GetApp (getapp.com).  

Analysen utmynnade i fyra olika teman: design och gränssnitt, kommunikation, information 

och administration.  

2.2.1. Design och gränssnitt  

De egenskaper som finns inom temat design och gränssnitt är följande: moduler, server, 

kanaler, mobilapplikation, desktopapplikation, webbaserad desktop webbaserad mobil, 

notifikationer, anpassningsbarhet, flexibelt lärande, mörkt läge och att- göra lista.  

Moduler syftar till uppbyggnaden av funktioner i en lärplattform (Blazeska-Tabakovska et 

al., 2019). Moduler i en nätbaserad utbildning betyder även att utbildningen är uppdelad i flera 

delar, vilket medför att varje separat del har ett specifikt fokus och när delarna slås samman till 

en helhet får studenterna en helhetsbild kring det specifika ämnet som studeras (Kruglyk et al., 

2020).  

Server syftar sig till att det går att skapa flera grupper, inom nätbaserad undervisning kan 

detta göras för att skapa olika grupper för olika kurser eller områden. Den som skapar en server, 

det vill säga en moderator, kan kontrollera vad som sägs och vem som har rätt att exempelvis 

lägga till kanaler (Kruglyk et al., 2020).  

Kanaler syftar till gruppindelningar som görs inom en server. I en nätbaserad undervisning 

görs detta för att skapa en plats där flera olika rum kan skapas. Där synkrona och asynkron 

kommunikation kan verka för olika ändamål. Det kan skapas både kanaler för skriftlig asynkron 

kommunikation men även röst och video kanaler för synkron kommunikation (Kruglyk et al., 

2020).  

Mobilapplikation och desktopapplikation syftar till att användaren kan ladda ner 

programvaran på en enhet. Webbaserad desktop och webbaserad mobil syftar till att studenterna 

kan nå plattformen genom en webbläsare. Att plattformen går att ladda ner, både till mobil och 

desktop eller att den går att nå genom en webbläsare är av vikt för nätbaserad undervisning då 

det främjar studenternas lärande genom att det medför en flexibilitet för studenterna (Yang, 

2021). Det medför även att studenter kan nå plattformen från vilken enhet de själv vill (Ross, 

2019).  

Notifikationer inom nätbaserad undervisning syftar till att studenter får meddelande när 

något nytt har skett. Tidigare forskning har visat att en del studenter uppskattar den 
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funktionalitet medan andra anser att det stjälper istället för hjälper lärandet, då notifikationer 

kan innehålla information som inte ses som viktiga (Ross, 2019).  

Anpassningsbarhet syftar till att lärplattformen ska erbjuda möjligheten att studenter ska 

kunna modifiera innehållet som visas. Utifrån både utseende men även innehåll, för att 

individanpassa plattformen. Anledningen till att det ska göras är för att studenter ska kunna 

välja själva vad de vill ska komma fram, för att studenter ska kunna ta till sig materialet efter 

sina egna behov (Blazeska-Tabakovska et al., 2019).  

Flexibelt lärande syftar till och genomsyrar resterande egenskaper att med hjälp av 

nätbaserad undervisning medför det att studenter inte är i behov att vara på samma plats, utan 

de kan studera efter deras egna förutsättningar (Hayashi et al., 2021; Zou et al., 2021).   

Mörkt läge innebär att bakgrundsfärger och komponenter är mörka medan en ljus färg 

appliceras på exempelvis typografin, vilket kan bland annat medföra en ökad synskärpa för 

användare (Kim, Erickson, Lambert, Bruder, & Welch, 2019). 

En att-göra list kan generellt medföra att en användare kan få en bättre kontroll över sina 

olika uppgifter som de är i behov av att utföras (White, Nouri, Woffinden-Luey, Encarnación, 

& Jauhar, 2021). Exempelvis i en nätbaserad kontext kan det innebära att studenten skriver ner 

vad som ska göras inför olika inlämningsmoment.  

2.2.2. Kommunikation  

Inom temat kommunikation finns följande egenskaper: asynkron, synkron, direktmeddelanden, 

emojis, anslag, tråd forum, tråd diskussioner, kommentarer, videosamtal, ljudsamtal, 

skärmdelning, e-post, fäst meddelanden och riktade meddelanden. 

Inom ett asynkront och synkront tillvägagångsätt har tidigare forskning inom nätbaserad 

undervisning ansett att båda tillvägagångssätten ska tillämpas. Genom exempelvis att 

studiematerial kan vara videoinspelat medan frågor studenter har om materialet kan ställas 

under videosamtal (Hayashi et al., 2021). Att blanda tillvägagångssätten medför att studenterna 

kan själv välja när och hur de vill studera, vilket skapar att lärandet blir mer individuellt utefter 

studenters egna behov (Zou et al., 2021). 

Direktmeddelanden syftar till att användare kan skicka meddelanden privat emellan 

varandra, det kan exempelvis göras mellan en student och lärare (Ross, 2019). Exempel om en 

student vill samtala privat med en lärare angående ett känsligt ämne, kan det göras med ett 

direktmeddelande (Warburton & Perry, 2020).  

Emojis syftar till att studenter ska kunna lägg till reaktioner i exempelvis ett 

chattmeddelande. Tidigare forskning har två synpunkter på emojis i utbildningssyfte.  Zhang, 

Igo, Facciotti, och Karger (2017) menar att emojis är ett sätt för studenter att kunna uttrycka 

känslor i en nätbaserad kontext, men Almukhaylid och Suleman (2020) beskriver, utifrån 

studenters egna upplevelse att de flesta studenter inte är i behov av emojis eftersom de hellre 

ser att den valda plattformen de använder främjar och hjälper deras studiegång. 

Anslag syftar till att en lärare, inom en vald lärplattform kan meddela studenter om specifika 

händelser. Inom ett anslag kan en lärare bädda in externa länkar, som studenter kan nå på en 

gång och ett anslag kan skickas till studenters e-post (Skurat Harris & Greer, 2016).  
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Både tråd forum och tråd diskussioner syftar till att deltagarna, både student och lärare ska 

kunna kommunicera och diskutera asynkront i text med varandra inom den valda plattformen. 

Skillnaden på dessa är den faktiska uppbyggnaden (Ross, 2019).  

Kommentarer syftar till att en användaren kan svara på en annan användares meddelande 

som skickats. I en utbildningskontext kan det ske studenter sinsemellan som kan leda till en 

diskussion, som i sin tur kan främja ett kritisk förhållningssätt (Krouska, Troussas, & 

Sgouropoulou, 2020).  

Videosamtal kan användas under en lektion (Marlow, Wiese, & Avrahami, 2017; Tiwari, 

Padmanabhan, Sawian, R, & Agrawal, 2020). I en nätbaserad undervisning kan videosamtal 

och ljudsamtal medföra en synkron kommunikation mellan lärare och studenter (Aleksieva-

Petrova, Dorothee, & Petrov, 2019). Genom att tillämpa video- och ljudsamtal kan 

interaktionen öka (Najjar, Stubler, Ramaprasad, Lipford, & Wilson, 2022). 

Skärmdelning syftar till att en användare kan dela sin skärm på den enhet hen sitter på, 

exempelvis en lärare som har en föreläsning (Irani & Denaro, 2020). Att använda skärmdelning 

kan även göras av studenter, exempelvis för att vissa det material hen arbetar med och reda ut 

eventuella problem tillsammans med läraren (McBurney & Murphy, 2021). Skärmdelning kan 

även främja samverkan (Yang, 2021).  

E-post kan användas för att studenter ska kunna kommunicera med bland annat lärare 

asynkront (Ouadoud, Chafiq, & Y., 2018; Rouhani, 2020; Shishakly, 2019) och det är ett vanligt 

verktyg som tillhör lärplattformar, för att användare ska kunna interagera med varandra 

(Blazeska-Tabakovska et al., 2019).  

Fäst meddelanden syftar till att kunna spara ett meddelande i en tråd. I en 

utbildningskontext genomförs detta eftersom det ska vara lätt att se ett viktigt meddelande som 

annars riskerar att smälta in i mängden (Kruglyk et al., 2020).  

Riktade meddelanden (@-symbolen) eller “tagga” innebär att en användare kan antingen 

rikta ett meddelande till en medstudent eller till en hel kanal, vilket kan göras för att 

meddelandet ska få uppmärksamhet och är vanligt förekommande inom olika former av sociala 

medier plattformar (Ross, 2019).  

2.2.3. Information  

Det tredje temat är information. Inom temat finns följande egenskaper: Uppladdning av filer, 

nedladdning av filer, samarbetsyta, ventilationsutrymme, gruppindelningar, hjälp och 

dokumentation, sökfunktion för innehåll, schema, kalender, hantering av deltagare och 

kurshantering.  

Uppladdning av filer och nedladdning av filer syftar till att användaren ska kunna ladda upp 

material alternativ hämta hem material till sin valda enhet från den valda plattformen (Stankova 

Kraleva et al., 2019). Att kunna ladda ner eller upp filer inom en nätbaserad undervisning tillhör 

den asynkrona tillvägagångssättet (Molinari, 2017).  

Samarbetsyta syftar till en plats där studenter kan samarbeta, diskutera, skapa projekt, 

genomföra uppgifter och arbeta tillsammans synkront eller asynkront i den nätbaserade 

undervisningen (Ouadoud et al., 2018; Rodchua, 2017).  
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Ventilationsutrymme syftar till en plats där studenter kan samtala, ventilera tankar, känslor 

och umgås med varandra. Där interaktionen inte per automatik är kopplad till en lektion, detta 

för att skapa en samhörighet för studenterna (Hayashi et al., 2021).  

Gruppindelningar syftar till att kunna dela in en klass i grupper, exempelvis om det är en 

stor klass kan det medföra att läraren har svårt att möta alla studenter, därför ska en klass delas 

upp (Warburton & Perry, 2020). Att skapa gruppindelningar kan även medföra att studenter 

känner sig mer bekväma att interagera med varandra (Hayashi et al., 2021).  

Hjälp och dokumentation syftar till att inom den nätbaserade miljö ska det finnas möjlighet 

för stöd vid problem med den tillvalda plattformen. Eftersom annars finns det en risk att 

studenterna och lärarna arbetar mer ineffektivt. Vilket uppnås med exempelvis guider i PDF- 

format eller stöd forum (Blazeska-Tabakovska et al., 2019). 

Sökfunktion för innehåll syftar till att användaren ska kunna söka fram innehåll på den valda 

plattformen som de letar efter (Wessel, Kennecke, & Heine, 2021). Exempelvis om användaren 

vill leta efter en specifik fil eller vill hitta material baserad på sökord, kan sökfunktionen 

användas inom den valda plattformen (Ross, 2019).  

Schema syftar till planeringen som finns för en kurs. Tidigare forskning har påpekat utifrån 

nätbaserad undervisning, att om studenter får arbeta efter sin individuella tidsplan har det varit 

gynnsamt för lärandet (Stevanović, Božić, & Radovic, 2021), dock om en lärare skapat ett 

schemat som är för snävt för studenterna uppstår ett stressmoment (Ramírez Mera & Tur, 2021).  

Kalender syftar till att studenter kan se när olika händelser sker, exempelvis när en uppgift 

ska lämnas in eller när de har lektionstillfällen. Kalender ger studenter en överblick vad som 

sker i närtid eller en längre tid framåt (Ouadoud et al., 2018; Quick, Motz, Israel, & Kaetzel, 

2020).  

Hantering av deltagare innebär bland annat att läraren kan kontrollera vilka som ska 

medverka i utbildningen eller momentet som ska utföras men även hantering av studenters egna 

handlingar (Kruglyk et al., 2020; Ross, 2019) eller kontroll över vilka rättigheter olika 

medlemmar har inom en server (Kruglyk et al., 2020). 

Kurshantering syftar till att en lärare kan bland annat hantera innehåll eller publicera 

material för att kunna bedriva en kurs nätbaserad genom den valda plattformen (Louhab, 

Bahnasse, & Talea, 2017).  

2.2.4. Administration  

Det fjärde temat är administration. I det temat finns följande egenskaper: quiz, inlämning, 

muntlig redovisning, återkoppling och betyg redovisning.  

Quiz, inlämningar och muntliga redovisningar syftar till olika former som studenter kan 

testa sin kunskap på (Blazeska-Tabakovska et al., 2019; Ramírez Mera & Tur, 2021). I 

nätbaserad undervisning ges quiz, inlämningar och muntliga redovisningar över internet. 

Lärarna kan ladda upp vilka uppgifter som studenterna ska genomföra och studenterna kan i sin 

tur nå detta samt ladda upp sitt arbete genom den valda plattformen (Awad et al., 2019).  

Återkoppling som syftar till att studenter får information kring sitt lärande av sina lärare, 

exempelvis när en övning har genomförts. Återkoppling ges även för att stödja studenter att nå 
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sina mål i utbildning genom att få återkoppling hur de kan uppnå dessa mål (Warburton & 

Perry, 2020).  

Betyg redovisning syftar till att lärplattformen ska kunna förmedla de betyg som studenten 

fått (Blazeska-Tabakovska et al., 2019; Ross, 2019; Shishakly, 2019) genom att en lärare lägger 

ut det på plattformen (Awad et al., 2019).  
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Tabell 1. Tabellen visar en sammanställning av funktioner och egenskaper i existerande 

lärplattformar och kommunikationsplattformar. Förklaring av symboler: (X=funktionalitet 

finns), (/= funktionalitet finns delvis, moderatorn kan läsa och hantera de privata 

meddelanden), (- = funktionalitet finns delvis), (//= funktionalitet finns delvis, läraren styr att- 

göra listan.   

 

Utifrån föregående analys framkom det att majoriteten av lärplattformarna har liknande 

funktionaliteter, vilket även tidigare forskning påvisat (Stankova Kraleva et al., 2019). Det 

framkom även att funktionerna och egenskaperna inom kommunikationsplattformarna är 

integrerat på ett tillgängligt sätt, samt har ett gränssnitt som studenter är vana vid (Ross, 2019) 

och ett användargränssnitt som är lätt att använda (Arifianto & Izzudin, 2021; Espinoza  et al., 

2020). Även om användargränssnittet på kommunikationsplattformarna ses som 

användarvänligt så finns det bristande funktioner och egenskaper när det kommer till att bedriva 

en nätbaserad undervisning, medan lärplattformar har bristande funktioner speciellt utifrån 

kommunikativ interaktion.   

Analysen påvisade att även om lärplattformarna har kommunikativa funktioner i form av 

chatt eller videosamtal har tidigare forskning påvisat att studenter väljer att kommunicera med 

varandra på andra kommunikationsplattformar och kanaler än det som lärplattformen erbjuder 

(Almukhaylid & Suleman, 2020; Awad et al., 2019; Layla, 2020; Mpungose, 2020). En av 

anledningarna till att studenter kommunicerar genom andra kommunikationsplattformar är för 

att lärplattformarna är bristfälliga utifrån den kommunikativa aspekten. Då utformningen av 

dagens lärplattformar är mer anpassade för en blandad lärmiljö istället för en nätbaserad 

lärmiljö, eftersom det inte finns ett tydlig integrerat system för kommunikation (Stankova 

Kraleva et al., 2019). Utifrån kommunikationsaspekter är kommunikation mellan lärare och 

studenter inte alltid synkroniserade med varandra, då lärare ofta använder flera källor att 

kommunicera igenom (Arifianto & Izzudin, 2021). Kommunikationsmedel som brukas av 

lärare för att interagera med studenter kan ske på ett flertal sätt, bland annat över video eller 

textformat. Genom att kommunikationen sker på ett flertal ställen, kan det medföra en 

problematik då studenter inte får en holistisk syn på den information som förmedlas (Kruglyk 

et al., 2020). 
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Sammanfattningsvis så framkom det genom föregående analys, att olika lärplattformar har 

generellt liknande funktionaliteter, dock så finns det funktioner som inte är integrerade i ett 

sammanhållet gränssnitt för en digital lärmiljö. Därför finns det ett behov av att designa ett 

system som interagerar alla funktioner som är av vikt för både lärande med funktioner som 

studenter är vana att använda sig av och kommunicerar med för att skapa en helhetsdesign.  

2.3. Design av integrerade digitala lärmiljöer  

Mot bakgrund till föregående avsnitt, framkom det att lärplattformar har bristande funktionalitet 

utifrån en kommunikativ aspekt, medan kommunikationsplattformarna Discord och Slack har 

bristande funktionalitet utifrån ett lärandeperspektiv. I följande avsnitt presenteras det hur teori 

inom design och designprinciper kan underbygga konceptualiseringen av en digital lärmiljö 

som integrerar funktionaliteter i ett enhetligt gränssnitt. 

Det finns designprinciper som kan appliceras i en digital lärmiljö och dessa är följande: 

synlighet (eng. discoverability), användningsmöjlighet (eng. affordance), tecken (eng. 

signifiers), mappning (eng. mapping), feedback (eng. feedback), konceptuell modell (eng. 

conceptual model) och begränsningar (eng. constraints) (Norman, 2013). Designprincipen 

synlighet innebär att tydliggöra för en användare hur något fungerar, exempelvis göra en meny 

begripligt så att en användare förstår hur den fungerar. Användningsmöjlighet innebär 

samverkan och samspelet en person har med ett objekt, det kan exempelvis vara med en annan 

individ eller en digital artefakt (Norman, 2013). Inom en nätbaserad kontext, återfinns 

användningsmöjlighet exempelvis mellan en student och en dator.  

Tecken syftar till att vissa för användare var någonstans en handlingar är möjlig att 

genomföra, vilket kan exempelvis göras med ikoner (Norman, 2013). Mappning förklaras på 

följande sätt: “. . . the relationship between the elements of two sets of things” (Norman, 2013, 

s. 20). Vilket syftar till relationen mellan en handling som en användare kan göra och utkomsten 

av den handlingen. Exempelvis kan en ikon som representerar uppspelning av en video placeras 

bredvid orden “Spela upp” för att tydligare indikera vad handlingen kommer att resultera i. 

När en användare har genomfört en handling så kan användaren få en respons tillbaka, det 

vill säga feedback (Norman, 2013). I en lärmiljö kan feedback exempelvis ges när en student 

har lämnat in en skoluppgift för att indikera att inlämningen har genomförts 

(Shanmugasundaram & Chidamabaram, 2020) eller få notifikationer när nya uppdateringar 

finns tillgängliga. 

Konceptuell modell syftar till existerande mentala modeller som användare har för att 

avgöra hur en produkt fungerar och vad den kan användas till. Exempelvis kan en lärplattform 

erbjuda en guidad tur för att vissa användare hur plattformen fungerar eller ikoner kan användas 

som visuella metaforer, såsom en papperskorg för att radera objekt.  För att förhindra att en 

användare gör en felaktig handling, kan begränsningar appliceras (Norman, 2013). Utöver de 

designprinciper som presenterades ovan så har tidigare forskning presenterat hur ett gränssnitt 

för en webbplats kan byggas upp.  

