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Sammanfattning

I denna uppsats läggs fokus på vuxenstuderande som studerar på distans inom högskola

och universitet med neuropsykiatriska diagnoser (NPF), mer specifikt ADHD/ADD och

dyslexi. Studiens frågeställning behandlar hur digitala designriktlinjer kan utformas för

LMS plattformar för att  underlätta inlärning för personer med neuropsykiatriska

diagnoser. Först genomförde vi en undersökning för att ta reda på vilken kunskap som

redan finns i den befintliga forskningen med hänsyn till informatik och design, samt för

att få information om hur studiepopulationen påverkas av distansundervisning. Därefter

genomfördes en mindre kvalitativ intervjustudie med studenter som har ADHD/ADD och

dyslexi. Fokus för arbetet låg på att ta reda på vilka problem som finns och att undersöka

hur LMS plattformen som används påverkar deras studier, samt ta del av förslag till

förbättringar.

Genom tematisk analys med mindmaps analyserades sedan innehållet i intervjuerna.

Detta ledde till att de problem informanterna brottades med blev tydlig. Deras utsagor och

förslag till förbättringar för inlärning låg sedan till grund för att ta fram ett antal möjliga

generella designriktlinjer för högskolor och organisationer.

Genom det metodiska arbetet med tematisk analys togs tre slutliga huvudteman fram: (1)

Positiva aspekter av plattformen. (2) Negativa aspekter av plattformen. (3) Förslag till

idéer på förbättringar (Se bilaga 3). Utifrån resultaten föreslås designriktlinjer som syftar

till att förbättra distansundervisning för studenter med NPF via högskolan. I dessa

riktlinjer lyfts följande aspekter fram: tydlig struktur, sökfunktion, kursöversikt,

applikation versus dator, attraktiv design, hjälpmedel, nåbarhet, community och

fortbildning (organisation och gemensam praxis).

Nyckelord/Key words

Distansstudier, designriktlinjer, informatik, neuropsykiatriska diagnoser (NPF), UDL,

LMS, datorstött lärande (cScL), adaptivt lärande
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Abstract

This thesis focuses on adult students who study distance education within college and

university with neuropsychiatric diagnosis (NPF), more specifically ADHD/ADD and

dyslexia. The study's question addresses how digital design guidelines can be designed

for LMS platforms to facilitate learning for people with a neuropsychiatric diagnosis.

First, we conducted a survey to find out what knowledge already exists in the current

research regarding informatics and design, and to get information on how the study

population is affected by distance education. A small qualitative interview study was

conducted interviewing students with ADHD/ADD and dyslexia. The scope of the work

was finding out what problems there are and investigating how the LMS platform

influences their study experience, as well as taking part in suggestions for improvements.

Through thematic analysis with mind maps, we then analyzed the content of the

interviews. This led to the problems the informants struggled with becoming clear. Their

statements and suggestions for improvements in learning then formed the basis for

developing several  general design guidelines for universities and organizations.

From the process of thematic analysis, three key themes were identified: (1) Positive

aspects of the platform. (2) Negative aspects of the platform. (3) Suggestions for ideas for

improvements (See Appendix 3). Based on the analysis, we aim our design guidelines at

improving distance education for students with NPF who study at universities. In these

design guidelines, the following  points are highlighted: clear structure, search function,

course overview, application versus computer, attractive design, aids, accessibility,

community and training (organization and common practice).

Nyckelord/Key words

Distansstudier, designriktlinjer, informatik, neuropsykiatriska diagnoser (NPF),

UDL, LMS, datorstött lärande (cScL), adaptivt lärande
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1. Introduktion

Idag finns det ett behov av stöd för elever på grund av ökad distansundervisning

(Skolverket, 2020). E-lärande och andra tillvägagångssätt har anpassats i skenet

av COVID-19 för att säkra kvaliteten av utbildningsprocessen (Shaaban & Rabie,

2022). Den plötsliga förändringen på grund av pandemin har påverkat alla skolor

till att använda distansundervisning (Natasia, Wiranti & Parastika, 2022). UR

Samtiden nämner vikten av att bemöta olika studenters behov på distans i skenet

av den pågående pandemin och diskuterar svårigheterna att nå ut till studenter

med NPF på håll (UR Samtiden, 2020). Dagens digitala teknik möjliggör

undervisning hemifrån på ett nytt sätt och under 2000-talet har antalet

heltidsstudenter via distansutbildningar expanderat kraftigt enligt en kartläggning

av Universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2017). I en ökad framfart av teknologiska

informationsflöden förlitar sig studenter alltmer på internet, surfplattor,

smartphones och andra digitala artefakter (Nugroho, Murdowo, Ahmadi &

Suminar, 2020). Högre utbildningar kan ej undgå moderniseringen, de utmanas

och genomgår också en slags teknologisk revolution (Karovska Ristovska,

Rashikj-Canevska, Tasevska, Bruziené, Orechova, Paiva Dias, Brito & Haubro,

2021). Learning management systems (LMS) möjliggör för lärare och studenter

att få tillgång till lärandematerial digitalt i den högre skolan (Ahmad, Beyene &

Giannoumis, 2018). I denna utveckling är det viktigt att LMS system tillgodoser

studenternas behov (Karovska Ristovska, Rashikj-Canevska, Tasevska, Bruziené,

Orechova, Paiva Dias, Brito & Haubro, 2021). Dock har distansstudier även

medfört olika svårigheter och pedagogiska prövningar. I en spansk studie har

universitetsstudenter rapporterat problem med teknologin och avsaknad av

engagemang vilket i sin tur påverkar åtagandet för studierna. Dessutom redogörs

upplevelser av osäkerhet och ensamhet som kombinerat med andra komplexa

faktorer kan resultera i avhopp och oavslutade studier (de la Peña, Lizcano &

Martínez-Álvarez, 2021). EU:s institutioner förespråkade en målsättning med

minskning av avhoppen till 10% under 2020. I dagsläget ligger avhopp för
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universitetsstudier exempelvis i Spanien på ungefär 19% procent (de la Peña,

Lizcano & Martínez-Álvarez, 2021). Det här problemet måste adresseras.

En grupp studenter som visat sig ha extra stora utmaningar i skolan är personer

med neuropsykiatriska diagnoser (NPF). Cinquin, Guitton & Sauzéon (2019)

refererar till en tidigare systematisk översikt, vars granskning av 118 artiklar från

teknologi och utbildningsjournaler såg att arbetsområdet kring social integration

av personer med funktionsnedsättning (där NPF diagnoser ingår) har ökat markant

sedan början av 2000-talet (Cinquin, Guitton & Sauzéon, 2019). Enligt Sveriges

Radio har Riksförbundet Attention påvisat via en enkätundersökning att det finns

svårigheter med distansundervisning för elever i gymnasiet med NPF, såsom

autism och ADHD (Sveriges Radio, 2020). Så här definierar Attention en

NPF-diagnos:

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för flera

olika diagnoser. Gemensamt är att det har att göra med hjärnan och hjärnans sätt

att fungera. ADHD/ADD, Aspergers syndrom (ASD), Tourettes syndrom, OCD,

Dyslexi/Dyskalkyli och tal- och språkstörningar är exempel på neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar.” (Riksförbundet Attention, 2011). Dessa är några av de

vanligare NPF diagnoserna (SPSM, 2021).

Personer med NPF behöver ofta extra stöd och vägledning genom sin skolgång för

att klara läromålen (Turan & Atila, 2021). Därför finns implementerade riktlinjer

som Skolverket följer. Enligt Skolverket har studenter vid vuxenutbildningar rätt

till extra anpassning - med det menas rätt till extra tid eller tillbehör som

miniräknare eller dylikt - men däremot inte rätt till pedagogiskt stöd - pedagogiskt

stöd betyder extra stöd från lärare och/eller specialpedagog (Skolverket, 2020).

Det är alltså angeläget att de extra anpassningar som finns fungerar så optimalt

som möjligt.
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En grundläggande del av att använda digitala system är människa-dator

interaktion, men det är ett återkommande problem för personer med

funktionsnedsättning (Ojeda-Castelo, Piedra-Fernandez & Iribarne, 2021).

Teknologi används ofta för att hjälpa studenter med funktionsnedsättningar att

tillgodogöra sig akademisk kunskap (Cinquin, Guitton & Sauzéon, 2019). För att

effektivisera LMS system är det viktigt att tillgängliggöra dem för alla användare,

inklusive personer med funktionsnedsättningar (Ahmad, Beyene & Giannoumis,

2018).