Först och främst vid uppbyggnad av ett gränssnitt till en webbplats är det av vikt att 

webbplatsen är responsiv, det vill säga att webbplatsen fungerar för flera olika enheter och 
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storlekar (Wiener, Ekholm, & Haller, 2017; Wongsalam & Senivongse, 2019). Utifrån 

uppbyggnaden av en lärmiljö är det av vikt att den är responsiv, för att studenterna ska kunna 

komma åt miljön från flera olika enheter (Yang, 2021). Att en lärmiljö är responsiv medför en 

öka flexibilitet för studenter (Ross, 2019). Uppbyggnaden av en layout på en webbplats är 

uppdelad i flera olika delar. 

Inom en webbplats, finns ett sidhuvud. Den vanligaste strukturen på uppbyggnad är att inom 

sidhuvudet finns det en logotyp, sökfunktion och navigationsfält. Logotypen placeras i vänster 

hörn, vilket är vedertaget och medför att de flesta användare finner vart den är. Logotypen ska 

länka tillbaka till indexsidan (Lynch & Horton, 2016). Sökfunktionen som ska placeras inom 

sidhuvudet (Lynch & Horton, 2016) är viktig för en användare, för att kunna få fram passande 

innehåll (Park, 2019; Wessel et al., 2021). När det kommer till placering av sökfunktionen är 

den vanligaste placeringen i höger hörn (Lynch & Horton, 2016) och den ska placeras ovanför 

navigationsfältet (Lamberz, Litfin, Teckert, & Meeh-Bunse, 2018). Vidare, kan en 

navigationssökväg placeras ut, antingen inom sidhuvudet eller under och den fungerar som en 

navigationsindikator (Lynch & Horton, 2016).  

Under sidhuvudet infaller det huvudsakliga och unika innehållet, i mitten av en webbplats. 

På båda sidor av huvudinnehållet kan sidokolumner placeras ut.  Det vanligaste på en webbplats 

är att de lokala navigationen finns inom sidokolumnen som är placerad på vänster sida, medan 

på den högra sida är det valfritt innehåll. Längst ner på en webbplats finns en sidfot. En sidfot 

kan innehålla alltifrån kontaktinformation, länkar eller annan information som är av vikt för 

användaren (Lynch & Horton, 2016). Utöver uppbyggnaden och funktionaliteten som en 

webbsida kan innehålla, har den visuella upplevelsen en påverkan på användare.  

Det visuella uttrycket som en användare möter på en webbplats är av vikt för att både 

förmedla innehåll och för att främja användarupplevelsen. Inom det visuella uttrycket ingår 

färgvalen (Kuo, Chang, & Lai, 2022). Tidigare forskning kring upplevelsen av färgval på en 

webbplats har indikerat att olika färger skapar olika upplevelser för användare (Bartram, Patra, 

& Stone, 2017; Kuo et al., 2022). Färgkombinationer som inte är lika uppskattade av användare 

är exempelvis sammansättningar av röd och gul. Medan färgkombinationerna cyan tillsammans 

med svart eller grå, samt grå tillsammans med blålila färg är mest uppskattade (Kuo et al., 

2022). Utifrån upplevelse av färger ses färgkombinationer som är i ljusare ton som stillsamma 

och pålitliga jämfört med mörkare färger som upplevs som seriösa (Bartram et al., 2017). 

Ljusare färger har en lugnande effekt och färger som vit eller grå kan tillämpas för att förstärka 

användarupplevelsen (Lewandowska et al., 2021). För att främja och öka läsbarheten är det 

rekommenderat att kulören på texten ska vara mörk men inte svart, medan kulören på 

bakgrunden bör vara ljus istället för vit (Miniukovich et al., 2017). När det kommer till 

kontraster mellan olika färger som appliceras ska det ha ett lägsta kontrast värde på 4.5:1 utifrån 

WCAG-standarden (Web Content Accessibility Guidelines) (Lewandowska et al., 2021). 

Avslutningsvis är det rekommenderat att erbjuda en funktion för aktivering av mörkt läge (eng. 

dark mode). Mörkt läge innebär att bakgrundsfärger och komponenter är mörka medan en ljus 

färg appliceras på exempelvis typografin. Detta kan medföra bland annat en ökad synskärpa för 

användarna (Kim et al., 2019). 
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Utifrån strukturen på en layout så har tidigare forskning indikerat att användare både tycker 

om former som är kvadratisk likväl som oval för en multimodal webbplats. Former såsom 

polygon eller parallelltrapetz uppskattas inte i lika stor utsträckning (Kuo et al., 2022).  Vidare 

har forskning visat att text vid ikoner medför att användaren hittar ikoner snabbare (Chen, 

Huang, & Zhou, 2020). 

Typografiska val på en webbplats har en viktig faktor på läsbarheten. Inom valet av 

typografisk utformning, finns det ett flertal designfaktorer att ha i beaktning. Tidigare forskning 

har föreslagit följande råd för att öka läsbarheten på en webbplats: punktstorleken ska vara som 

lägst 12 pt, radavståndet ska vara 1.5 och textformatet ska vara vänsterställt (Miniukovich et 

al., 2017). För att främja läsbarheten ytterligare, ska rubriker över varje nytt avsnitt placeras ut. 

Tidigare forskning har rekommenderat att typsnittet ska vara av sans-serif typ för att främja 

läsbarheten på webbplatsen för användare med dyslexi (Miniukovich et al., 2017).  

För att främja användarvänligheten för studenter, med hjälp av WCAG- standarden, ska 

studenter få möjlighet att individanpassa sin lärmiljö (Blazeska-Tabakovska et al., 2019). 

Individanpassning kan exempelvis tillämpas genom att studenter får möjlighet att modifiera 

vilket innehåll som ska visas och hur det visas rent utseendemässigt. Detta för att individanpassa 

plattformen efter studentens egna behov (Blazeska-Tabakovska et al., 2019). 

Mot bakgrund till att tidigare forskning har det framkommit att existerande lärplattformar 

ha en gränssnittsdesign som inte är estetiskt tilltalande för studenter jämfört med sociala 

kommunikationsplattformar. Därför finns det ett behov av att designa om gränssnittet så att det 

är tilltalade för studenters behov inom en digital lärmiljö. Vidare har existerande lärplattformar 

fokuserat på att synliggöra olika funktioner som är av vikt för nätbaserad undervisning, dock 

har kommunikationsaspekter som asynkron och synkron kommunikation mellan studenter 

själva samt mellan studenter och lärare kommit i skymundan mot de andra funktionerna. De 

funktioner i existerande lärplattformar är inte integrerad i en helhetsdesign och därför inte 

motiverande att använda. Mot den bakgrunden kommer studien konceptualisera en design som 

interagerar lärplattformars funktionaliteter som är av vikt för högre utbildning tillsammans med 

funktioner som är av vikt för studenter som studerar på högre utbildning i en helhetsdesign. I 

integrationen av en helhetsdesign kommer designprinciper och konventionerna som finns inom 

webbdesign och grafiska design ligga till grund för konceptualisering av ett designkoncept.  

 

3. Metod  

3.1. Litteratursökning  

Det har genomförts en litteraturundersökning i studien för att förankra och få belägg för vad 

vetenskapen belyser kring det aktuella ämnet som presenteras i bakgrunden.  

Att samla in befintlig forskning har genomförts för att få en förståelse, kunskap och stöd för 

den aktuella problematiken som studien undersöker (Patel & Davidson, 2019). Det har 

genomförts för att besvara och undersöka studiens syfte i relation till befintlig forskning, för att 

i nästkommande steg kunna analysera studiens utfall kontra existerande forskning.  
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I litteraturundersökningen har det genomförts en inkludering och exkludering av sökningen, 

se tabell 2. De avgränsningarna som har genomförts i litteraturundersökningen som har brukats 

i studien är att forskningen ska vara på svenska eller engelska samt peer-review granskad. 

Utifrån publiceringsåren i litteraturundersökning har en avgränsning genomfört mellan år 

2016–2022. Förutom en studie från 2010 som beskriver metodiken konceptdriven 

designforskning, som brukas som metod i studien samt en bok från 2013 som beskriver 

vedertagna designprinciper. Anledningen till att årtalen på den insamlade forskningen 

avgränsats är för att den forskning som presenteras och samlats in ska vara uppdaterad till 

ämnesområdet som studeras. Det valdes även att avgränsa ämnesspecifika undersökningar, det 

vill säga designmönster eller pedagogiska principer som riktar sig till ett ämne som undervisas, 

exempelvis språkundervisning. Detta för att studiens syfte är att hitta ett generellt upplägg kring 

nätbaserad undervisning och inte kring metoder som kan brukas inom en specifik form av 

ämnesområde. Det har även valts att inte inkludera teoretiska modeller som exempelvis 

studentcentrerat lärande eller sociokulturellt lärande. Detta för att studiens fokus ska fungera 

överskridande mellan alla olika pedagogiska modeller. Avgränsningar har även genomförts till 

målgruppen högre utbildning och inte forskning som undersöker andra utbildningsnivåer eller 

former.  

Bibliotekskatalogen HKR Summon samt databasen ACM digital library har brukats i 

litteraturundersökningen. Studier som refereras i andra publikationer och som inte återfinns i 

ovanstående databaser har sökts fram med hjälp av sökmotorn Google, då studien inte brukar 

andrahandskällor. Det förekommer dock två andrahandskälla i två olika referens, detta för att 

originalkällorna är skriven på spanska, vilket är en exklusionskriterier för studien. Studien har 

även hämtat information från webbsidor, som inte är peer-rewied granskade. Den information 

är statistik på hur många användare lärplattformar har. Studien har även hämtat material från 

böcker. 

Alla sökord som brukas i litteraturundersökningen kommer inte redovisas här, utan det har 

använts olika synonymer för begreppen med olika avgränsningar och sammansättningar. Det 

har bland annat använts olika boolean uttryck i form av och, eller, inte samt stängda sökningar 

med hjälp av " " och alternativa godkända ord med hjälp av “ “. Ett axplock av sökorden är: 

higher education, students, e-learning, distance learning, digital education platforms, learning 

management systems, online education, learning, asynchronous communication, synchronous 

communication, web design, design element, color theory etcetera. Olika förkortningar har även 

brukats som exempelvis, TEL, SBL, LMS, CSCW, UX, UI. Lärplattformars namn har även sökts 

fram såsom, Canvas, Moodle, Blackboard etcetera och alternativa kommunikationsmedel som 

Slack och Discord har brukats i sökningen.  
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Inklusion Exklusion 

Peer-review granskning Inte Peer-reviewed granskade  

Årtal mellan 2016–2022 (undantag från år 

2010 och 2013) 

Årtal äldre än 2015 (undantag från år 2010 

och 2013).  

Språk på svenska eller engelska  Andra språk än svenska eller engelska  

Icke ämnesspecifik  Ämnesspecifikt område  

Icke teoretiska modeller  Teoretiska modeller 

Högre utbildning  Andra former av utbildningsnivåer 

Tabell 2. Tabellen visar de inklusions- och exklusionskriterier för databassökning som 

genomförts i studien.  

3.2. Val av metod  

Studien kommer att bedrivas med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen är vald för att 

undersöka upplevelser och känslor hos en informantgrupp, vilket Patel och Davidson (2019) 

beskriver tillhör en kvalitativ forskning. För att undersöka den upplevda känslan hos 

informantgruppen är den valda metoden som kommer tillämpas i denna studie konceptdriven 

designforskning av Stolterman och Wiberg (2010). Metoden är vald för att studiens syfte är att 

undersöka vilka behov, vanor och arbetsrutiner som studenter har i en digital lärmiljö inom 

nätbaserad undervisning, men även för att få studiens frågeställning besvarad med hjälp av ett 

konceptualiserad designkoncept. Den genomförda datainsamlingsmetoden innefattade en 

kvalitativ metod som innehåller ett användartest i form av en observation med efterföljande 

semistrukturerade intervju. 

3.3. Konceptdriven designforskning  

Det metodologiska valet som arbetades med i studien var konceptdriven designforskning av 

Stolterman och Wiberg (2010). Inom konceptdriven designforskning finns det tre 

grundprinciper att arbeta med.  

 

1. I arbete med konceptdriven designforskning ska utgångspunkt komma utifrån ett 

konceptuell och teoretisk förhållningssätt.  

2. Det som forskning arbetar med är en utveckling av artefakter genom utforskning från 

ett teoretiskt och konceptuellt förhållningssätt.  

3. Det som resultatet skapar genomförs utifrån en relation till teorier, idéer eller koncept.  
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Inom konceptdriven designforskning arbetas det med en relation mellan befintlig forsknings 

teori, forskningsprocessen och användningsituationen (Stolterman & Wiberg, 2010), se figur 

1.   

 
 

Figur 1: Figuren visar interaktionen mellan delarna som arbetas med inom konceptdriven 

design forskning. Figuren är hämtad från Stolterman och Wiberg (2010). 

 

Inom metoden konceptdriven designforskning behandlas sju punkter: konceptgenerering, 

utforskning av koncept, intern kritik av koncept, design av artefakt, extern kritik av koncept, 

revidering av koncept och kontextualisering av koncept (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Konceptgenerering: konceptgenerering innebär att det som designas och konceptualiseras 

ska vara grundad i tidigare forskning och teorier. Den forskning som ligger till grund för 

konceptgenereringen kan vara inom samma ämnesfält eller andra ämnesfält och områden. Den 

viktigaste faktorn och målet som finns inom konceptgenerering är att det generade konceptet 

ska bidra med något innovativt och kunskapsbyggande (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Konceptgenerering i denna studie har bedrivits genom att undersöka den teoretiska grunden 

som finns för nätbaserad undervisning, med bland annat områden inom pedagogik med 

designmönster, pedagogiska principer och strategier. Den vetenskaplig grunden är även 

inhämtad kring det ämnesspecifika området kring högre utbildning med lärplattformar, 

alternativ kommunikation samt kommunikationsaspekter för studenter. När data kring området 

inhämtades framkom det att lärplattformar inte möter de behov som studenter är i behov av när 

det kommer till nätbaserad undervisning för högre utbildning, främst utifrån den 

kommunikativa aspekten.  

Utforskning av koncept: utforskning av koncept innebär att utforska och undersöka oanade 

lösningar. Utforskande görs i relation till den teoretiska ramverket inom den befintliga 

designrymden. Detta kan göras med bland annat skisserade processer eller prototypande. Målet 

med att utforska ett koncept är för att generera ny kunskap och idéer som kan appliceras in i 

designen (Stolterman & Wiberg, 2010). Mot bakgrund till att det finns ett flertal lärplattformar 

för nätbaserad undervisning, började utforskandet av konceptet att undersöka vad tidigare 

forskning tagit fram och belyst kring ämnesområdet för att bygga en designrymd av teoretisk 

information. Det som framkom i utforskningen var att det finns ett flertal lärplattformar och 
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dessa plattformar har olika grader av integration med kommunikativa funktioner. Med den 

anledningen har utforskning av konceptet identifierat att den bristande kommunikationen inom 

lärplattformarna är i behov att appliceras in för att skapa en integrerad lärmiljö. Utifrån att det 

har framkommit att lärplattformar är bristfällig i den kommunikativa aspekten, undersöktes 

kommunikationsplattformarna Slack och Discord. Vid utforskande av de plattformarna 

framkom det att de innehåller goda funktioner för kommunikation, men sämre funktionalitet 

för att bedriva undervisning. Med den anledningen kommer det i denna studie konceptualiseras 

en design som integrerar lärplattformars funktionalitet som är av vikt för högre utbildning med 

kommunikativa funktioner som finns på andra kommunikationsplattformar för att skapa en 

enhetlig digital lärmiljö som ett universitetet kan tillhandahålla. Utforskning av koncept i denna 

studie har bedrivits genom att en skisserade process förankrat i vad tidigare forskning belyst.  

Intern kritik av koncept: intern kritik av koncept innebär att värdera och utvärdera skisserna 

och prototyperna som skapades i föregående steg, med befintlig teoretiska ramverk och tidigare 

forskning som bedrivits. Det är av vikt att identifiera tre punkter när intern kritik av koncept 

arbetas med. Dessa är följande: unikhet, relation till tidigare forskning och manifesteras i en 

design (Stolterman & Wiberg, 2010). Intern kritik av koncept i denna studie har bedrivit genom 

att studera lärplattformen Canvas på detaljnivå, men även kommunikationsplattformarna 

Discord och Slack samt funktionaliteter för att bedriva och studera inom en nätbaserad 

utbildning. Anledning till att det var Canvas som granskades i detalj var för att den 

lärplattformen har författaren av studien tillgång till. Andra lärplattformar som Blackboard, 

Moodle, ItsLearning och D2L´s granskades utifrån den grafiska aspekten inhämtas från 

sökmotorn Google (google.com), för att undersöka layouten. Därpå utvärderades de skisser som 

skapas i relation till de existerade plattformarna. Granskningen visade att Canvas bland annat 

är begränsad i utformning av kommunikationsfunktioner, exempelvis så finns en intern 

chattfunktion dock är det en lärare som måste aktivera den. Av den anledningen framkommer 

unikheten i konceptet fokusera på kommunikationen samt det övergripande kring konceptet, att 

skapa en enhetlig lärplattform som ett universitet kan erbjuda studenterna.   

Relationen till tidigare forskning har visat att den synkrona och asynkrona kommunikation 

är av vikt för studenters lärande för nätbaserad undervisning (Hayashi et al., 2021; Liu et al., 

2021; Mejía-Madrid & Molina-Carmona, 2016).  Av den anledningen kommer konceptet lägga 

en stor vikt på ett kommunikativt fokus. Manifestering av design kommer genomföras genom 

att skapa stillbilder till en integrerad lärmiljö, baserat på vad tidigare forskning föreslaget.  

Design av artefakt: fasen design av artefakt syftar till att skapa och designa en faktisk 

artefakt utefter teoretiska belägg (Stolterman & Wiberg, 2010). Design av artefakt i studien har 

genomfört i verktyget Affinity Designer (affinity.serif.com). I konceptet som designas har det 

valts att avgränsa till den digitala lärmiljöns startsida (se figur 2, 3 och 4). Den avgränsade sidan 

visas i tre versioner, ett i ljust läge, ett i mörkt läge och ett som visar olika funktioner på 

startsidan. Anledningen till att denna avgränsning genomförs är för att inom en lärplattform är 

det ett flertal viktiga funktionaliteter som behövs för att bedriva en nätbaserad undervisning, 

denna avgränsning genomfördes för att i nästkommande steg, testa det på informanterna och 

undersöka deras uppfattning kring sidorna. Avgränsningen genomfördes även, eftersom det är 

den första sidan som användaren möter i den digitala lärmiljön. Avgränsningen är även till en 
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desktop miljö och inte en mobilenhet, med anledning till i nästkommande skede, när extern 

kritik genomförs, att informanterna ska få se den digital lärmiljön över en desktop. Ett fokus 

som har valt att fokusera på är, hur det går att stärka den kommunikativa aspekten inom den 

digitala lärmiljön som ett universitet tillhandahåller. Detta genomförs eftersom dagens 

lärplattformar erbjuder funktionaliteten men studenter brukar inte den. I designandet av 

konceptet har vissa ikoner hämtats från sidan Icon8 (Icon8.com) (se bilaga 1).   

Uppbyggnaden av konceptet har följt standarden för en layout. Det vill säga att på sidorna 

har ett sidhuvud, med en logotyp i som är placerad på vänster sida. På höger sida finns profil, 

meddelande och mörkt läge (Lynch & Horton, 2016). I center av sidhuvudet infinner sig 

sökfunktionen. Under sidhuvudet har ett navigationssökfält placerats ut, med anledning till att 

användarna lätt ska kunna navigera sig (Lynch & Horton, 2016). Huvudinnehållet är placerade 

relativt i centrum. Där har kurser placerats ut samt en att-göra lista. Kurser placerades ut i center 

och högt upp, så att studenter lätt kan se vilka kurser de läser.  

Att-göra list placerades ut för att det har generellt visat sig att användare kan få en bättre 

kontroll över uppgifter som är i behov att utföras (White et al., 2021). Vilket i denna kontext 

kan medföra att studenten kan anteckna ner olika saker som de är i behov av att utföra. Till 

höger om huvudinnehållet, är det placerat en kalender, videomötesfunktion samt en 

chattfunktion. 

Kalender placerades ut så att studenterna snabbt kan se inbokade möten eller när 

inlämningsuppgifter ska vara genomförda (Quick et al., 2020). Videofunktionen placerades ut 

för att främja den synkrona kommunikationen (Aleksieva-Petrova et al., 2019). Chattfunktionen 

placerades direkt på startsidan så studenterna inte behöver klicka sig vidare för att nå den och 

för att kunna bibehålla en asynkron kommunikation, vilket tidigare forskning menar är en viktig 

faktor för studenterna (Espinoza  et al., 2020). På vänster sida av konceptet återfinns den lokala 

navigationen och i sidfoten återfinns logotypen till universitetet som distribuerar plattformen, 

samt länkar till universitets webbplats, cookies och sekretesspolicy (Lynch & Horton, 2016). 

I ljust läge har de färger som placerats ut haft en ljusare skala som grund, eftersom tidigare 

forskning beskriver att en ljusare färgskala uppfattas som mer stillsamt (Bartram et al., 2017). 

Dessa färger kan exempelvis vara vita eller gråa (Lewandowska et al., 2021). Vidare med 

färgvalen, så ökar läsbarheten om bakgrunden bakom texten inte är helt vit samt att texten inte 

är svart (Miniukovich et al., 2017). Av den anledningen, när användaren har ljust läge på har 

det valts att placera ut en mörkblå kulör på text samt en ljusgrå kulör som bakgrund där längre 

text förekommer.  

Det har även tillämpats mörkt läge som en funktionalitet. Detta tillämpades för att mörkt 

läge på en webbplats kan skapa ökad synskärpa hos användarna (Kim et al., 2019). När mörkt 

läge är applicerat, är kulören på typsnittet vit, för att skapa en god kontrast.  

Alla färgvalen som tillämpats, har även genomförts för att skapa en god kontrast i färgerna, 

då de ska ha ett minimivärde på 4.5:1 utifrån WCAG standarden (Lewandowska et al., 2021). 

Kontrasterna mellan de olika färgerna som har tillämpats har undersökts med verktyget 

Accessibleweb (accessibleweb.com).  

Det har även tillämpats en funktion kring att ändra utseende, det vill säga 

anpassningsbarhet. Anledningen till att den funktionalitet har tillämpats är för att användaren 
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ska få möjlighet att modifiera sin egna lärmiljö och de funktioner som visas, för att 

individanpassa plattformen efter studenters egna behov (Blazeska-Tabakovska et al., 2019).  

Vidare i designandet av konceptet har det tillämpats element som är kvadratiska med 

rundade kanter. Detta genomfördes med anledning till att tidigare forskning har indikerat att 

användare tycker om former som antingen är kvadratiska eller ovala (Kuo et al., 2022). Vid 

design av ikoner valdes text att tillämpas bredvid, så användare hittar ikonerna snabbare (Chen 

et al., 2020).  

De typografisk valen som har skapats är utefter vad tidigare forskning har beskrivit. Vilket 

är att ingen understyckning av text förekommer, likväl som ingen kursivering. Fetstil används 

för att betona ord. Den generella texten är inte under 12 punkter. De längre styckena av text är 

vänsterställd samt att typsnittet som brukas är en sans-serif. Ovanför varje huvud kolumn, har 

en rubrik applicerats, med anledning till att användare ska kunna lokalisera sig snabbare samt 

främja läsbarheten (Miniukovich et al., 2017).  

Utifrån designprinciperna av Norman (2013) har synlighet använts bland annat i den interna 

navigationsmenyn, där den har ett tydligt kryss när menyn är öppen, om användare trycker på 

krysset stängs den interna navigationsmenyn och visar en hamburgermeny symbol istället. Den 

symbolen visas för att användaren ska veta att navigationsmenyn finns där. Synligheten har 

även appliceras i bland annat gränssnittet som designats, exempelvis att logotypen är placerad 

i vänster hörn. Vilket är vedertaget och genom att placera logotypen där användaren är van att 

finna den, ökar synligheten. Utifrån designprincipen användningsmöjlighet så har det använts 

bland annat en vippomkopplare (eng. toggle switch) i sidhuvudet vid mörkt läge. Där finns det 

en knapp för av och på läge, som användaren kan se visuellt ändrar utseende beroende på om 

användaren vill ha mörkt läge eller inte. Designprincipen tecken används bland annat med både 

text och ikon för att vissa för användaren vilken handling som kan genomföras. Ett exempel på 

detta är i den lokala navigationen finns en länk till inställningar, det står i text men har även ett 

kugghjul bredvid. Tecken visas även vid exempelvis meddelande symbolen, där finns en ikon 

i form av en ringklocka, när användaren har ett nytt meddelande kommer en ikon med en siffra 

i bredvid, för att indikera för användaren att det finns ett meddelande. När det kommer till 

designprincipen mappning används den bland annat i pilar till höger/vänster, som indikerar för 

användaren om de trycker på högerpil så får de fram innehåll till höger. Detta återfinns bland 

annat vid kalendern för att byta månad. Eftersom designkonceptet är nu enbart stillbilder, är 

designprincipen feedback inte tydligt visuellt. Feedback kan komma när ett meddelande har 

skickats i form av ljud eller när en användare har laddat upp en uppgift kan en bekräftelse i 

textformat komma fram. Utifrån konceptuell modell, har det valts att använda den vedertagna 

upplägget för gränssnittet i designkonceptet, exempelvis att ha ett sidhuvud, huvudinnehåll med 

tillhörande sidokolumner och en sidfot. Designprincipen begränsningar är för närvarande inte 

med i designkonceptets stillbilder, dock i vidareutveckling kan det till exempel finnas när 

användare ska ändra kontouppgifter. Då kan en feedback framkomma som indikerar om 

användare är säker att handlingen ska genomföras, det vill säga en begränsning.  

 

 

 



 31 (80) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

 

Figur 2. Figuren visar hur indexsidan för studenter ser ut i ljust läge. 
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Figur 3. Figuren visar hur indexsidan för studenter ser ut i mörkt läge. 
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Figur 3. Figuren visar de olika funktioner som finns, exempelvis att användare kan ändra design 

och placering av objekt. Fäst, ändra och radera meddelande. Se kalenderfunktion samt funktion 

i kurser såsom att användaren kan se studenter. 
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Extern kritik av koncept: extern kritik av koncept innebär att det genomförs användartester 

kring konceptet (Stolterman & Wiberg, 2010). I studien har den externa kritiken av konceptet 

bedrivits genom användartester med en informantgrupp. Användartester genomfördes genom 

att författare av studien visade de olika stillbilderna, samt uppmuntrade deltagarna att samtala 

kring vad de ansåg, tyckte och kände om konceptet och de designval som designats. Vid tystnad 

uppmuntrade författaren av studien till samtal. Under de pågående användartesterna 

observerade författaren av studien deltagarnas respons. Användartester genomfördes 

individuellt med anledning till att i en gruppsituation finns det en risk att deltagarnas svar blir 

påverkade av varandra samt att vissa deltagare kanske inte vågar uttrycka vad de tänker och 

tycker. Alla deltagare fick gå igenom samma steg. Efter att användarna granskat koncept, ställde 

författare av studien semi- strukturerade följdfrågor om deltagarnas upplevelse kring konceptet. 

Detta för att fördjupa om något saknas, fördjupa deras upplevelse och känsla kring konceptet. 

Vid otydliga svar från deltagarna eller förtydligande av informanternas svar ställdes följdfrågor 

av författaren av studien. Samma skedde om deltagarna önskade en förtydligande av de frågor 

som ställdes. Innan användartesterna påbörjades, ställdes det frågor kring allmän information 

till deltagarna angående deras kön, ålder, utbildning, termin, nuvarande lärplattform och hur de 

kommunicerar med studenter och lärare. Detta genomförde för att få en grunduppfattning kring 

informanterna. Användartesterna genomfördes över videokommunikationsplattformen Zoom, 

med anledning till att informanterna som testades studerar nätbaserat. Vilket medför att de 

medverkande sitter på olika platser och studerar samt att designkonceptet undersöker hur en 

nätbaserad lärmiljö kan ske över en webbplats, därav har den insamlade data hämtas över 

samma medium som deltagarna är vana vid. Vid användartesterna med tillhörande intervju var 

författaren av studien ensam deltagande som observatör, vilket författare av studien är 

medveten om att det kan ha en påverkan på studiens reliabilitet. När den externa kritiken 

samlades in från deltagarna spelades ljud- och videomaterial in med konsensus från 

informanterna. Efter avslutad session, förvarades rådata säkert för att därpå genomgå en 

transkriberingsprocess. När transkriberingsprocessen var avslutad raderades den insamlade 

rådata, för att deltagarnas konfidentialitet skulle säkerställas. Efter transkribering av material, 

genomfördes en analys av den inhämtade data, som därpå kommer ligga till grund för revidering 

av konceptet.  

Revidering av koncept: revidering av koncept innebär att ta kritiken som framkommit under 

användartester och applicera det i en reviderad fas av artefakten (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Se hur revidering av koncept genomfört i kapitel 4. 4.   

Kontextualisering av koncept: den sista fasen är kontextualisering av koncept vilket innebär 

att det konceptet som designas har utvärderats samt är identifierat och därpå manifesteras i en 

reviderad prototyp som har teoretisk grund (Stolterman & Wiberg, 2010). Se hur 

kontextualisering av koncept genomfört i kap kapitel 4. 5.  

3.4. Deltagare  

Informanterna som medverkat är studenter som läser på högre utbildning, nätbaserad 

undervisning. De studerar från ett universitet i södra Sverige och alla använder Canvas som 



 35 (80) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

lärplattform. De som medverkat studerar inom ett designområde. Anledningen till att den 

informantgrupp valdes var för att de studerar nätbaserat utan fysiska sammankomster samt de 

finns i författaren av studiens närhet, det vill säga att ett bekvämlighetsurval tillämpades. Det 

finns dock både fördelar och nackdelar med att tillämpa en informantgrupp som redan studerar 

och är insatt i designområdet. Fördelar det kan ge studien är att informanterna redan är insatt i 

designområdet. Att de kan se och komma med återkoppling baserat på ett designperspektiv 

likväl hur det fungerar för dem i sin vardag. Trots det, finns det en nackdel att de lätt kan hamna 

i en designkritik session istället för att delta utefter sina egna åsikter och upplevelser.  

Ålder på informantgruppen hade ett medelvärde på 33,6 år. Könstillhörigheten på 

informanterna var nio kvinnor (D1-D9) och en man (D10) (D=Deltagare). För att informanterna 

skulle inkluderas i studien, genomfördes en inklusions- och exklusions avgränsning, se tabell 

3. Avgränsningen genomfördes för att rätt informantgruppen skulle medverka och svara mot 

studiens syfte och frågeställning. Inklusionen för medverkan var att studera på högre utbildning 

inom nätbaserad utbildning, godkänna att kamera och ljud används, godkänna inspelning av 

material samt att språket skulle vara på svenska. Språk togs med som en faktor för att designen 

som testas i datainsamlingen är på svenska, samt att det finns en risk när annat språk brukas, att 

olika slang eller fraser inte översätts korrekt vid en transkribering och översättning till svenska. 

Studien tillämpade ett bekvämlighetsurval, med anledning till att de deltagarna var i författaren 

av studiens närhet och av tidsbrist samt att inga deltagare som författare av studien inte kändes 

vid sedan innan önskade att medverka i studien. Studien tillfrågade initialt tvåhundratjugo 

deltagare via en Discord server, där enbart en deltagare önskade vara med. Anledningen till att 

det tillfrågades en stor grupp individer var för att få tag på individer som var intresserade av att 

medverka. Om det skulle ha varit en större grupp individer som var intresserade av att delta, 

skulle ett selektiv urval genomförts. Urvalet som skulle genomföras var att först kontakta 

hälften av männen och hälften av kvinnorna som visade intresse och återkopplade först, för att 

se om de uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Om de individer uppfyllde det kraven 

skulle de bli godkända att delta. Därpå skulle det skrivas i servern igen, att maxantalet för 

studien är uppfylld och att inga flera deltagare är i behov av att delta. Anledningen till att det 

skulle kontakta de första som återkopplade var för att kunna gallra ut ett antal individer till en 

hanterbar mängd för studien. Studien tillämpade en maxgräns på tolv deltagare. Detta för att 

det insamlade materialet inte skulle bli övermäktigt samt att det skulle finnas tid att gå igenom 

all den insamlade data. Det valdes även att välja ut de första efter kön, man och kvinna, 

anledningen till detta var för att studien ville uppnå en jämnfördelning mellan kön, för att kunna 

undersöka om det fanns en skillnad i upplevelse av designkonceptet mellan könen och därpå 

kunna revidera detta för att uppnå en jämställd design.   

Eftersom det enbart var en deltagare som visade intresse att delta i studien från den initiala 

gruppen, tillfrågades tjugotvå deltagare individuellt utifrån ett bekvämlighetsurval. Utifrån den 

utfrågningen var det nio deltagare som visade intresse att delta. Om det skulle varit att alla de 

utfrågade svarade och visade intresse att delta, skulle samma utsållningsprocess som ovan 

använts. Detta för att få en hanterbar mängd informanter i studien. 

Den totala mängden informanter som ville medverka i studien var tio individer.  
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Inklusion Exklusion 

Studera på högre utbildning Studerar på annan utbildningsnivå än högre 

utbildning   

Studera på nätbaserad undervisning  Studerar med annan utbildningsform än 

nätbaserad undervisning  

Godkänner kamera och ljud på  Nekar krav kamera och ljud användning. 

Godkänner inspelning  Nekar inspelning 

Språk svenska  Annat språk än svenska  

Tabell 3. Inklusions- och exklusions tabell för informantgruppen.  

3.5. Material  

I analysen av existerande lärplattformar användes webbsidan GetApp (getapp.com) som ett 

komplement till existerande forskning. När designkonceptet framtogs under design av artefakt 

(se kapitel 3.3.) och revidering av koncept (se kapitel 4.4.) användes programvaran Affinity 

Designer (affinity.serif.com). Där designades och framtogs designkonceptet. Vid utforskande 

av färgkontraster tillämpades webbplatsen Accessibleweb (Accessibleweb.com). Några av 

ikonerna som är tillämpade i konceptet är hämtad från webbplatsen Icon8 (Icon8.com), se 

bilaga 1. Resterande av ikoner som presenteras i designkonceptet är inspirerade av de inhämtade 

ikonerna, både i färgval och stil. Vid inspiration av design av lärplattform granskades 

lärplattformen Canvas noggrant för att undersöka designupplägget. För att undersöka designval 

inom kommunikationsplattformar granskades Discord (dicord.com) och Slack (slack.com) i 

detalj, för att få en förståelse av uppbyggnaden och designval. För att undersöka hur design av 

webbplatser kan ha en nutida känsla och vilka designval som görs tillämpades det förutom 

existerade forskning inspiration från Dribble (dribble.com), UI8 (ui8.net), Pinterest 

(pinterest.com) och Freepik (freepik.com). Inspiration från ett interaktionsdesign perspektiv i 

designandet av konceptet hämtades även från Nielsen Norman Group (nngroup.com). Vid 

kontaktande av deltagare till studien, användes Discord (discord.com). Vid insamlad data från 

informanterna användes förkonstruerade semistrukturerade frågor, se bilaga 2. Vid 

datainsamlingen användes videokommunikationsplattformen Zoom (zoom.us) där även 

datainsamlingen spelades in. Vid transkriberingsprocessen spelades det inspelade materialet 

upp genom programmet Microsoft Film och TV.  

3.6. Datainsamling  

Data i undersökningen samlades in med hjälp av en kombination av kvalitativa 

forskningsmetoder med hjälp av ett användartest med tillhörande observation samt 

efterföljande semistrukturerad intervju kring konceptet. Frågorna som låg till grund för 
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datainsamlingen konstruerades på förhand, se bilaga 2. Den insamlade data inhämtas över 

videokommunikationsplattform Zoom. Data som samlades in från informanterna, genomfördes 

genom att spela in ljud och bild. Insamling av data genomfördes individuellt med deltagarna 

för att deltagarnas svar ska vara oberoende från varandra, samt att det finns en risk att deltagarna 

inte vågar uttrycka sig i en gruppsituation. Under de pågående datainsamlingen skrev 

författaren av studien ner anteckningar parallellt när informanterna talade. Anledningen till att 

anteckningar fördes var för att författaren av studien kunde kontrollera att information 

uppfattades rätt samt kunde ställa följdfrågor. Författaren av studien var ensam närvarande 

under datainsamlingen, vilket kan medföra en risk för studiens reliabilitet. Eftersom om fler än 

en person är med vid insamling av data så minskar risken att information och signaler missas, 

vilket är noterat av författaren av studien. Den genomsnittliga tiden för datainsamlingen var 

27,7 minuter per intervju session. Studien samlade data från en informantgrupp utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Efter att data var inhämtad, transkriberades materialet. Anledningen till att 

det transkriberades var för att författare av studien, i nästa steg ska kunna analysera den data 

som samlats in. Författaren av studien är medveten om att i en transkriberingsprocess finns det 

en risk att skiften blir påverkad då uttryck, mimik och dylikt försvinner från informanterna i 

studien, vilket tas med i beaktande. Patel och Davidson (2019) beskriver att det kan medföra en 

påverkansfaktor på det slutgiltiga resultatet. Efter transkriberingsprocessen genomfördes en 

analys av det insamlade data.  