Det finns inte tillräckligt med forskning som fokuserar på teknologi-stött lärande

för målgruppen, utan fokus läggs mer på hjälpmedelsteknik för olika

inlärningssituationer (Cinquin, Guitton & Sauzéon, 2019). Här ser vi en

kunskapslucka som behöver utforskas vad gäller användandet av LMS plattformar

för studenter med NPF. I vår litteraturgenomgång har vi funnit att det saknas

studier som undersöker och utvärderar designen av tekniska hjälpverktyg för

personer med funktionshinder. Vår iakttagelse underbyggs i en systematisk

översikt av Cinquin, Guitton & Sauzéon (2019) som fokuserar på studier på

distans via LMS plattformar (Cinquin, Guitton & Sauzéon, 2019).

Majoriteten av de 118 artiklar som Cinquin, Guitton & Sauzéon (2019) bland

annat refererar till visar på att merparten av de artiklar som huvudsakligen

analyserades undersökte teknologi-stött lärande i förhållande till en specifik

funktionsnedsättning (Inlärningssvårigheter, ADHD, Autism etc.). Studier

tenderar att undersöka användandet av en specifik teknologi för en specifik

medicinsk diagnos. Endast ett fåtal nya artiklar har adresserat Universell Design

(UDL) (Cinquin, Guitton & Sauzéon, 2019). UDL innebär att tillgängliggöra

design av teknologi, produkter, program och tjänster för alla människor i så stor

utsträckning som möjligt, utan specialiserad design eller extra anpassningar. UDL

ska inte utesluta hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar ifall det

behövs (Hierra Nieves, Crisol Moya & Montes Soldado, 2019).
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Med det som bakgrund väljer vi att undersöka LMS plattformars designaspekter i

sin helhet utifrån UDL i förhållande till de valda NPF diagnosernas kriterier, vilka

presenteras hos informanter från vår kvalitativa studie. Vi utgår från kriterier för

två diagnoser: dyslexi samt ADHD/ADD och presenterar designriktlinjer som kan

förbättra lärplattformar på en mer generell LMS-nivå, vilket har till syfte att

underlätta för personer med NPF. Denna studie omfattar ett specifikt LMS system

(Canvas) då urvalet är begränsat till studenter vid högskolan Kristianstad där LMS

plattformen redan är integrerat i högskolans system.

1.1 Syfte och frågeställning

Målet med denna ansats är att bidra till befintlig forskning och undersöka de

specifika kriterier som ingår i två NPF diagnoser, ADD/ADHD och Dyslexi inom

ramen för NPF diagnoser, samt att utforma designriktlinjer utifrån dessa med hjälp

av resultat från informanter. Målet är att förbättra användarbarheten i LMS

lärplattformar och underlätta studieupplevelsen för studenter med dessa två NPF

diagnoser vid distansutbildning på högskola och universitet. 

Frågeställningen är 

● Hur kan digitala designriktlinjer utformas för att underlätta

högskolestudier för personer med neuropsykiatriska diagnoser?

Utmaningar och fallgropar med distansstudier.

1.2 Avgränsningar

Då studien och designprocessen framför allt fokuserar på den digitala

lärplattformen och dess funktioner valde vi att avgränsa studien till

vuxenstuderande som studerar på distans inom högskola och universitet och har

diagnostiserats med NPF diagnoserna ADHD/ADD och dyslexi.
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Dessutom gör vi avgränsningen mot så kallade lärplattformar (LMS). Då LMS

system är allmän praxis och vanligen används vid distansstudier idag.

1.3 Begreppsdefinitioner
Affordance - Den upplevda handlingen och de faktiska egenskaperna hos ett

objekt, vilket hjälper till att bestämma dess funktion. Relationen mellan en person

och en fysisk objekt (Norman, 2013).

Flow - Flow innebär att man hamnar i ett flöde av närvaro, ökad välbehag och

fokus som stödjer inlärningsprocessen (Hamari, Shernoff, Rowe, Coller,

Asbell-Clarke & Edwards, 2016).

Datorstött lärande (computer Supported collaborative Learning - cScL) - En

pedagogisk närmande där inlärning sker via en social interaktion genom dator

eller Internet (Splichal, Oshima & Oshima, 2018).

Design - en arbetsprocess som utvecklar med utgångspunkt från användares behov

(SVID, n.d.).

Designriktlinjer - Rekommendationer om hur man kan applicera designprinciper

för att ge en mer positiv användarupplevelse (Interaction Design Foundation).

Informatik - Informationssystem/informatik är det vetenskapliga ämne som

utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella,

organisatoriska och samhälleliga sammanhang (SISA, 2010). 