3.7. Procedur  

För att få kontakt med informantgruppen kontaktades deltagare från ett program som har 

studenter inom ett designområde från ett universitet i södra Sverige under våren 2022. 

Programmet valdes ut av två anledningar. Den första är att de studerar nätbaserat utan några 

fysiska sammankomster. Det andra är för att deltagarna finns i författaren av studiens närhet, 

vilket medför att ett bekvämlighetsurval tillämpas, detta på grund av tidsbrist. Den första 

kontakten med deltagarna skedde över kommunikationsplattformen Discord.  

Förfrågan för medverkan skickades till en server som har studenter som både studerar eller 

har studerat. Detta gjordes för att flera deltagare skulle nås av informationen och få en större 

spridning. Den totala mängden användare i den servern var tvåhundratjugo deltagare. Vid första 

kontakt beskrevs det vad studien kommer behandla med bland annat tidsåtgång, att det är 

frivilligt, kontaktuppgifter till författaren av studien samt att enbart studenter som aktivt 

studerar ska delta. Ett välkomstbrev bifogades med, se bilaga 3. Vid första kontakt beskrevs det 

även att deltagarna vid intresse kunde kontakta författaren av studien via e-post eller privat i 

Discord. Anledningen till att det tillfrågade en stor grupp individer var för att få tag på individer 

som var intresserade att medverka. Om det skulle ha varit en större grupp individer som var 

intresserade att delta, skulle ett selektiv urval genomförts. Urvalet som skulle genomförts var 

att först kontakta hälften av männen och hälften av kvinnorna som visade intresse och 

återkopplade intresse först. Därpå skulle de deltagarna kontaktas för att se om de uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. Om de individer uppfyllde det kravet skulle de bli 

godkända att delta. Därpå skulle det skrivas i servern igen, att maxantalet för studien är uppfylld 
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och att inga flera deltagare är i behov av att delta. Anledningen till att det skulle kontakta de 

första som återkopplade var för att kunna sålla ut ett antal individer till en hanterbar mängd data 

att behandla. Det valdes även att välja ut de första efter kön, man och kvinna, anledningen till 

detta var för att studien ville uppnå en jämnfördelning mellan kön, för att kunna undersöka om 

det fanns en skillnad i upplevelse av designkonceptet mellan könen och därpå kunna revidera 

detta för att uppnå en jämställd design.  

När förfrågan hade varit ute ett tag, fick författaren av studien bara en intresserad att delta 

från den valda servern, vilket var en deltagare som författaren av studien inte kändes vid sedan 

innan. Av den anledningen börjades individuella deltagare kontaktas. De individuella 

deltagarna valdes ut av författaren av studien utifrån ett bekvämlighetsurval, av anledning till 

både en tidsbrist men även att andra deltagare som författaren av studien inte kändes vid sedan 

tidigare svarade inte på att de ville delta i studien. Det kontaktades tjugotvå deltagare 

individuellt och det var nio deltagare som återkopplade att de ville medverka. Om alla tjugotvå 

deltagare som kontaktades i andra utfrågningsgruppen skulle ha återkopplat och visat intresse, 

skulle samma utsållningsprocess genomförts som ovan. Det vill säga att det skulle ha kontaktat 

hälften av männen och hälften av kvinnorna som återkopplade och visade intresse först, för att 

se om de uppfyllde kraven som studien har på de medverkade. Om de uppfyllde de kraven 

skulle de ha skickat ut till resterande av de tillfrågade att studien hade uppfyllt sitt maxantal för 

medverkan. De antal individer som skulle ha använts som max i studien var tolv deltagare. 

Utifrån gruppen som kontaktades individuellt var de nio deltagare som visade intresse att delta. 

Den totala mängden av informanter i studien blev tio individer.  

I studien var det nio kvinnor (D1-D9) som återkopplade och visade sitt intresse att delta och 

en man (D10) som visade intresse att delta.  

När de intresserade deltagarna hade återkopplat och uttryck sitt intresse, skickades 

välkomstbrevet återigen till dem. För att försäkra och påminna om att läsa igenom vad studien 

kommer behandla, varför studien genomförs, hur testerna kommer att genomföras samt 

deltagarnas rättigheter när de medverkar i studien. Därefter bestämdes en tidpunkt för deras 

medverkan. Tidigare samma dag som testerna skulle genomföras skickades det ut en Zoom-

länk inbjudan till deltagarna. När varje deltagare hade kommit in i Zoom- rummet låste 

författaren av studien Zoom- rummet så inga obehöriga skulle kunna komma in och lyssna, 

detta för att stärka att konfidentialitetskravet uppfylls.  

Därpå genomfördes följande steg under varje separat datainsamlingssession: det 

kontrollerades först att ljud och kamera fungerade och var påslagen. Därpå hälsade författaren 

av studien välkommen, informanterna delgavs information om studien, vad den ska användas 

till samt deltagarnas rättigheter. Samtycke till medverkan och inspelning av material hämtades 

i muntligt format innan inspelning av studien startade. Därefter startade inspelningen. Det första 

som påbörjades var att hämta in allmän information kring deltagarna. Den allmänna information 

var angående deltagarnas kön, ålder, utbildning, nuvarande lärplattform, utbildning, termin 

samt hur de i dagsläget kommunicerar med lärare och studenter. Detta genomförde för att få en 

grunduppfattning kring informanterna. Därefter påbörjades granskning av designkonceptet. 

Författaren av studien delade sin datorskärm i helskärmsformat med designkonceptets 

stillbilder. Deltagarna fick granska de bilder de såg och det uppmuntrades av författaren av 
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studien att prata kring sin egna upplevelse, vad de tyckte och om de designval som skapats i 

relation till sin egna preferens. När en bild var avklarad gick det över till den andra bilden och 

samma process genomfördes. När deltagarna hade granskat klart bilderna, genomfördes en 

semi-strukturerade intervjun. Intervjun behandlade följdfrågor kring designkonceptet, för att 

fördjupa deltagarnas svar och få en förståelse kring deras upplevelse och känsla. Vid otydliga 

svar och för att försäkra sig att författaren av studien förstått rätt ställdes följdfrågor. 

När frågorna kring konceptet var ställda avslutade författaren av studien med en öppen fråga 

om det var något övrigt deltagarna ville tillägga. Därefter avslutades inspelningen. Författaren 

av studien tackade de medverkande för sitt deltagande och datainsamlingen avslutade. Under 

hela test sessionen antecknade författaren av studien löpande, med anledning till att kunna 

sammanfatta svar, för att försäkra att författaren av studien hade förstått informationen som 

framkommit på rätt sätt, samt att deltagarna hade möjlighet att komplettera sina uttalanden.   

Författaren av studien är medveten om att under intervjuerna och observationerna som 

genomfördes med informantgruppen, att författare av studie var ensam i mötet med deltagarna. 

Vilket kan medföra en risk för studiens reliabilitet, då signaler från informanterna kan missas. 

Informanterna som medverkade, benämnas under figurerade synonymer D1- D10 

(D=deltagare). Anledningen till att denna figurering genomförts är för att anonymisera de 

deltagare som medverkat, samt för att nå upp till de konfidentialitetskravet som studien utlova 

till informanterna som ställt upp. Eftersom datainsamlingen genomfördes individuellt samlades 

det inspelade materialet i mappar på en extern hårddisk, numrerat efter D1- D10. Efter att data 

insamlats från informanterna genomfördes en transkribering. Transkriberingen skedde genom 

att författaren lyssnade och tittade på det inspelade materialet och skrev ner ordagrant vad 

informanterna sa, utan att korrigera exempelvis talspråk. Därefter lyssnade författaren av 

studien återigen igenom materialet och kontrollerade att transkriberingen genomfördes på ett 

korrekt sätt. Transkribering genomfördes för att få en samlad bild av det insamlades materialet. 

Författaren av studien är medveten om att det finns en risk vid transkribering, vilket Patel och 

Davidson (2019) belyser, att kroppsspråk, tonfall och liknande försvinner. 

Efter att transkribering genomförts, läste författaren av studien igenom svaren från 

informantgruppen ett flertal gånger och granskade det. Det genomfördes en kategorisering, där 

liknande data färgkodades och resulterade i tematisering av resultatet. Varje tema redovisas i 

kapitel 4. Det tillämpas även kärncitat i resultatredovisning. Anledningen till att kärncitat 

brukats är för att sammanfatta utsagorna från informanterna där liknande respons framkom. Det 

brukas även citat eftersom Patel och Davidson (2019) beskriver att om det är för få citat blir 

resultatet inte trovärdigt och om det är för många citat kan det resultera i att analysen av 

materialet försvinner.  

3.8. Etiska övervägande  

Studien har följt de etiska kraven som finns när forskning bedrivs. Kraven är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  
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Informationskravet: informationskravet innebär att deltagarna i en studien har rätt att få 

information kring vad studien ska behandla, vad det innebär att delta samt att vad den insamlade 

data ska användas till. I studien delades det både muntlig och skriftligt i ett välkomstbrev, se 

bilaga 3. I välkomstbrevet redovisades det information kring vad studien ska behandla, vad den 

insamlade data används till, vad som förväntas av deltagarna samt att inspelning kommer 

tillämpas. Kontaktinformation till författaren av studien meddelades även till informanterna, 

vid eventuella frågor och funderingar.  

Samtyckeskravet: samtyckeskravet innefattar att den informantgrupp som deltar i studien 

ska godkänna sitt medverka, vara medveten om vad de medverkar i och kunna avbryta när de 

vill oavsett anledning. I studien har samtyckeskravet tagits hand om genom att författaren av 

studien meddelade deltagarna deras rättigheter för medverkandet, att de kunde avböja frågor 

eller avbryta medverkandet utan anledning samt att studien är frivillig att delta i. 

Samtyckeskravet redovisades både i skriftligt format i välkomstbrevet samt genomfördes 

redovisning av samtycke muntlig. När studien började fick alla medverkade godkänna muntligt 

att de godkänner sitt medverkade i studien och att videoinspelning tillämpades.  

Konfidentialitetskravet: konfidentialitetskravet innebär att deltagarna som medverkar i en 

studie ska inte kunna identifieras. I denna studie har konfidentialitetskravet tagit hänsyn till att 

det enbart är författaren av studien som vet vilka deltagarna är. Deltagarna har avidentifierats 

för att stärka konfidentialiteten, genom att inte beskriva namn eller andra uppgift som kan 

medföra att någon annan än författaren av studien vet vilka de är som medverkar. Rådata som 

samlats in har förvarats säkert, på en extern hårddisk som enbart författaren av studien har 

tillgång till och råmaterialet raderades efter transkriberingen.  

Nyttjandekravet: nyttjandekravet innebär att data som samlas in i studien enbart ska brukas 

för det specifika syftet. I denna studie tar nyttjandekravet hänsyn till att den insamlade data 

enbart kommer brukas i denna studie och inte till något annat syfte eller ändamål. 

4. Resultat och analys  

Resultatet som framkom av informanterna som medverkande i studien tematiserades in i tre 

teman. De teman som framkom var följande: övergripande konceptidé, asynkron och synkron 

kommunikation och design av en digital lärmiljö. Tematiseringen genomfördes efter 

transkriberingsprocessen av den insamlade data från informantgruppen.   

4.1. Övergripande konceptidé  

När det kom till den övergripande konceptidén var alla deltagare (D1- D10) positiva till det. De 

önskar ett system som har alla funktioner de är i behov av integrerat istället för att det ska finnas 

ett flertal olika verktyg att bruka i utbildningen.  

“Det är skönt att inte behöva flera applikationer, så man inte missar, om man till exempel 

missar att det finns en discord kanal som man skriver med folk, eller att Zoom inte funkar, då 

är det bra att ha allt samlat på ett och samma ställe” (D7). 
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“Idag använder jag, vilka är mina främsta verktyg för min utbildning är det Zoom, jag 

chattar på något sätt genom Discord. Sen är det så att jag gör listor själv, använder fästis 

programmet, och min kalender. Så jag gillar konceptet att det finns integrerat i den 

lärplattform. Som jag har idag, då bygger man ett eget system” (D1). 

“Ja, vi har ju så mycket verktyg som det är, jag tänker på vårt program, det är många 

program vi jobbar i, så då vet jag inte varför vi ska behöva program för saker bara för att gå 

i skolan, det känns som att skolan skulle kunna lösa det. I alla fall när man går på en 

distansutbildning” (D10). 

D4 och D8 menade även att konceptet skulle bidra till en känsla av en klass, av en utbildning 

på ett bättre sätt än vad de har idag.  

“Jag tycker det är jättebra, det blir en känsla av att det här är skolan på något annat sätt, här 

är mitt kursmaterial, här sköter vi kommunikationen, här är den här plattformen, utan här 

blir det som att, det här är min skolmiljö på annat sätt” (D4).  

D5 och D8 tog upp att de anser att det känns olustigt att idag sker nästan all kommunikation 

mellan studenter på en plattform som inte skolan erbjuder.  

“Som jag nämnde med Discord, som tycker jag det är konstigt att min stört spenderade tid 

med mina klasskompisar är i en artefakt som ingen annan känner till från skolans front, som 

skolan liksom inte har kontroll över eller så” (D5). 

 

D8 nämnde även att det upplevdes konstigt att det används andra programvaror för 

kommunikation som skolan inte har kontroll över, utifrån ett datainsamlings perspektiv.  

“För att också vet var min data hamnar, och veta vem det är som får åtkomst från 

videosamtalen, och kunna se, det kände som om att det är skolan som lär ut, då ska det väl 

vara skolan också som tillhandahålla o kanske lagra sin egna data o ha hela utbudet.” (D8). 

Vidare tog D1- D4 och D9 upp, hur det var att komma som ny student på en utbildning som 

bedrivs nätbaserat. Att det var svårt att etablera kontakt med lärare och medstudenter. De 

deltagarna (D1- D4 och D9) tror att konceptet skulle underlätta den relationsbyggande fasen.  

“Det skulle bli betydligt enklare om man studerar på distans. Då tänker jag tillbaka till första 

terminen då var det svårare att kontakta lärare, klasskamrater, på så sätt tror jag att 

kommunikation som chatt skulle vara bra om dem fanns” (D2). 

“Speciellt om man kommer som ny, nu har vi etablerat systemet på vägen, vi har ändå snurrat 

några kurser, dem var nog ganska snabb att sätta upp Discord för klassen, men en dag kom 

man som ny och då fanns det inte, utan det var forums trådar att diskutera i” (D1). 
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D4 tog även upp hur det är att skapa grupparbeten och samarbetet, hen tror att detta koncept 

skulle underlätta den första kommunikationen med en ny grupp. 

Deltagarna D1- D3, D5 och D7 tror att konceptet skulle hjälpa dem i deras utbildning 

eftersom de kan ha allt material som är skolrelaterat på ett och samma ställe, vilket gör att de 

inte missar något. D6 och D9 tror främst att kommunikationen mellan lärare och studenter 

skulle förbättras med konceptet. D4 och D8 beskrev att de tror att den sociala närvaron skulle 

förbättras och D4 uttryckte även att konceptet skulle skapa att studiegången inte upplevs så 

ensam som den gör i dagsläget. D10 hypotiserade att konceptet kanske skulle underlätta 

utbildningens gången men kunde inte svara helt säkert när konceptet inte är implementerat och 

testad.  

 

4.2. Asynkron och synkron kommunikation  

4.2.1. Asynkron chattfunktion  

När det kommer till den asynkrona chattfunktionen som tillämpades i designkonceptet så 

önskade alla deltagare (D1- D10) att det finns en chattfunktion i en lärplattform. 

“Det skulle vara jätteskönt att ha, för då är man också garanterad att alla finns i chatten och 

att alla finns där, för jag måste nu förlita mig på, har den här läraren Facebook eller har den 

här studenten gått med i den här Facebook gruppen, har dem Discord, kan jag nå dem, är 

dem online eller inte online. Är det samma personer, har dem samma namn eller har dem ett 

nickname, har dem ett annat användarnamn eller så. Tillbaka till legitimitet, helt enkelt” 

(D8).  

“Vet du vad som slår mig, när vi har Discord, vi har Canvas och det är liksom 

lärplattformen, det är den officiella lärplattformen från skolan men så har vi den mesta 

kommunikationen med studenter i en annan kanal, Discord och det är inte alla som vet om att 

den finns och här skulle alla ehhh se att se, komma åt det direkt och inte behöva leta vilka fler 

kanaler finns det” (D6).  

D2 och D10 benämnde att de vill ha en chattfunktion och tycker det är viktigt, men att det ska 

finnas möjlighet att ta ner den, minimera om de vill, enbart för att inte bli störd när de studerar.  

 

“Jag tror jag skulle bli för stressad och påverkan om det var på startsidan, att jag ska kolla 

en kurs och ser att någon skriver skulle jag direkt byta fokus, jag tycker det är jobbigt när det 

ploppar att jag blir distraherad av det” (D2).  

 

Det var enbart en deltagare D6 som såg en risk med en chattfunktion direkt i lärplattformen 

även om hen var positiv till att ha den, för att alla ska bli inkluderade och att kommunikationen 

skulle förbättras. Risken D6 benämnde handlade om att vilken datainsamling har lärarna och 

skolan tillgång till om studenter vill skriva privat med varandra.  
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“Men jag tänker också nackdelen med, varför många föredrar Discord är för att lärare, 

högskolor inte har koll på den, att man skriva lite vad man vill, här tänker jag, här vet man 

inte, är det högskolan som styr den här, då kan ju dem gå in och kolla liksom varför dem nu 

skulle göra det, det kanske dem gör och ofta så vill ju studenter ha en dialog sinsemellan utan 

att någon lärare, att dem kan känna sig fria i att säga vad dem vill om lärare eller om skolan, 

och här kan det bli ett problem då, om det är i det man vill ha chatten till” (D6).  

Även om D3 uppskattade och gillade att ha en chattfunktion i den digitala lärmiljön, skulle hen 

hellre önska att det fanns en möjlighet att kunna koppla in sitt privata Discord konto och få in 

de servrarna in i den digitala lärmiljön. Därpå kunna lägga in nya servrar direkt i den digitala 

lärmiljön. 

Även om D4 önskade att ha en chattfunktion förstår hen inte varför det finns både en 

chattfunktion och en e-post funktion. D4 beskrev att hen inte vet vad som skrivs var och 

diskuterade att e-post funktionen känns överflödig.  