Instruktionsdesign - Innebär att analysera hur man på bästa sätt presenterar

undervisningsmaterial, estimerar inlärningsbehov, samt utvecklar ett system för att

leverera det som behövs för instruktionsdesign (Popov & Ivanova, 2020).

LMS - Learning management system. En mjukvara som används av både

utbildningsinstitutioner och företag för att strukturera, stödja och förbättra

e-lärande. En lösning som levereras av LMS leverantörer med en färdigdesignad

och kodad digital yta och inbyggda funktioner. Några av möjligheterna som
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tillhandahålls av LMS är diskussionsforum, chattrum, videokonferenser,

webbloggar, fildelning och resurs rekommendationer (Viswanathan, Meacham,

Adedoyin, 2022).

NPF - Neuropsykiatriska diagnoser (Riksförbundet Attention, 2018).

Universell design - Utformning av miljöer, produkter och tjänster utifrån alla

individers behov (McGlynn & Kelly, 2019).

Universal design of learning (UDL) - Innebär att tillgängliggöra design av

teknologi, produkter, program och tjänster för alla människor i så stor utsträckning

som möjligt, utan specialiserad design eller extra anpassningar (Nieves, Moya,

Soldado, 2019).

Adaptiv inlärning - Adaptiva inlärningssystem är ett intelligent inlärningssystem

som kan förutsäga beteenden med hjälp av diagnostik (Lancheros-Cuesta,

Carrillo-Ramos & Pavlich-Mariscal, 2014).

Gamification (Spelbaserad inlärning) - Begreppet innebär att man skapar

förutsättningar för immersion likt ett spel för att stärka kunskapsinhämtning

(Dymora & Niemiec, 2019).

Information och kommunikationsteknik (ICT) - E-lärande innebär att facilitera

kunskapsinhämtning via information och kommunikationsteknik (ICT). Det är en

bred term som täcker teknologi som exempelvis mobiler, datorer och surfplattor.

Inkluderar både internetuppkopplade enheter och telefoner som stöds av trådlös

teknologi (Simonova & Poulova, 2017).
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Distansundervisning och funktionsnedsättningar
Distansutbildning betraktas rent allmänt som en möjlighet att ge individer

(inklusive personer med funktionshinder) en större tillgång och ökad

tillgänglighet för högre utbildning (McManus, Dryer, & Henning, 2017).

Nästan en tredjedel av alla studenter i USA som ska gå vidare till högre utbildning

har inte nått läsnivån som krävs för att klara avancerade engelskakurser via

högskolan (Peterson-Karlan, 2011). Dyslexi är ett exempel där den drabbade ofta

inte fortsätter vidareutbilda sig inom akademin och kan ha svårare att få jobb till

följd av sina lässvårigheter (Pedroli, Padula, Guala, Meardi, Riva & Albani,

2017). Alsobhi & Alyoubi (2018) refererar till en studie som fann att de e-lärande

verktyg som används i dagens klassrum inte lämpar sig väl för dyslektiska

studenter (Alsobhi & Alyoubi, 2018). Dyslektiker kan utmärka sig inom alla

akademiska områden, men de kan behöva specifika typer av adaptiv inlärning för

att överkomma sina inlärningssvårigheter (Popov & Ivanova, 2020). Ntombella

(2020) menar att det är av vikt att studenter med NPF får möjlighet att fullfölja

högre utbildning i vuxen ålder, då det kan bidra till en ökad livskvalitet och inte

minst större karriärmöjligheter (Ntombella, 2020). Detta betonar även Turan

(Turan & Atila, 2021).

Goda relationer till lärare verkar höra samman med prestation. Därför är det

viktigt att förebygga dessa faktorer med praxis såsom en aktiv metodik för att

motivera studenter (Peña, Lizcano & Martínez-Álvarez, 2021).

2.1.1 Utmaningar med distansstudier

Det speciella med distansundervisning utan fysisk närvaro är att det kan leda till

att studenterna inte blir lika delaktiga jämfört med de som lär sig i klassrum

(Peña, Lizcano & Martínez-Álvarez, 2021). Enligt en stor enkätundersökning av

Catalano, hade många studenter med olika typer av funktionsnedsättningar inte
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något större förtroende att klara sina distansstudier. Av 2300 svar var 46%

övertygade om att deras funktionsnedsättning påverkade deras distansstudier

negativt. Anledningar gällde bland annat fokus, att klara prov och tidsplanering.

Vissa studenter angav att datorn i sig kunde vara distraherande (Catalano, 2014).

Forskning har visat att studenter med inlärningssvårigheter med större sannolikhet

upplever högre nivåer av sociala och emotionella problem (Turan & Atila, 2021).

Att undervisa studenter med NPF diagnoser är utmanande, då de enkelt tappar

fokus (Turan & Atila, 2021). Det är väsentligt att introducera strategier för att

fånga deras uppmärksamhet och på så sätt öka deras intresse. Bristande

motivation hos många studenter återspeglas i ett antal studier, som visar att man

ofta är mer orolig för att klara kursen än att lära sig innehållet (Peña, Lizcano &

Martínez-Álvarez, 2021).

I en undersökning som Catalano (2014) refererar till jämförde man hur det gick

för studenter med funktionsnedsättningar med studenter som inte hade någon

diagnos. Man såg att studenter med funktionsnedsättning hade svårare att

genomföra studierna, att klara av kurser, samt att de generellt sett fick lägre betyg.

Typen av funktionsnedsättning påverkade resultatet, då de som led av mental

ohälsa klarade färre kurser än den generella populationen, vilket även gällde de

med funktionsnedsättning. Personer med hörselnedsättning genomförde i högre

grad kursen än de utan funktionsnedsättning. Dessa resultat kan dock påverkas av

att gruppen med hörselproblem var en mindre grupp rent statistiskt. Studenter med

funktionsnedsättningar ska inte behandlas som en homogen grupp med likadana

behov, utan man behöver fokusera på och bemöta de individuella utmaningarna

(Catalano, 2014). Popovs och Ivanovas studie som berör dyslektiker understryker

påståendet. Det finns många olika dyslexi-typer och individer har olika symtom.

Därför behöver inlärningsstrategierna också vara varierade och flexibla (Popov &

Ivanova, 2020).

Exempelvis har det, enligt en studie, riktats alltför lite fokus mot att förstå

fördelarna med att nyttja dyslexi-typer och deras personliga läsfärdighetsnivåer
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när man anpassar system för studenter med dyslexi. Det trots att dessa två faktorer

är viktiga variabler i deras utbildning (Alghabban, Al-Dawsari & Hendley, 2021).

2.1.2 Befintliga lösningar och pågående utveckling

E-lärande innebär att underlätta kunskapsinhämtning via information och

kommunikationsteknik (ICT). Det kan användas på många sätt, som ett

komplement till traditionell undervisning, synkron eller asynkron

distansundervisning och LMS system med mera. Det bidrar med flexibilitet

gällande både tid och plats för studier vilket gör att högre utbildningar kan

leverera utbildningsmaterialet mer optimerat. Genom effektiv implementering av

e-lärande kan universitet och högskolor attrahera fler studenter (Al-Adwan,

Al-Adwan & Smedley, 2013).

Datorstött lärande eller Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)

skapar community där deltagare kan alternera mellan att både aktivt

kunskapsinhämta och designa. CSCL kan lösa problem på ett kreativt och

multidisciplinärt sätt. Man kan samarbeta, designa ett projekt, produkt eller

prototyp. Studier visar att CSCL är en lyckad metod för att förstärka studenters

inlärning och prestation. Det är viktigt att notera att inlärning endast sker i

integration av de pedagogiska, sociala och teknologiska element i en virtuell

inlärningsmiljö (Muños-Carril, Hernández-Sellés, Fuentes-Abeledo &

González-Sanmamed, 2021).

Instruktionsdesign innebär att analysera hur man på bästa sätt presenterar

undervisningsmaterial, estimerar inlärningsbehov, stödjer lärare att instruera samt

utvecklar ett system för att leverera det som behövs för att motivera lärande

(Popov & Ivanova, 2020). Webbaserat lärande (WBL), alltså lärande via webben,

underlättar instruktionsdesign, samt förbättrar inlärning vilket kan effektivisera

metoden (Cook, 2007). Instruktionsteknologi kan attrahera intresset hos

funktionshindrade studenter, vilket skulle kunna hjälpa dem att lära sig mer

effektivt (Turan & Atila, 2021).
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Distansundervisning, e-lärande och informatik samverkar symbiotiskt i en

ömsesidig interaktion mellan människa-dator teknik. I många situationer stärks

e-lärande av informatik som driver utvecklandet av innovativa mjukvaror i

utbildningssyfte för att stärka inlärningen. Informatik är motorn som uppmuntrar

e-lärande att utvecklas som undervisningsmodell. I sin tur kan e-lärande också

tvinga informatik att finna nya lösningar, på grund av nya problem och krav som

ställs i inlärningsprocesser (Popov & Ivanova, 2020). Exempelvis har det visat sig

att ett datorbaserat tillvägagångssätt är mer hjälpsamt för dyslektiska studenter än

att arbeta med papper (Popov & Ivanova, 2020). Andra studier visar att barn med

autism når fler läromål och bättre bibehåller både intresse och motivation med en

dator jämfört med traditionella undervisningsmetoder (Hulusic & Pistoljevic,

2016).