Utformningen på chattfunktionen tog deltagarna upp, att de önskar att det finns möjlighet 

till olika servrar och kanaler. Att kunna skapa egna servrar eller skriva privata meddelande. Till 

exempel att studenter kan vara i en server och lärare med i en annan. Alla deltagare (D1- D10) 

önskade att chatten hade samma uppbyggnad som Discord när det kom till möjligheten att skapa 

servrar, kanaler, bjuda in deltagare och privata meddelanden.   

 

“Jag tänker att det kan vara viktigt att man kan, eller ha möjligheten att prata med 

eller utan lärare, att det finns” (D3).  

 

Vidare önskade även D1, D4, D5, D7- D10 att kunna se vilka studenter som är online på 

plattformen, samma grupp deltagare önskar även se om lärare är online eller tillgängliga.  

“Jag skulle gilla chatten ännu mer om man kunde se vilka som var online, för det känns som 

att det varit en ytterligare motivation, att det skulle bidra med den här klassrums känslan, att 

jag ser vilka som av mina klasskompisar som är online med mig, men sen så kanske jag inte 

alltid behöver skriva med dem men att hej här är jag och sitter och studerar, att det inte blir 

känslan av att jag sitter själv och studerar, utan nu är jag inne i en klassrummet hahah” 

(D4). 

Deltagarna tog även upp funktioner de önskar se i chatten. En av dessa var att alla deltagare 

(D1-D10) önskar att det ska finnas emojis. Detta för att de anser att det är lättare att kunna 

uttrycka sig och vissa känslor.  

“Men jag tycker det är svårt att förmedla känslor när man skriver saker så, är det många som 

inte hör sarkasmen eller tonläget eller så, att det kan bli missförstånd. Där tycker jag emojis 

kan hjälpa till och förtydliga budskapet” (D8). 
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Andra funktioner i den chattfunktionen som presenterades, diskuterades av deltagarna. Det var 

att kunna ändra, radera och fästa meddelanden. När det kommer till funktioner att kunna ändra 

och radera meddelanden, så är det något alla deltagare (D1-D10) vill ska finnas.  

“Det är inte hälsosamt att inte kunna ändra det man har skrivit, nä men jag överdriver lite, 

men jag kan känna mig ganska otrygg i att det inte finns en redigeringsmöjlighet när jag har 

skrivit ett meddelande” (D6).    

“Det är något jag uppskattar med Discord, från skillnad av många andra, när man skrivit fel 

eller så, att kunna redigera det” (D7). 

Även om D8 önska sig att kunna ändra och radera meddelanden såg hen en problem med detta 

och det problemet låg i att vad händer om lärare ändrar information som de har skickat, så att 

studenten sitter på fel information.  

“Men samtidigt kan jag se att det inte heller är så bra att man ska kunna redigera allt alltid. 

För det kan ju också vara så om man har skrivit ut någonting eller att en lärare har skrivit ut 

nånting, och den går och redigerar efter en dag, då finns det ett annat problem med att den 

informationen jag fick, kan jag inte lita på i chatten. Där vet jag inte om det skulle vara en 

timer, eller en begränsning eller att det är inom bara visa, det är inte upp till mig o lösa haha 

men det är ett problem, det är ett dilemma där” (D8). 

När det kom till funktionen att kunna fästa meddelande så nämnde D1- D6, D8-D9 att de önskar 

den funktionaliteten i en chatt. Även om D5 önskar den funktionen i en chatt, så vill hen inte 

ha den funktionen när chatten är i en minimerad vy. D7 och D10 sa att de inte vet om de vill ha 

funktionen.  

4.2.2. Synkron videokommunikation 

När det kommer till att applicera en videomötesfunktion i den digitala lärmiljön ville D2- D10 

att det skulle finnas samt att de tyckte det var bra att det fanns integrerat i lärmiljö. Främst för 

att snabbt hitta videomötet som ska användas istället för att leta efter länkar. D1 beskrev att hen 

inte visste om videomötesfunktionen var nödvändig och sa att den nuvarande 

videokommunikationen som används i utbildningen idag fungerar bra. D2 undrade om 

videomötesfunktionen kan minimeras. D4, D6 och D10 undrade hur en kopplar upp till ett möte, 

kan en skapa egna videomöten, kan en se kommande videomöten. Dessa var funktioner som de 

tre deltagarna (D4, D6 och D10) önskade fanns tillämpade. D7 tyckte videomöte var bra, men 

undrade vad är skillnad på video och röstsamtal samt undrade varför fanns det två olika. Vidare 

nämnde D7 att hen önskar att se videomöte och röstsamtal mer som Discord, att en kan i ett 

röstsamtal sätta på kameran om hen vill mitt under mötet. D9 benämnde att hen vid första 

anblick ansåg att den video kommunikationskanaler som används i utbildningen i dagens läge 

fungerar väl, men halvvägs under intervjun ändrade sig deltagaren åsikt och önskade att det var 

integrerat i den digitala lärmiljön för att slippa ha ett flertal olika programvaror och verktyg för 

kommunikation.  
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4.2.3. Kommunikation med lärare  

Informanterna som medverkade fick en fråga hur de idag kommunicera asynkront med sina 

lärare. När det kommer till att kommunicera med lärare så framkom det att D1 och D8 

kommunicerar genom e-post som skolan erbjuder som de har kopplat till ett Outlook konto. D2, 

D3 och D10 benämner att de använder sig av den interna meddelandefunktionen som finns 

inom lärplattformen Canvas. D4, D5, D7 och D9 använder både den interna 

meddelandefunktionen på lärplattformen samt e-postadressen skolan erbjuder kopplat till ett 

Outlook konto. D1 och D10 benämner att om Discord eller Slack erbjuds från lärarnas håll 

används den primärt. D6 benämnde att hen först och främst skriver frågor i diskussionsforumet 

i Canvas och någon gång skickar e-post. Vidare nämnde D6 att det har förekommit att Discord 

har använts från lärarnas håll, men att svarsresponsen från lärarna har varit låg. 

När det kommer till kommunikationen med lärarna beskrev D1, D4, D6, D8 och D10 att de 

skulle önska en mer informell kommunikation med sina lärare.   

“Att det finns möjligheter att ställa frågor, men kanske den här informella tonen, att det är 

okej att slänga ut en fråga klocka tio på kvällen, inte att man kanske förväntar sig ett svar 

direkt, men att man har den här möjligheten” (D4). 

“Jag skulle vilja ha den informella kommunikationen med lärare” (D10). 

D10 tog upp att det upplevs som en frustration och en problematik att nå sina lärare när hen 

studerar på distans, att det används flera olika källor att kommunicera igenom beroende på 

vilken lärare studenten ska nå.  

“Nu har man att en lärare finns på Discord, o så har man nån annan på typ Slack och så sen 

har man liksom att nån vill att man skriver på Canvas, det där är bara tre olika program för 

liksom tre lärare, där borde man kunna komma överens om ett, så där tror jag att det skulle 

underlätta” (D10). 

Det var enbart två deltagare D3 och D9 som inte såg en problematik med att skicka iväg ett e-

post eller internt meddelande i lärplattformen till sina lärare istället för att skriva i en chatt.   

“Jag tänker att när jag kontaktar en lärare så är det oftast för jag har en fråga eller så, och 

då gör jag det i meddelade i Canvas, o det känns ju lite så chatt aktigt, så jag har inga 

problem att använda det. Och jag tänker ibland att det är lite skönt att ha det så, för att jag 

vet inte om dem har läst meddelandet eller är online eller så, så jag behöver inte känna mig 

ignorerad om jag inte får ett fort svar eller så, och jag kan läsa det och svara sen. Jag känner 

att chatten ger upphov till att det ska gå snabbare, och det kanske kan kännas lite 

stressigt” (D3). 

“Men för en student att skicka ut ett fåtal mail till lärarna, det upplever jag inte att chatten 

hade bidragit mycket med” (D9). 
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Resterande av deltagarna, D1, D2, D4-D8 och D10 önskade att det finns möjlighet att chatta 

med sina lärare istället för att nå dem via e-post.  

“För att i chatt så ser jag inte det som, tolka det inte fel, jag förväntar mig inte svar på 

samma sätt som via ett mail, ett mail måste man lägga lite mer tid på, lite mer omtanke, o så 

skickar man iväg det och så försvinner ju ett mail, mailet är inte borta, men eftersom mailet 

hamnar i utkast o så får man tillbaka ett mail, men i chatten gör det inget om man skriver, jag 

ska bara hämta en kaffe eller att jag svara om en liten stund, eller skickar en lite länk eller så 

det är en bekvämare sätt att prata om saker som inte är så viktiga eller emellan, den 

informella kommunikationen” (D8). 

“Och chatt till exempel, chatt älskar jag, det tycker jag är rimligt i dagens samhälle, att dem 

kan vara jourhavande på något vis, sen ehh det formella inte så mycket, kanske att man kan 

skicka iväg en enstaka fråga” (D5).  

D1, D4, D7 och D8 nämnde att de anser att det är lättare att skriva och formulera sig i en 

chattkonversation för att ställa frågor till en lärare istället för att skriva ett formellt e-

postmeddelande.  Vidare nämnde D1 och D4 att genom att skriva i en chatt med sina lärare 

upplevs det snabbare samt att det blir en mer personlig kommunikation. D8 beskrev även att 

hen inte förväntar sig samma svar över en chattkonversation kontra ett e-postmeddelande. D1, 

D4, D5, D7- D10 önskar att se om lärare är online eller tillgängliga på plattformen.  

“Deras tillgänglighet, i alla fall lärare, att dem nås mellan, eehh tillgänglig på chatt mellan 

dem här tiderna, eller att man i alla fall kan skriva då, men att man vet att dem inte är 

tillgängliga” (D10).  

D1, D5 och D8 nämnde att de önskar att ha en funktion för att kunna se om lärarna har läst ett 

meddelande som de har skickat iväg, vilket är en funktion de inte önskar att se gentemot andra 

studenter utan enbart mot lärarna.   

“särskilt till lärare, ehh men jag det är alltid bra med feedback, att man vet att meddelandet 

gått bra, oftast litar man ju på det, men det skadar inte. Nä men det är alltid skönt att se när 

någon har läst det, framför allt lärare, eftersom det oftast handlar om frågor o då är det gött 

att se att frågan gått fram, jag tror nästan jag har mer tålamod att vänta, men då vet jag 

iallafall att den har gått fram och den kanske processas, annars tvivlar jag alltid i tjänsten i 

sig, nä men det var internetuppkopplingen eller nått” (D5).  

D4, D6, D8- D10 beskrev att redan på startsidan skulle de önska att se vilka lärare som är 

aktiva på den specifika kursen de läser.  

4.2.4. Kommunikation med andra studenter  

Deltagarna som medverkan fick en fråga hur de idag kommunicera asynkront med sina 

medstudenter. När det kommer hur deltagarna kommunicerar med sina medstudenter benämner 
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alla (D1- D10) att de använder sig av Discord primärt. D3, D4, D6 och D10 benämner att 

Facebooks Messenger har använts vid enstaka tillfällen. D2, D5 och D8 benämner att enstaka 

gånger har kommunikation med medstudenter skett internt på lärplattformen Canvas.  

Utifrån kommunikationen med medstudenter framkom det att alla deltagare (D1-D6, D8-

D10) utom D7 kunde tänka sig att konceptet skulle förbättra deras kommunikation med 

medstudenter och upplevelse av skolgången. D7 beskrev att hen hade svårt att föreställa sig om 

kommunikationen mellan medstudenter skulle förbättras eller inte genom detta koncept. 

 

“Jag hoppas det att det skapar kanske lite mer klasskänsla, för det är det jag känner, nu har 

jag gått den här utbildningen länge, men när vi började hade vi Slack som 

kommunikationskanal, och det var struligt, det var inte alla som kom in, alla ville inte 

använda det, och halvvägs genom det året så bytte vi till Discord och fortsatt där. Men man 

skriver ju bara när man behöver hjälp, när man har panik, när man vill klaga på nått. Men 

det blir inte den här dagliga, hej hej kompisar, är det någon som vill ta en kaffe, lite det hära 

fika rums känslan” (D4). 

 

4.3. Design av en digital lärmiljö  

4.3.1. Observation  

Det genomfördes en observation med deltagarna, där de fick se och granska de tre stillbilderna 

och diskutera fritt runt dem. När det kommer till den första spontana reaktionen de fick när de 

såg bilderna var det en blandad upplevelse för de medverkande.  

D1, D2, D6, D8 och D10 beskrev att det första initiala intrycket var att det var rörigt, mycket 

som hände på en och samma gång.  

“Min första känsla är att jag har ett litet rörigt intryck, för allt är i samma färg, jag får 

verkligen läsa orden, för att veta vad är vad. Ehh så första känslan är nog så lite mycket och 

lite rörigt, jag måste gå in på detalj för att se vad som är vad” (D1).  

“spontana övergripande känslan, är att det är lite mycket. Ehh mycket information ehhh ehh 

“(D6). 

Även om D8 beskrev att det kändes mycket i första anblick, upplevde hen samtidigt att det 

var skönt att ha allting samlat.  

“Det är lite mycket, att det var många saker som kom på en gång, men det känns ändå som 

om jag inte behöver gå in någonstans för att nå någonting, jag få det jag behöver, jag får den 

här så den en snabb överblick” (D8).  

D3, D4, D5, D7 och D9 beskrev att det var många funktioner som de inte ser i sin nuvarande 

lärplattform och att det är mycket tydligare vad som finns och kan göras. De upplevde inte 

konceptet som förvirrande i första anblick.  
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“Att det finns mycket möjligheter som inte finns på Canvas, jag tänker på videosamtal och 

röstsamtal specifikt, jag tänker på att göra grejen är mycket tydligare än den som finns på 

Canvas, den lägger upp allt möjligt och man kan inte kryssa i den. Och att kalendern syns 

direkt känns som en bra överblick” (D3). 

“Nä men det känns ju som en startsida, som en grund hub, en hub för allting, det känns som 

jag har har bra översikt, och flera olika kommunikationskanaler ehh som samverkar” (D5).   

 

D4 sa dock, vid sin första spontana reaktion att hen inte visste vilken form av kommunikation 

som sker på vilket ställe. Till exempel vad används chatten till och vad används e-post till. Att 

det finns flera kommunikationsmöjligheter men hen vet inte vad som kommuniceras vart.  

 

“Det finns chatt, meddelande, anslag och e-post, det känns som att det är säkert, att det är 

olika namn för olika saker, lite förvirrande vad som kommuniceras vad genom vilken 

funktion” (D4). 

4.3.2. Design upplevelse  

De medverkande diskuterade olika designval och funktioner som erbjudits i konceptet som 

presenterades. Utifrån att tillämpa mörkt läge var det fem deltagare (D1, D2, D7, D8 och D10) 

som sa att de absolut vill ha den funktionen. Att de använder den funktionen när en webbplats 

eller plattform erbjuder det. Vidare beskrev de fem deltagarna (D1, D2, D7, D8 och D10) att 

den funktionen förbättrar deras synskärpa, då de ofta studerar på kvällarna, då upplevs mörkt 

läge mer behagligt, samt så ansåg de att mörkt läge rent estetiskt upplevs mer tilltalande.  

 

“Jag tycker det är lättare att läsa, det har något att göra med att jag sitter framför en skärm 

så mycket, att jag brukar jobba mycket med att ändra ljusinställningar på skärm o så” (D1).  

 

“Mycket trevligare då, mycket mer tilltalande, det här kändes lite mysigare att gå in på, inte 

så sterilt” (D8). 

“Jag brukar ha mörkt läge, det är skönt, det kanske går i Canvas nu men, jag brukar plugga 

mycket på kvällarna” (D10).  

D3, D4, D5, D6 och D9 ansåg att det spelade ingen roll om mörkt läge funktionen finns med 

eller inte. Både för att de inte är särskilt brydd om den, men även för att de brukar bara 

använda det förinställda läget som finns på en webbplats eller plattform och letar inte aktivt 

efter att kunna ändra det.  

“...det är inget jag aktivt jag nödvändigtvis använder, jag vet att det går att göra hela 

webbläsare mörk, men det har jag inte gjort” (D5). 

“Jag vet inte, jag brukar bara vänja mig med det läge som är, det är inget jag letar efter” 

(D9). 
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D4 nämnde dock att hen hade önskat att se chattfunktionen i mörkt läge.  

“Men jag hade gärna sett det i chatten, dels för att det är så många av dem här 

chattfunktionerna ser ut, att man har ett mörkt läge, men då får man också ett avbrott från det 

här informations läget, att här har vi informationsläge o översikt, att det blir det här separata 

miljöer kan man säga “(D4) 

När det kommer till färgvalen som är applicerade på ikonerna, diskuterade informanterna detta 

och det framkom en blandad åsikt till de applicerade färgerna. En majoritet av deltagarna (D1- 

D3, D5-D7 och D9) ansåg att det var svårare att se ikonerna i mörkt läge, de ansåg bland annat 

att kontrasterna inte var tydliga. D9 ansåg att en helfärgad lila skulle var varit lättare att se. D4, 

D8 och D10 tyckte inte det var svårt att se ikonerna i mörkt läge. Dock hade de tre deltagarna 

(D4, D8 och D10) olika uppfattningar och känslor kring ikonerna. D4 ansåg att ikonerna syntes 

bra men att den lila färgen skar sig lite mot den mörka bakgrunden. D8 tyckte om den lila 

skiftande färgen och skulle inte vilja ändra färgvalet på ikonerna. D10 tyckte att ikonernas 

färgval på den mörka läget skapade en bättre och tydligare hierarki att hitta information kontra 

det ljusa läget.  

Vidare med färgvalen överlag på konceptet så var det en spridning bland informanterna vad 

de upplevde och fick för känslor kring det när de såg konceptet. D1 ansåg att det var lite svårt 

att se och lokalisera sig på plattformen då allt är i samma nyans men hen uppskattar en tonad 

webbplats. D1, D3, D4, D6 och D8 önskar att ha möjligheten att kunna färgsortera elementen 

och informationen själv. D2, D5 och D8 anser att färgvalen fungerade bra. D9 upplevde också 

de tillämpade färgerna som bra men nämnde att det kanske kan tillämpas någon form av färg, 

men visste inte hur. D10 önskade bara att vissa ikoner hade olika färger, för att skapa en 

vägledning. D5, D6 och D7 önskade en ökad kontrastskillnad. D4 diskuterade att hen ansåg 

vissa delar fungerade bra med färgerna såsom menyn men önskade chattfunktionen i en annan 

färg och att olika kurser har olika färger. D7 upplevde att webbplatsen kändes modern men att 

det var lite mycket gråskala på det ljusa läget.  

Vidare med de grafiska valen och gränssnittet benämnde alla deltagare (D1-D10) att de 

gillade en vänsterställd navigationsmeny.  

“Jag gillar att se övergripande, en huvudmeny ska den antingen vara fast eller försvinner när 

man skrollar, för min del hatar jag när den försvinner lika mycket som den är i vägen, 

hamburgermeny for the win” (D2). 

D2 nämnde att det kanske kan ske underkategorier i menyn, att allt inte är visuellt framme. D5 

skulle önska att se i menyn, vid kurser att det finns en underkategori på alla kurser hen läser 

eller har läst. D4, D6, D7, D9 och D10 tyckte det var skönt att alla länkar var visuellt framme 

samtidigt så nämnde D6 och D9 att om det är fler länkar än det som är med nu önskade de ha 

underkategorier i menyn. D8 tycker om att ha alla länkar synligt, men önskar att möjligheten 

finns till att själv kunna kategorisera menyn, efter sina egna preferenser.   
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Vidare beskrev D8 även hur hen uppskattar att namnen på de olika funktionerna så som 

videomöte, kalender och så vidare, var generiska namn, vilket skapade att hen på en gång 

förstod vad de olika funktionerna innebar.  

4.3.3. Funktioner 

I designkonceptet presenterades kurser på startsidan, där fanns det information att kunna se 

meddelande, studenter och anslag. Utifrån den informationen kring kurser som visades beskrev 

D3 att hen skulle önska att det gick att ändra om vilka kurser som visas. D3 önskade även att 

anslag försvinner och att det framkommer en snabb länk till filer i en kurs istället. Vidare ville 

D3 få en snabb överblick över de uppgifter som finns att genomföra direkt på startsidan. D4 

önskade att kunna färgkoordinera kurserna i olika färger för att lokalisera sig bättre, ta bort 

anslag och få fram meddelande direkt när det framkommer något nytt. D5 önskade att nya 

meddelanden som presenteras i en kurs syns direkt på startsidan så att hen inte behöver klicka 

sig in för att se nya meddelanden. D7 önskade en tydliggörande av om kurserna som visas, är 

de kurser som läses nu eller har lästs och är avslutade. D8- D10 önskade en feedback när nytt 

material läggs upp på kurs ytan eller när material på en kurs yta ändras.  

 

“Det har förekommit, att det har lagts till något eller att något som har ändrats i sista minut, 

att den information jag läste i början kanske var ändrad en vecka efteråt. Vilket gjorde att jag 

satt på fel information, jag fick ingen heads up om det, utan det upptäckte jag från mina 

medstudenter som dem skrev och så fick jag gå in och dubbelkolla en gång till, det ska vara 

smidigt för mig och studera det ska inte vara en sport för mig att hitta mitt material eller hitta 

mitt skolmaterial. För nu emellanåt är det en sport, det är inte helt lätt att hitta” (D8). 

 

Alla deltagare (D1-D10) uttryckte att de önskade att ha en att- göra lista i den digitala lärmiljön. 

Både för att kunna organisera sin skolgång, men även att samla allt som rör skolgången på ett 

stället istället för att arbeta med fysiska post- it lappar. 

 

“Ehh jag gillar att göra funktionen, det här kommer nu, det här måste du förbereda dig för, 

att allt samlat på ett och samma ställe, istället för att ha femtio post it lappar samlade bredvid 

datorn haha” (D4).  

 

D3 önskade att att-göra listan var en hybrid av att hen själv kan skriva minnesnoteringar samt 

att lärarna kan kopplas in. D1- D2, D4- D10 önskade att att-göra listan var privat för egen 

minnes anteckningsfunktion. D5 hade svårt att förstå skillnaden på att-göra listan och uppgifter 

i menyn som visas i vänster kolumn. D6 och D5 undrade om det finns möjlighet att koppla att- 

göra listan till olika kurser. Att användare är inne i en kurs och vill göra en påminnelse till sig 

själv och den påminnelsen hamnar i att-göra lista. D10 undrade om det fanns möjlighet att 

koppla att- göra listan till kalenderfunktionen som presenterades.  

När det kommer till funktionen kalender, önskade alla deltagare (D1-D10) att den fanns 

med. D1 önskade dock att kunna lägga in egna noteringar i kalendern. D4 önskade att när hen 

är inne i en kurs kunna få fram ett extra fönster av kalendern på sidan, för att sedan kunna stänga 
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ner den, istället för att behöva byta vy. D8 skulle även vilja kunna se vecka på kalendern och 

uttryckte att hen vill se veckodagar och inte kursveckor. Eftersom kursveckor upplevs som 

förvirrande. D10 uttryckte en åsikt om att få fram en dagsplanering under kalendern, för att se 

snabbt om det finns något som måste göras för den aktuella dagen samt önskade att se tydligt 

vad de olika markeringarna i kalendern betyder, det vill säga att en färg är för möten och en 

annan färg för uppgiftsinlämningar. D10 önskade även att texten “byt månad” försvinner, då 

hen kände att det var tydligt nog med pilarna. Både D4, D7 och D9 beskrev att de vill kunna 

klicka på markeringarna i kalendern istället för att en sväva funktion (eng. hover). Detta för att 

sväva funktionen upplevs som ett störande moment, att information kommer fram så fort 

användaren svävar med muspekaren över sidan.  

Att kunna ändra och modulera den egna digitala lärmiljön såg positivt av alla deltagare (D1-

D10), gällande vilken information som visas och presenteras. 

 

“Att allt samlas på ett stället, att man kan anpassa själv hur man vill ha det, som du visade 

därmed att flytta runt på grejor, det tycker jag kan saknas nu i Canvas, att allt är mer så som 

det är, man kan inte anpassa det själv efter dem moduler man tycker är viktigast eller 

prioritera, utan man får leta sig runt lite” (D9). 

 

Att ändra informationsinnehållet menade D1, D4 och D6 att det skulle hjälpa till att strukturera 

och organisera sitt egna innehåll. D5 beskrev att hen ville ha den funktionaliteten även om den 

inte var högst prioriterad, men sa ändå att hen skulle ändra om vilken information som visas 

var. D8 noterade dock att begreppet utseende som är applicerats i menyn är missvisande att hen 

då tänker på färg och form istället för att det även finns möjlighet att ändra om hur sidan är 

uppbyggd. D7, D8 och D10 önskade att det fanns möjlighet att tillämpa färg på vissa delar själv, 

enbart för att markera och kunna orientera sig på vad som måste göras. 

D5 önskade att sökfunktionen kategoriseras med färg när innehåll sökts fram för att indikera 

vart informationen är inhämtad ifrån. D10 önskade att sökfunktionen hade ett filter. Att redan 

innan information söks fram går det att filtrera ut vart informationen hämtas från, samt önskades 

det att sökrutan breddades för att all text som skrivs får plats.  

Deltagarna fick även en öppen sista fråga om det var något annat de önskade tillägga, 

antingen kring konceptet som presenterades eller något övrigt. Där beskrev D1 att hen önskade 

en timer funktion, vilket hen använder när hen studerar som ett hjälpmedel. Vidare benämnde 

D1 att hen önskade en möjlighet att kunna lägg in egna bokmärken på länkar som är 

skolrelaterade. D8 önskade att det fanns en snabb länk till skolans biblioteket direkt i lärmiljön. 

D10 nämnde att hen önskade att inloggningsfunktionen låg under profil istället för längst ner 

till vänster hörn, att allt som är kopplat till profil ska finnas där. D2 benämnde att nuvarande 

lärplattform med Canvas har upplevts som problematisk, speciellt startsidan, att hen önskade 

andra funktioner där såsom en kalender. D6 beskrev att det största problemet med Canvas är att 

det är nästan ingen där som skriver i diskussionsforumet. D10 tog upp att Canvas känns lite 

förvirrande, både när det kommer till begrepp såsom moduler till att hen inte vet var lärare 

lägger upp information någonstans. D3 benämnde att det känns svårt att hitta vänner när 

utbildningen bedrivs nätbaserad. D8 beskrev att det är ensamt att studera nätbaserat. Att när 
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kontakt med antingen lärare eller student görs, är det enbart skolrelaterat och inte 

relationsbyggande eller en spontan interaktion. Vidare tog D8 upp bristen av samtal kring 

nuvarande världsläget, med Rysslands krig i Ukraina, att hen saknar det stöd och diskussion 

med lärare, att hen känner sig orolig om världsläget men ser ingen lärare som tar upp detta eller 

fångar upp den oron. Både D4 och D8 önskade att det fanns ett utrymme att samlas och träffas 

spontant, både studenter och lärare, de beskrev det som en fikastund. 

Efter testerna som genomförde med informanterna genomfördes de två sista stegen av 

metoden konceptdriven designforskning av Stolterman och Wiberg (2010). De två stegen var 

följande: revidering av koncept och kontextualisering av koncept. 

4.4. Revidering av koncept  

Revidering av koncept innebär att ta kritiken som framkommit under användartester och 

applicera detta i en reviderad fas av artefakten (Stolterman & Wiberg, 2010). Revidering av 

konceptet har genomförts genom att informationen som samlades in från informanterna, 

användes för att revidera konceptet.  

Den positiva återkopplingen som framkom från informanterna och arbetades vidare med 

var följande:  

• Informanterna uppskattade att ha en plattform som samlar alla funktioner som 

tillhör utbildningen samlat på ett ställe.  

• Informanterna uppskattar en att-göra lista. 

• Informanterna uppskattar att kunna modellera sin egna sida efter egna 

preferenser, både färgval och information framställning.  

• Informanterna gillade att ha en vänsterställda menyn.  

• Informanterna ser konceptet som positivt utifrån både en kommunikativ aspekt 

men även utifrån strukturering av skolarbeten.  

• Informanterna ansåg att konceptet skulle hjälpa studenter som kommer nya till 

en utbildning.  

 

Den återkopplingen som är i behov av revidering som framkom från informanterna och 

arbetades vidare med var följande:  

• Möjligheten att kunna tillämpa färg, för att markera ut olika delar.   

• Utveckla sökfunktioner, att den går att söka utefter kategorier. 

• Ha möjlighet att kunna kategorisera meny länkarna.  

• Möjlighet att minimera chatt och videofunktionen.  

• Tydliggör hur chattfunktionen verkar. 

• Tydliggöra videofunktionen, att kunna skapa egna möten.  

• Koppla att- göra lista till kurser och att den enbart är för den egna studenten.  

• Kunna se om deltagare, lärare och studenter är online.  

• Ha ett utrymme för informell kommunikation.  

• Kunna få in externa länkar, till exempel universitetets biblioteket.  

• Få återkoppling när nytt material eller material har ändrats i en kurs. 
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Den reviderade återkopplingen från deltagarna utmynnades i fyra stillbilder (se figur 5, 6, 7 och 

8). Den reviderade designen är skapad efter informanternas åsikter, känslor och upplevelser, för 

att designa för den målgrupp som kommer bruka artefakten. Revideringen som skapades har 

inte ändrat konceptets ursprung, det vill säga att skapa en integrerad digital miljö för nätbaserad 

undervisning inom högre utbildningssyfte utan revideringarna har varit utifrån att förvalta 

informanternas åsikter utifrån ett designperspektiv. Det som har reviderats i konceptet är 

följande: kalendern har fått veckodagar samt att texten “byt månad” har försvunnit och enbart 

pilarna är kvar och de har flyttats längst ner, för att pilarna är nedprioriterad i den hierarkiska 

ordningen. Videomötet har reviderats både för att tydliggöra vad som händer när en användare 

inte är inne i ett möte. Att de kan skapa egna möten, kunna koppla upp mot pågående möten, 

se nästkommande lektioner samt har det lagts till ett “fikarum” där informell kommunikation 

kan ske synkront. Både videomöte och chattfunktionen har fått en minimera knapp, för att 

användaren snabbt kan minimera dessa för att inte bli störd i sin studiegång. Den asynkrona 

chattfunktionen har förtydligats med att det arbetas med servrar och kanaler genom att nu står 

det tydligt vilken server och vilken kanal som brukas. Det har även lagts till en ikon, ett 

plustecken för att indikera för användaren att de kan lägga till egna servrar eller vänner. Det har 

även visats hur fäst meddelande ser ut och att användare kan radera eller dölja den funktion. 

Det har även designats hur det ser ut när användaren kan svara på ett meddelande i en pågående 

chatt. Sidfoten har valts att tagits bort med anledning till att den informationen som visades där 

inte noterades av informanterna, samt att den kommunikationsplattform som användarna är 

vana vid inte har den funktionaliteten. 

Logga ut knappen är flyttad till profilen, med anledning till att allt som rör användarens 

profil, är placerad där. Vid profilen har det förutom logga ut knappen placeras, så har det lagts 

till att användaren kan ändra inloggningsuppgifter, ändra sitt status samt att användaren kan 

tysta notifikationer. Kurserna som visas, har fått namn “Aktuella kurser” för att tydliggöra vilka 

kurser som är aktuella för studenterna. Resterande av kurser är förflyttad till den lokala 

navigationen för användaren att se. Användaren ser inte alla kurser där som de har läst, men det 

finns en länk som gör att om en användare har läst många kurser, kan de få fram dem. På 

kurserna som visas har det valts att ta bort anslag och att det enbart finns meddelanden. Detta 

för att allt som meddelas inom en kurs ska kunnas visas direkt på startsidan. Informanter i 

studien önskade att tydligt se om det ändras något i en kurs eller läggs upp nytt material, detta 

placeras under meddelanden under de olika kurserna, så studenterna inte missar att ny 

information har framkommit, vilket de upplever inom dagens lärplattform. Begreppet studenter 

valdes att bytas ut till begreppet deltagarnas status, där både lärare och studenterna status kan 

påvisas, det vill säga om de är tillgängliga eller inte. Sökfunktionen har breddats, samt en ny 

funktion tillämpats, vilket är en extra sökfiltrering så användaren kan filtrera var de vill att 

informationen ska hämtas ifrån. Utseende funktionen har fortfarande möjligheten att modifiera 

innehållet samt att det har lagts till att användarna kan färgsätta sin egna lärmiljö. Den lokala 

navigationen är kvar vänsterställd, det har dock lagts till en funktion där användare kan 

kategorisera och gruppera ihop menyn om de önskar. I menyn har även en ny kategori lagts till 

och det är bokmärke, där användare kan från externa webbplatser lägga till länkar, för snabb 
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åtkomst, till exempelvis högskolans bibliotek. I menyn har anslag tagits bort, med anledning 

till att både minimera länkarna men även för att det har valts att sammanföra begreppet anslag 

och meddelande när kursen visas på startsidan. Att- göra lista har reviderats, den har förtydligats 

att det enbart är studenters egna lista. Det som har designas är att om användare vill kan de 

koppla listan till en kurs, då kommer kursnamnet stå med. Det har även förtydligats när en del 

av listan är avbockad, blir texten ljusare samt att det finns en tom ruta med för att indikera att 

användaren kan skriva i en egen kommentar. Ikoner i mörkt läge har reviderats utifrån färgval, 

det har applicerats en färg som har högre kontrast mot bakgrunden. Revideringen genomfördes, 

med anledning till att majoriteten av deltagarna ansåg att ikonerna i mörk läge var svårare att 

se. Navigationssökvägen har valts att tagits bort på startsidan, med anledning till att minimera 

intrycket av att det kan upplevas som att det händer för mycket samt att det enbart var en 

deltagare som nämnde att den fanns. Den valdes även att tas bort då tidigare forskning har visat 

att studenter uppskattar gränssnittets designen på Slack och Discord och dessa plattformar har 

inte den formen av navigation. I sidhuvudet har det valts att tillämpa en timerfunktion, så 

studenterna kan använda den för att disponera sin studietid under en studiesession och använda 

funktionen som hjälpmedel.  

4.5. Kontextualisering av koncept  

Kontextualisering av koncept innebär att det konceptet som designas har utvärderats samt är 

identifierat och därpå manifesteras i en reviderad prototyp som har teoretisk grund. Därefter 

sätts det reviderade konceptet i relation till tidigare forskning (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Kontextualiseringen av konceptet i studien genomfördes genom att värdera de val som skapats, 

den interna och externa kritiken i relation till existerande forskning.  

Tidigare forskning har föreslagit att utforska och utveckla en digital lärmiljö som har både 

utbildningsfunktioner och kommunikationsmöjligheter istället för att ha externa 

kommunikationskanaler (Espinoza  et al., 2020; Molinari, 2017). Mot den bakgrunden, har 

konceptet som designats i studien bidragit till ett kunskapsbidrag inom området, att utforska 

och utveckla en sammansatt digital lärmiljö.  

Utifrån externa kommunikationsplattformarna Slack och Discord, har tidigare forskning 

visat att kommunikationsplattformarna har främjat studenters kommunikation samt 

samarbetsförmåga (Kruglyk et al., 2020; Ross, 2019; Rouhani, 2020). Det har framkommit i 

tidigare forskning att en del studenter som använder Slack vill kunna kommunicera med sina 

lärare privat (Rouhani, 2020). Även i användandet av Discord i nätbaserad undervisning har det 

framkommit att det finns ett behov att utveckla hur pedagogik och lärande kan appliceras inom 

en server (Kruglyk et al., 2020). Tidigare forskning har även noterat att användargränssnittet i 

Discord har uppskattats av studenter (Arifianto & Izzudin, 2021; Espinoza  et al., 2020), även 

om det finns de studenter som upplever att användargränssnittet som ovant vid första anblick 

(Arifianto & Izzudin, 2021). Mot den bakgrunden, har det tillämpats och designats en digital 

lärmiljö där studenter exempelvis kan kommunicera privat med sina lärare om det så önskas.  
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Figur 5. Figuren visar den reviderade ljusa versionen av indexsidan. 
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Figur 6. Figuren visar den reviderade mörka läget på indexsidan. 
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Figur 7. Figuren visar startsidan i ljust läge, när användaren har modifierat den samt tillhörande 

funktioner. 
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Figur 8. Figuren visar den mörka läget på indexsidan, när användaren har stängt ner den lokala 

navigationen samt minimerar videomöte och chattfunktionen.   
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De pedagogiska funktionerna applicerats in för att kunna bedriva nätbaserad undervisning 

samt att gränssnittet är inspirerat från de kommunikationsplattformarna och om studenter anser 

att det är för mycket information som visas, kan de dölja eller modifiera innehållet efter sin 

egna preferens, vilket medför en unikhet med designkonceptet. De fördelar som Slack och 

Discord skapat utifrån en kommunikativ aspekt i nätbaserade utbildning värderades in och 

implementerades i skapandet av designkonceptet. De funktionaliteter, med bland annat 

asynkron och synkron kommunikation har varit uppskattade av informanterna som medverkat 

i studien.  

Existerande forskning har påpekat att det är av vikt att det ska finnas 

kommunikationsmöjligheter inom den lärplattform som brukas, vilket annars kan resultera i att 

studenter använder externa kommunikationsplattformar (Stankova Kraleva et al., 2019). Det 

har framkommit att vissa lärplattformar idag har funktioner såsom chatt eller videosamtal 

integrerat utifrån den analys som genomfördes i kapitel 2.2. Det framkom dock utifrån studien 

som genomfördes med informanterna att de använder externa kommunikationsplattformar för 

att kommunicera med varandra. Alla deltagarna i studien önskade att alla verktyg som är 

relaterade till utbildningen ska finnas samlat på ett och samma ställe, vilket även inkluderar 

kommunikationsmöjligheter. Mot den bakgrunden så finns unikheten med konceptet i att det 

har skapat en integrerad digital lärmiljö i relation till vad existerade forskning föreslår.  

5. Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka och konceptualisera hur en digital lärmiljö kan designas för att 

undersöka vilka behov, vanor och arbetsrutiner studenter har i relation till en digital lärmiljö 

och hur det går att uppfylla dessa i högre utbildning som bedrivs nätbaserat. Frågeställningen 

som vägledde studien var: ”Hur kan en digital lärplattform teoretisk underbyggas, 

konceptualiseras och utvärderas i syfte att uppfylla studenters behov, vanor och arbetsrutiner 

i nätbaserad högre utbildning?” Studiens tillvägagångssätt hade en kvalitativt ansats och 

metoden konceptdriven designforskning av Stolterman och Wiberg (2010) tillämpades. Studien 

samlade in data från en informantgrupp i form av en observation med en tillhörande semi-

strukturerad intervju. 

Resultatet som framkom från datainsamlingen var att hela informantgruppen uppskattade 

och ville ha en digital lärmiljö som samlar alla funktioner som de är i behov av för att kunna 

studera nätbaserat. Informantgruppen uttryckte att de uppskattade möjligheten att kunna 

modifiera sin egna sida samt att ha en privat att-göra lista. Informantgruppen uttryckte en 

blandad åsikt kring den grafiska designen i mörkt läge när det kom till kontraster mellan ikoner 

och bakgrund. Vidare, så ansåg hälften av informantgruppen att det generellt var för mycket 

information på en och samma gång som presenterades, vilket skapade en känsla av ett rörigt 

intryck. Medan resterande av informantgruppen tyckte inte konceptet upplevdes rörigt utan de 

gillade att kunna se all information. De som medverkade i studien uttryckte även en önskan att 

ha mer informell kommunikation med sina lärare.  
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5.1. Design av digital lärmiljö  

Datainsamlingen som genomfördes med informanterna skedde över 

videokommunikationsplattformen Zoom. Det genomfördes nätbaserat med anledning till att 

informanterna som medverkar är studenter som läser program som är nätbaserade, så den miljö 

testerna tillämpades i genomfördes över samma medium som informanterna är vana vid. 

Datainsamlingen som genomfördes spelades in, det går dock inte att garantera att resultatet som 

framkommit skulle ha blivit annorlunda om det genomfördes utan videoinspelning. Eftersom 

informanterna kan ha upplevt en press när de var medvetna att testerna spelades in. Vilket i sin 

tur kan ha haft en påverkan på resultatet.  

Patel och Davidson (2019) beskriver att för att generalisera resultatet från en kvalitativ 

studie finns det ett behov av att insamling av informanter sker systematiskt. Vilket inte skett i 

denna studie och Patel och Davidson (2019) menar att det är väldigt sällan det sker inom 

kvalitativ forskning. Det går dock att generalisera fynden som framkommit i en kvalitativ studie 

genom att det sätts i samband med liknande kontexter. Analysen som genomförs i en studie kan 

medföra en fördjupad uppfattning kring ett fenomen (Patel & Davidson, 2019). Fynden i studien 

diskuteras i relation till existerade forskning, att det sätts i en kontext, vilket kan argumenteras 

för att resultatet kan skapa en förståelse inom det område som studeras.   

Vidare när det kommer till den informantgupp som tillämpades, var det en homogen grupp 

som användes, alla hade samma lärplattform i dagsläget, det vill säga Canvas. Alla läste samma 

program och samtala med medstudenter primärt genom samma kommunikationsplattform 

Discord vilket kan ha färgat resultat som framkommit. Detta eftersom informantgruppen är 

vana att bruka Canvas, vilket gör att informanterna redan har en uppfattning hur en lärplattform 

fungerar och verkar. Vilket kan skapa att de redan har en förutbestämd uppfattning kring 

lärplattformar. Det går därför inte att säga om resultatet skulle ha blivit annorlunda om en 

bredare informantgrupp tillämpades, som använder olika lärplattformar. När det kommer till 

Discord, användes det redan av informanterna för kommunikation med medstudenter, samma 

som ovan går det inte att säga om resultatet skulle varit annorlunda om informanterna skulle 

kommunicerat på något annat sätt. Samma gällande upplevelsen av chattfunktionen, där 

informanterna redan är van att arbeta med olika servrar och kanaler, vilket är något de önskar 

se i en digital lärmiljö, så går det inte att säga om en annan informantgrupp som inte är van att 

arbeta med den formen av uppbyggnad skulle ha upplevt den asynkrona chattfunktionen som 

presenterades på något annorlunda sätt.  

Vidare angående chattfunktionen, så framkom det att även om alla deltagare önskade att ha 

den funktionen tillämpad i en lärmiljö, så var det en deltagare som betonade en risk angående 

det. Risken låg i datainsamlingen angående vart sparas data som skrivs, vem har tillgång till 

den, när får data hämtas ut och hur länge får den lagras. Idag så kan de interna meddelanden i 

bland annat Canvas läsas och hämtas av andra deltagare, det vill säga lärare, även det som har 

skrivits privat mellan två individer. Vilket kan medföra en restriktion och en motvillighet att 

använda det inbyggda systemet för studenterna, då de inte har kontroll över sin egna lagrade 

data. Data som lagras kan till exempel behövas och användas om det sker en dispyt mellan en 

lärare och en student, som går upp i universitetets disciplinärende som bevisning. Detta är 
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aspekter som en borde vara medveten om och fortsätta undersöka, för att ge studenter en 

trygghet att bruka den inbyggda chattfunktionen.  

När det kommer till tillämpning av notifikationer i chattfunktioner är det något som tidigare 

forskning visat kan både vara uppskattade och mindre uppskattade av studenter (Ross, 2019). 

Detta framkom även i studien, där några deltagare benämnde att de upplever sig störda av 

notifikationer. Av den anledningen finns det både en funktion att tysta alla notifikationer eller 

minimera chatt- och videomötesfunktionerna, så studenten inte ska blir störd av det som sker i 

den digitala lärmiljön.  

Utifrån den asynkrona kommunikationen har existerande forskning belyst att 

kommunikationsplattformarna Slack och Discord har främjat studenters kommunikation 

(Kruglyk et al., 2020; Ross, 2019; Rouhani, 2020). I datainsamlingen som genomfördes, fick 

informanterna en fråga om de ansåg att kommunikationen skulle förbättras med det 

designkoncept som presenterade. Informanterna hypotiserade att kommunikation skulle 

förbättras med den asynkrona chattfunktionen likväl kommunikation överlag inom den 

integrerade digitala lärmiljön. I dagsläget, när det kommer till den asynkrona kommunikationen 

mellan lärare och studenter, uttryckte några deltagare att de anser att det är svårt att veta var 

någonstans kommunikationen ska ske samt att olika lärare använder olika 

kommunikationsvägar, vilket upplevs som frustrerande. Att några deltagare i studien upplevde 

denna känsla, att kommunikation sker på flera olika ställen stämmer överens med vad Arifianto 

och Izzudin (2021) beskrivit. Att utifrån en kommunikationsaspekt, är kommunikation mellan 

lärare och studenter inte alltid synkroniserade med varandra, då lärare ofta använder flertalet 

källor att kommunicera genom (Arifianto & Izzudin, 2021). Vilket designkonceptet som 

presenterades skulle kunna underlätta med, att kommunikationen mellan lärare och student sker 

på en och samma plats.  

Tidigare forskning har påvisat att studenter får snabbare kontakt och svar på frågor av sina 

lärare när Slack använts (Rouhani, 2020). Den snabba responsen är något som informanterna i 

studien önskar att se. Några deltagarna i studien diskuterade om att de upplevde att svar från 

lärare kommer snabbare när det sker över chattmeddelande istället över ett e-postmeddelande. 

Deltagarna i studien uttryckte även att de önskar en informell kommunikation med sina lärarna, 

att de vill hellre skicka iväg ett kort chattmeddelande för att få snabbare respons, än att skriva 

ett formellt e-postmeddelande. När det kommer till den informella kommunikationen som 

deltagarna i studien önskade att se med sina lärare, menar Ramírez Mera och Tur (2021) att det 

ska erbjudas lika väl som en formell kommunikation. Det ska finnas möjlighet för både 

kommunikationssätten samt att kommunikationen mellan lärare och student inte är i behov av 

att vara konstant, utan ska ske på begäran från exempelvis studenten (Ramírez Mera & Tur, 

2021).  

En del av informantgruppen uttryckte även att de skulle önska att ha en plats där studenter 

kan samtala fritt, spontant och informellt som inte är i behov av att vara relaterat till studierna. 

Vilket även Hayashi et al. (2021) beskrivit, att den formen av samtalsutbyten ingår i de 

designmönster som tagits fram för nätbaserad undervisning. Att det ska finnas ett utrymme där 

informell kommunikationsutbyte kan ske utanför skolrelaterade aktiviteter (Hayashi et al., 
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2021). Den informella kommunikationsutbytet menar Siegel et al. (2021) kan ske genom 

exempelvis Discord eller Slack.   

Att Slack och Discord ges som exempel för informell kommunikationsutbyte från 

existerande forskning, påvisar ytterligare vikten av att implementera de funktioner som finns i 

dessa plattformar med de funktioner som är av vikt för lärande. Detta för att skapa en integrerad 

digital lärmiljö som möter alla behov som finns när det kommer till att bedriva en nätbaserad 

undervisning.  Alla deltagare i studien sa att de primärt kommunicerade med medstudenter 

genom Discord istället för genom lärplattformen som erbjuds, vilket Stankova Kraleva et al. 

(2019) beskriver kan bero på den bristande kommunikationsmöjligheter som erbjuds inom 

lärplattformarna. Detta medför att möjligheten att skapa en sammansatt lärmiljö försvinner 

(Stankova Kraleva et al., 2019). Detta stärker tesen, att den asynkrona och synkrona 

kommunikationen är av vikt att applicera in i den digitala lärmiljön. Utifrån att skapa en 

sammansatt lärmiljö är det något som alla deltagare önskar att ha i en digital lärmiljö. Att den 

lärmiljö som används i en utbildning integrerar ett flertal funktioner. Att det både finns 

funktioner för att kunna studera, hämta och ladda upp studiematerial till att kommunicera 

synkront och asynkront. Det som resultatet visade var även att deltagarna uppskattade 

funktionaliteter som oftast finns i alternativa kommunikationsplattformar såsom Discord och 

Slack.  

De funktionerna var bland annat att användande av emojis, kanaler, server, redigera och 

fästa meddelanden (Kruglyk et al., 2020; Ross, 2019). Vilket är funktioner som saknas i dagens 

lärplattformar (Ross, 2019). Detta stärker tesen ytterligare, att det finns ett behov av att designa 

om hur lärplattformar ser ut och verkar, för att möta studenternas behov. När det kommer till 

funktionen att tillämpa emojis eller olika former av reaktioner för studenter i en nätbaserad 

kontext har tidigare forskning påvisat olika resultat. 

Utifrån applicerande av emojis i en lärplattform, från ett studentperspektiv, har det 

framkommit att en del studenter upplever den funktionaliteten som överflödig, där de hellre ser 

att lärplattformen de använder sig av främjar och hjälper deras studiegång (Almukhaylid & 

Suleman, 2020). En annan studie menar att användandet att emojis kan medföra att studenter 

kan uttrycka känslor i en nätbaserad kontext. Samt att med hjälp av emojis så visar det till andra 

användare, studenter eller lärare vilken typ av innehåll meddelandet har (Zhang et al., 2017). I 

designkonceptet som designades tillämpades denna form av reaktionen, av den anledning till 

att det finns inom olika sociala kommunikationsplattformar som studenter redan är vana att 

använda sig av i sin vardag, exempelvis Facebook (facebook.com) (Almukhaylid & Suleman, 

2020) eller Twitter (twitter.com) (Ross, 2019). Denna form av kommunikativa uttryck värderas 

som applicerbara, även om tidigare forskning har värderat det som både som positivt och 

negativt. Det som framkom kring denna form av uttryck i relation till studiens informanter, var 

att alla medverkande önskade att ha den funktionaliteten och beskrev att det är något som 

hjälper dem att kunna uttrycka känslor i en nätbaserad kontext. Vilket stämmer överens med 

vad Zhang et al. (2017) beskrivit.  

Vidare genom att modifiera det som visas i en digital lärmiljö, både utifrån innehåll men 

även grafiska element såsom färg, medför det att studenter kan anpassa lärmiljön efter sina egna 

behov och förutsättningar (Blazeska-Tabakovska et al., 2019). Möjligheten att kunna modifiera 
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den digital lärmiljön, utifrån vad som visas var något alla deltagare i studien önskade att se, att 

kunna anpassa efter sina egna behov och preferenser.  

Tidigare forskning har även visat att en gränssnittsdesign och uppbyggnad för en digital 

lärmiljö utifrån en startsida inte passar alla användare (Kia, Teasley, Hatala, Karabenick, & 

Kay, 2020). Av den anledningen ska det tillämpas en möjlighet till att kunna modifiera 

innehållet.  

När det kom till designandet av konceptet så pekade val av funktioner och grafiska element 

på vad tidigare forsning belyst. Det finns dock ett behov att undersöka den sociokulturella 

aspekten inom webbdesign och grafisk utformning för att skapa en digital lärmiljö som fungerar 

över olika kontexter. 

Anledningen till att det är av vikt är för att tidigare forskning har indikerat att det finns olika 

kulturella aspekter att ta hänsyn till i designandet av en webbplats (Alexander, Murray, & 

Thompson, 2017). Några kulturella skillnader som finns är exempelvis att sidfoten av en 

bredare karaktär uppskattas av användare i Australien och Saudiarabien, men inte av användare 

från Kina. Användare från Kina uppskattar fetstil på text men inte de andra två länderna. Både 

i Kina och Saudiarabien uppskattas det att i navigationen på en webbplats ska det finns många 

länkar, mer än tio, men detta uppskattas inte av användare i Australien (Alexander et al., 2017). 

Ovan presenterades enbart ett fåtal av de kulturella skillnaderna när det kommer till 

designelement av olika grupper av individer från olika kontexter. Av den anledningen är det av 

vikt att vara medveten om de designval som tas med och i vilken kontext det designas för. I en 

digital lärmiljö som designas, är det av vikt att ta hänsyn till utformningen för att skapa en miljö 

som är anpassade efter olika kontexter.   

Av den anledningen kan det förklaras och motiveras till att informanterna som var med i 

studien, hade en övergripande sammanhängande upplevelse kring designkonceptet som 

presenterades utifrån de designvalen som skapats, även om det fanns små skillnader mellan de 

medverkade, så var det inget markant, då deltagarna befann sig inom samma demografiska 

kontext 

5.2. Metodologiska övervägande  

Utifrån den metodik som används i studien, har det tillämpats ett kvalitativt förhållningssätt.  

Det kvalitativa förhållningssättet tillämpades med anledning till att undersöka användarnas 

känslor, upplevelser och tankar i förhållandet till designkonceptet (Patel & Davidson, 2019). 

Inom en kvalitativ forskningsmetodik är forskaren en del av studien, det vill säga att forskaren 

tolkar resultatet som framkommit från informanterna (Patel & Davidson, 2019). Detta är 

författare av studien medveten om, vilket kan ha en påverkan på resultatet, även om de 

personliga upplevelserna, tankarna och åsikter inte ska spela in i det redovisade materialet så 

går det inte att säkerställa att resultatet och analysen inte blivit påverkat. 

Dock med anledning till att det arbetas med kvalitativ forskning är forskarens tolkning en 

del av styrkan i metodiken, eftersom det kan skapa en stor bredd av olika uppfattningar och 

resultat om studien skulle replikeras (Patel & Davidson, 2019). Inom förhållningssättet 

kvalitativ forskningsmetodik tillämpade studien metoden konceptdriven designforskning av 
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Stolterman och Wiberg (2010). Den metoden valdes i studien för att skapa ett designförslag i 

relation till tidigare forskning för att undersöka informanternas tankar och känslor. Metoden 

har medfört att designkonceptet som framtagits och testats har utformats utifrån vad tidigare 

forskning belyst. Undersökningen som genomfördes med informanterna var en observation 

med en tillhörande semi-strukturerad intervju. 

När det kommer till validiteten i en kvalitativ studie är det av vikt att vara transparent i 

forskningsprocessen som brukats och används i studien (Patel & Davidson, 2019). Av den 

anledning är det av vikt att belysa alla steg som genomförts i studien, redovisa resultaten tydligt 

men även att det sätts i relation till vad existerade forskning tagit fram. Av den anledningen går 

det att säga att studien har en god tillförlitlighet då detta redovisas genom studiens alla steg.  

Under den semistrukturerade intervjun som hölls var det enbart en fråga som fick 

återupprepas och förtydligas för en enstaka deltagare. Den frågan var “Skulle du kunna tänka 

dig att konceptet skulle hjälpa dig i din utbildning?”. Det går inte att svara på varför den 

deltagaren hade svårt att förstå innebörd i frågan. Det går dock att hypotisera att frågan var för 

abstrakt att förstå när användaren inte fysiskt har testat och provat konceptet. Angående studiens 

reliabilitet vid insamlingen av data var författaren av studien var ensam vid testtillfällena, vilket 

kan medföra en risk, att signaler från informanterna missas. Det användes dock 

videoinspelning, vilket Patel och Davidson (2019) menar kan leda till att reliabiliteten förhöjs 

i studien.   

Eftersom studien spelade in bild och ljud från testtillfällena, genomfördes det en 

transkribering av råmaterialet för att i nästkommande steg analysera det insamlade materialet. 

I en transkriberingsprocess finns det en risk, vilket är att ansiktsuttryck och tonfall 

försvinner från deltagarna i studien (Patel & Davidson, 2019). Detta togs med i beaktande av 

metodval och för att höja reliabilitet av datainsamlingen värderades transkriberingsprocessens 

risk som lägre än vid videoinspelningen, även om författaren av studien är medveten om det. 

Datainsamlingen valde att genomföras individuellt med informanterna, eftersom det tar bort 

risken att informanterna inte vågade uttrycka vad de tycker eller att de ska svara samma sak. 

I en kvalitativ forskningsmetodik försvinner fenomenet intervjuareffekt, det vill säga att 

informanterna svara vad de tror att forskningsledaren vill höra (Patel & Davidson, 2019). Dock 

måste det punktas ut att i studien presenterades ett designkoncept och det går inte med garanti 

att säga att informanterna svarade ärligt när det kom till deras upplevelse av konceptet. Mot den 

bakgrunden tas det med som en konflikt i studiens resultat. 

Vidare för att stärka studiens kommunikativa validitet, kan detta genomföras genom att 

informanterna som medverkar i studien, får granska resultatet som framtagits genom 

datainsamlingen för att se om det har uppfattats på ett korrekt sätt av författaren av studien 

(Patel & Davidson, 2019). Detta genomfördes inte i studien, med anledning av tidsbrist, vilket 

drar ner studiens tillförlitlighet och tas med som en påverkansfaktor av studiens resultat. När 

det kommer till val av informanter som medverkande i studien, tillämpades ett 

bekvämlighetsurval.  

Bekvämlighetsurval betyder att deltagarna som medverkar i en studie är kända av 

författaren av studien på förhand (Patel & Davidson, 2019). Anledning till att ett 

bekvämlighetsurval tillämpades var på grund av tidsbrist samt bristande respons från deltagare 
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som författaren av studien inte kändes vid sedan innan. Att tillämpa ett bekvämlighetsurval 

medför även en risk när det kommer till social önskvärdhet från informanterna.  

Social önskvärdhet betyder att informanterna i en studie uttrycker sig på ett sätt eller svara 

på frågor som de tror författaren av studien vill höra och inte deras egna åsikter kring ett 

fenomen (Denscombe & Larson, 2018). Genom att det användes ett bekvämlighetsurval i 

studien medför det en risk i att informanterna svarade på ett sådant sätt som de trodde att 

författaren av studien ville höra, vilket kan medföra att resultatet som framkom i studien ska tas 

med försiktighet, då det inte går att garantera att informanterna har uttryckt sina egna känslor 

och tankar som de har.  

Informanterna som medverkade var en homogen grupp. Det vill säga att de studerar samma 

utbildning, inom samma kontext, vilket skapar att större avvikelser i resultatet inte framkom. 

Vilket hypotetiskt skulle ha genomförts om informanterna tillhörde olika grupper med olika 

kontexter och därmed kunde ha gett en större spridning av resultatet, eller peka på samma sak. 

Vilket skulle ha skapat att resultatet som framkommit skulle haft en öka tillförlitlighet.  

Det tillämpades en informantgrupp som studerar design, vilket har både för- och nackdelar. 

De fördelar som finns inom informantgruppen är att de kan veta på förhand vad som är möjligt 

att skapa, ge feedback och åsikter utifrån ett design kritiskt perspektiv efter sin egna preferenser, 

vilket gör att designandet av konceptet kan lyftas. Det negativa som kan framkomma med en 

informantgrupp som är verksam inom designområdet, är att de lätt kan fastna i ett design kritiskt 

tänkande utifrån ett generellt plan vad de tror andra vill ha och inte utifrån sina egna känslor. 

Detta förekom ett fåtal gånger av några informanter, att de spånade och uttryckte sig vad de 

trodde andra ville ha. Vilket fångades upp direkt av författaren av studien, som ställde motfrågor 

kring vad de själva önskade att ha. Det mest optimala skulle ha varit om studien genomförde 

en jämförelsestudie mellan en grupp designstudenter och en grupp studenter som studerade ett 

annat ämne. För att se om båda grupperna skulle haft samma upplevelse och åsikter. Vid 

datainsamlingen kunde resultatet bli mer tydligt vid utpekande på brister eller positiva 

upplevelser och därmed skapat ett mer trovärdigt resultat. 

Vidare, när det kommer till val av informantgrupp så var det nio deltagare som identifierade 

sig som kvinnor och en som identifierade sig som man som ville medverka. Anledningen till 

att könstillhörigheten från informantgruppen inte var jämställd var för att inga flera som 

identifierade sig som män ville delta. Det skulle varit önskvärt i studien att det var en 

jämnfördelning bland könsidentiteter, för att undersöka om det fanns en skillnad av upplevelsen 

kring designkonceptet bland könen och därmed designa för att uppnå en jämställd design 

oavsett könstillhörighet.  

En annan metodologisk avvägning som är av vikt att nämna är litteraturundersökningen. 

Det går inte att säkerställa om resultatet skulle te sig annorlunda om den tidigare forskningen 

skulle fokuserat på en form av pedagogiska metoder eller förhållningssätt, exempelvis 

studentcentrerad forskning eller enbart teknik förstärkt lärande (eng. Technology enhanced 

learning, TEL). Detta valdes dock bort i studien men anledningen till att konceptet som 

designades och studiens fokus var att undersöka hur det går att konceptualisera en design som 

kan fungera för flera förhållningssätt och lärmetoder än att specificera, med anledningen till att 

designen ska var jämlik oavsett metodik som brukas i undervisningen. I litteraturgenomgången 
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valdes det att avgränsas till ett antal lärplattformar som har hög grad av användare. Den data 

kring hur många användare som brukar lärplattformarna kan ha skiftats. 

Anledningen till att denna skiftning kan ha skett är för att existerande forskning har indikerat 

att när COVID- 19 pandemin kom i början av 2020 var olika typer av utbildningsformer 

tvungna att ställa om från en fysisk lärmiljö till en nätbaserad lärmiljö (Abdullah & Abdulla, 

2021; Pal et al., 2020; Wong et al., 2021) och tillämpa mer digitala lösningar för att kunna 

bedriva utbildningar (Pedro & Santos, 2021). Av den anledningen kan det tillfört en ökning av 

antal användare till de olika lärplattformarna.  

Existerande forskning har även beskrivit, vad de tror utbildningar och den tekniska 

omställningen kommer se ut efter COVID-19 pandemin på följande sätt:”Even in the unlikely 

event that we return entirely to pre- COVID- 19 norms, many new practices have emerged that 

offer valuable lessons to be carried forward into our post-COVID-19 teaching” (Siegel et al., 

2021, s. 597). Vilket kan tolkas som att forskningen hypotiserar att utbildningsformer kommer 

gå igenom ett skifte och inte gå helt tillbaka som det var innan COVID-19 pandemin bröt ut. 

Vilket är en ytterligare drivkraft till att designa en digital lärmiljö som möter de förväntade 

behoven.   

I studien valdes det att avgränsa enbart till kommunikationsplattformarna Slack och 

Discord, med anledning till att tidigare forskning har indikerat att dessa plattformar har 

uppskattats av studenter, samt stärkt deras kommunikation och samarbetsförmåga (Arifianto & 

Izzudin, 2021; Kruglyk et al., 2020; Ross, 2019; Rouhani, 2020). Det går dock inte att utesluta 

om andra former av sociala medier plattformar såsom Facebook eller WhatsApp eller liknande 

forum skulle fungera lika väl och få samma utfall för studenter inom nätbaserad utbildning som 

Discord och Slack. Likväl, avgränsades lärplattformar till några få, som brukas av många 

deltagare, det går dock inte heller här att säga om det finns andra lärplattformar som har andra 

funktioner och egenskaper som studenter uppskattar mer, vilket tas med som en riskfaktor i 

bakgrundsavsnittet och vid designandet av koncept.  

5.3. Framtida forskning  

För vidare fortsatt arbete inom området lärplattformar och digitala lärmiljöer finns det ett behov 

att av att skapa en integrerad prototyp som testas på en stor grupp informanter med en longitud 

studie. Detta för att undersöka alltifrån användarvänligheten och de behov som finns till de 

tillämpade funktionerna i en verklig kontext, inom olika demografiska grupper. Med bland 

annat olika åldrar, kön, utbildningar, etniciteter, länder, funktionsförutsättningar med mera för 

att se om det finns en variation kring hur lärosätena och individer arbetar nätbaserat.  

Vidare finns det ett behov att fortsätta undersöka hur det går att främja den informella 

kommunikationen mellan lärare och studenter, minska en social ensamhet samt undersöka hur 

en asynkron chattfunktion kan fortsättas tillämpas under exempelvis föreläsningar. Utifrån den 

asynkrona kommunikationen har existerande forskning belyst att 

kommunikationsplattformarna Slack och Discord har främjat studenters kommunikation 

(Kruglyk et al., 2020; Ross, 2019; Rouhani, 2020). Med den anledningen är det värt, i framtida 

forskning att fortsätta undersöka hur kommunikationen kan stärkas. 
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Inom tidigare forskning har det undersökts kommunikation utifrån hur ett synkront 

förhållningssätt kan verka i utbildningssyfte genom livesändningsplattformen Twitch 

(twitch.nu) (Pirker, Steinmaurer, & Karakas, 2021). Det som studiens resultat lyfter fram med 

brukandet av Twitch under lektionstillfällen är följande: programvaran är lättanvändligt och 

responsiv. Studenterna upplevde att de var mer aktiva i chatten, kontra andra videoplattformar. 

Trots det, om det är många deltagare med kan chatten bli överväldigande och studenters frågor 

kan försvinna in i mängden. Det går att titta tillbaka på föreläsningar och läsa chatten asynkront 

efteråt, dock har programmet en begränsad tid som videos sparas. Det finns ingen röstkanal, det 

vill säga att studenterna kan inte interagera i tal synkront under föreläsningarna, vilket ses som 

en negativ aspekt. Det är en tillgänglig plattform för vem som helst att delta i, det är inte 

begränsat enbart till studenter. Vilket skapar både en negativ och positiv aspekt. Den negativ 

aspekten är bland annat att oönskade deltagare kan komma in och störa föreläsningarna, medan 

en av de positiva aspekterna är att det kan medföra engagerade samtal (Pirker et al., 2021). Med 

det sagt, tas detta exempel upp eftersom det visar på andra möjligheter att bedriva nätbaserad 

undervisning på, samt att till fortsatt forskning inom området, kan analys kring varför studenter 

är mer engagerade i chattfunktionen kontra andra videoplattformar genomföras för att 

vidareutveckla och designa om hur nätbaserade undervisningen bedrivs.  

I chattfunktionen men även hela den digitala lärmiljö är det av vikt att fortsätta undersöka 

hur data samlas in och lagras, vem har tillgång till den, när får den hämtas ut, hur länge lagras 

data och så vidare. Detta är av vikt att fortsätta undersöka och studera, för att skapa en digital 

lärmiljö som studenter känner sig trygga i att bruka.  

Vidare förslag till fortsatt forskning är att det finns ett behov att undersöka och designa den 

digitala lärmiljön för flera enheter, det vill säga skapa en responsiv design, för att undersöka 

hur väl lärmiljön fungerar i olika kontexter. I designandet av gränssnittet är det även värt att 

undersöka om det ska tillämpas olika teman, det vill säga förinställda lägen på bland annat 

färgval på ikoner och bakgrund, för att ytterligare medföra att lärmiljön blir anpassad efter 

studentens egna preferenser. Samt, så finns det ett behov att implementera lärares perspektiv 

och arbeta med för att undersöka om lärarna har andra behov och preferenser för att bedriva 

den nätbaserade undersökningen kontra studenterna och skapa en design som tar in både ett 

studentperspektiv och ett lärare perspektiv, för att skapa en helhets design som fungerar för 

båda parterna. 

6. Slutsatser  

Sammanfattningsvis går det att säga att dagens lärplattformar inom nätbaserad högre 

utbildning, som studien har undersökt är i behov av revidering och att designas om. Detta för 

att möta studenternas behov och arbetssätt. Att tillämpa Slack och Discord är ett bra 

tillvägagångssätt utifrån en kommunikativ aspekt men att då måste dessa system integreras med 

lärmiljön för att samla alla verktyg som behövs i en nätbaserad undervisningskontext på ett 

ställe. Detta för att underlätta och möta de behov, vanor och arbetsrutiner som studenter inom 

nätbaserad högre utbildning har. Av den anledningen är det av vikt att designa en integrerad 

helhetsdesign som möter de pedagogiska principer, funktioner och egenskaper som finns för att 
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bedriva nätbaserad undervisning tillsammans med studenters egna preferenser kring hur de 

arbetar. 

Vidare, för att besvara forskningsfrågan som låg till grund för studien, ”hur kan en digital 

lärmiljö teoretiskt underbyggas, konceptualiseras och utvärderas i syfte att uppfylla studenters 

behov, vanor och arbetsrutiner i nätbaserad högre utbildning?” går det att säga att studien har 

visat att det finns ett flertal pedagogiska principer, mönster och strategier att tillämpas som en 

teoretisk grund i en nätbaserad undervisning för högre utbildning. Dessa principer ska tillämpas 

för att optimera utbildningen för studenterna men ändå vara teoretiskt underbyggda. Några av 

de teoretiskt underbyggda teorierna som studien påvisade var att det ska arbetas med ett flertal 

digitala lösningar, det ska arbetas med flera olika kommunikativa aspekter och en nätbaserad 

undervisning ska frammana en känslas av en klass. Nätbaserad undervisning ska värna om 

studenternas självbestämmanderätt när det kommer till när och hur de vill studera, då de inte är 

bunden till en plats eller tid som vid en fysiska eller blandad lärandemiljö. Vidare ska den 

nätbaserade utbildningen ses som en egen form av utbildning och inte applicera en fysisk 

lärandemiljö in i en nätbaserad lärandemiljö, vilket kan uppnås genom att applicera in 

pedagogiska principer och designmönster som finns för nätbaserad undervisning. Studien visar 

även vikten av att konceptualisera ett koncept. Konceptualiseringen av den digitala lärmiljö 

genomfördes genom att designa stillbilder utefter vad existerande forskning föreslår. Designen 

utvärderades tillsammans med en informantgrupp som är studenter. Det genomfördes en 

observation och semistrukturerad intervju. Därpå genomgick designen en revidering efter 

informantgruppens åsikter. Revideringen genomfördes för att designa och utvärdera designen 

tillsammans med studenterna. Detta för att förstå studenternas behov, vanor och arbetssätt för 

att designa rätt sak för rätt målgruppen. 

Studien drar även slutsatsen, efter designkonceptet som presenterades för informanterna 

men även i relation till tidigare forskning att en digital lärmiljö ska erbjuda synkron och 

asynkron kommunikation. Kommunikation mellan studenter och lärare är i behov att förbättras, 

informell kommunikation ska erbjudas samt att kommunikationen ska ske på ett ställe. Det ska 

även erbjudas möjligheter där studenter kan ventilera och samtala fritt utan att lärare är 

inblandade. Studien drar även slutsatsen att den lärmiljö som brukas ska ha möjlighet att vara 

individanpassad och att studenter ska kunna modifiera sin miljö både efter färg och form men 

även vilket innehåll som visas. Det ska även erbjudas funktioner såsom mörkt läge eftersom 

vissa studenter studerar på kvällarna. Det ska också finnas individbaserade att-göra listor så 

studenterna kan sortera och hantera egna noteringar för att kunna ha kontroll på vad som ska 

genomföras. Sammanfattningsvis går det att säga att det finns ett behov att designa om dagens 

lärplattformar till en integrerad lärmiljö som möter studenter behov, vanor och arbetssätt för att 

underlätta alla aspekter studiegången inom nätbaserad högre utbildning.       
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Bilaga I  

Ikoner som används i designkonceptet, hämtat från Icon8 

 

 
Länk till ikon: <a target="_blank"href="https://icons8.com/icon/44045/search">Search</a> 

icon by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a> 

 
Länk till ikon: <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/44013/home">Home</a> 

icon by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a> 

 
Länk till ikon: <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/52134/close">Close</a> 

icon by <a target="_blank"href="https://icons8.com">Icons8</a> 

 
Länk till ikon: <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/52146/settings">Settings 

</a> icon by <a target="_blank"  

 
Länk till ikon: <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/44781/bookmark"> 

Bookmark</a> icon by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a> 

href="https://icons8.com">Icons8</a> 

 

https://icons8.com/
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https://icons8.com/
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Länk till ikon: <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/56304/edit">Edit</a> icon 

by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a> 

 

 
Länk till ikon:  <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/44037/plus-+">Plus 

+</a> icon by <a target="_blank" href="https://icons8.com">Icons8</a> 
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Bilaga II  

Intervjufrågor  

 

Allmän information 

a- Tid och datum för intervju:  

b- Vilken könstillhörighet anser du dig själv tillhöra? 

c- Hur gammal är du? 

d- Vilken utbildning läser du och vilken termin?  

e- Vilken lärplattform brukar din utbildning?  

f- Hur kommunicerar du med dina lärare och medstudenter idag? 

 

Öppna frågor 

1. Vad får du för upplevelse och känsla över koncept?  

2. Skulle du kunna tänka dig att detta koncept skulle underlätta din kommunikation med 

andra studenter?  

3. Skulle du kunna tänka dig att konceptet skulle hjälpa dig i din utbildning? 

4. Skulle du vilja använda konceptet i när du studerar? 

5. Tror du detta koncept skulle fungera väl för dig i sina studier och varför?  

6. Vad tycker du är bra med konceptet?  

7. Vilka förändringar skulle du önska se i prototypen (ta bort, ändra eller lägga till?)  

 

 

Avslut  

• Är det något annat du vill lyfta när det kommer till att studera nätbaserad, angående 

lärplattformar eller alternativa kommunikationsformer?  
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Bilaga III 

Välkomstbrev  

 

Hej och välkomna, mitt namn är Cassandra Bergman och jag genomför mitt examensarbete från 

utbildningen Digital Design från Högskolan i Kristianstad.  

 

Studien kommer undersöka hur det går att designa om dagens lärplattformar för att möta 

studenternas behov utifrån en kommunikationsaspekt.  

 

Undersökning består av tre delar och tar cirka 30 minuter:  

1. Allmänna frågor  

2. Användartest kring den designade konceptet 

3. Avslutande intervju om användarupplevelsen och övriga kommentarer. 

 

Intervjuer kommer ske över videokommunikationsplattformen Zoom och där kamera och ljud 

ska fungera. 

 

Under intervjun kommer ljud och bild spelas in som kommer ligga som råmaterial för 

resultatanalysen och kommer transkriberas. Om du medverkar i studien, har du gett ditt 

samtycke till att videomaterial spelas in.  

Data som samlas in till denna studie kommer enbart brukas i denna studie och allt inspelat 

material kommer att förstöras efter transkriberingsprocessen.  

 

Du som delar i studien har rätt att avböja frågor, inte svara eller avbryta studien när du vill, utan 

att ge ett skäl till det samt att det är frivilligt att delta i studien. Du som medverkar kommer att 

göra det konfidentiellt, det vill säga att ditt namn eller kontaktinformation kommer inte att stå 

med.  

 

Har du några övriga frågor, kan du kontakta mig på:  

 

 

 

Tack på förhand, 

Cassandra Bergman  

 

 

 

 

E-post: cassandra.bergman0139@stud.hkr.se                    Discord: Cassandra Bergman#9455 

 

mailto:cassandra.bergman0139@stud.hkr.se