Studenter med specifika inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli etc) ogillar

textbaserade material. Därför kan användandet av multimedia element som

möjliggör interaktion och tilltalar flera sinnen förbättra studenters inlärning.

Multimedia kan skapa inlärningsmiljöer som är intressanta och attraktiva för

studenter (Turan & Atila, 2021).

Gamification

En metod inom informatiken är så kallad gamification. Begreppet innebär att man

skapar förutsättningar för immersion likt ett spel för att stärka

kunskapsinhämtning (Dymora & Niemiec, 2019). Flow innebär att man hamnar i

ett flöde av närvaro, ökad välbehag och fokus som stödjer inlärningsprocessen.

Flow har också förknippats med goda akademiska och kreativa prestationer

professionellt. Studier förutspår att spelbaserat lärande och gamification kommer

bli en allt vanligare metod för att skapa engagemang hos studenter. (Hamari,

Shernoff, Rowe, Coller, Asbell-Clarke & Edwards, 2016).

Gamification är fortfarande en ovanlig metod i distansundervisning men dess

användbarhet blir alltmer tydlig. Gamifiering aktiverar studenten och hjälper
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läraren att modifiera mer traditionella undervisningsmetoder (Peña, Lizcano &

Martínez-Álvarez, 2021).

Dichev och Dicheva (2017) beskriver att det finns potential för att immersion och

flow med hjälp av gamification kan stödja inlärning och motivation för personer

med NPF. Dock nämner författarna också att det behövs mer forskning på

området, speciellt för de unika behov som olika målgrupper kräver, samt mer

undersökande kring vilka element av inlärningen som kan ”gamifieras.” (Dichev

& Dicheva, 2017). Detta bekräftas även av Hamari, Shernoff, Rowe, Coller,

Asbell-Clarke & Edwards (2016).

En studie hade som mål att designa och analysera en gamification modell för

distanslärande på universitetsnivå (Peña, Lizcano & Martínez-Álvarez, 2021).

Resultaten visar att gruppkommunikation kan förbättras och nya perspektiv väcks,

vilket både stärker studentens innovativa och kreativa tänkande, om verktyget

används på ett effektivt sätt. Forskning inom fältet distansundervisning indikerar

att gamification kan öka studenternas engagemang, som i sin tur leder till mindre

avhopp (Peña, Lizcano & Martínez-Álvarez, 2021).

Peña, Lizcano & Martínez-Álvarez (2021) noterar att användningen av gamifierat

lärande kan öka studenternas engagemang samt förbättra kunskapsinhämtningen.

En studie som Peña, Lizcano & Martínez-Álvarez (2021) citerade, analyserade

effekten av gamifierat lärande på den inre och yttre motivationen hos studenter

vid ett distansuniversitet, med positiva resultat på båda områdena (Peña, Lizcano

& Martínez-Álvarez, 2021).

AR teknologi möjliggör riktiga och virtuella objekt att interagera med varandra.

Ljud, grafik eller annan input förstärker verkligheten med hjälp av teknologi

såsom mobiltelefoner. AR kan bidra med att hjälpa studenter med

inlärningssvårigheter. Det är ett viktigt forskningsområde (Turan & Atila, 2021).

Ett angränsade exempel mot en annan målgrupp genomfördes i en studie där man

testade att implementera en rolig virtuell lärmiljö (VE) i avseende att stärka
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inlärning för barn med dyskalkyli. Genom ett internetbaserat datorspel i

kombination med en chatt ökades immersion och aktiv interaktion och man såg att

deras resultat förbättrades (Castro, Bissaco, Panccioni, Rodrigues & Domingues,

2014).

Några av de studier som nämnts fokuserar inte på vuxenstuderande, men man kan

förstå att personer med NPF kan behöva alternativa inlärningsmöjligheter och där

kan digital design fylla en viktig roll. För att iterera, så försvinner inte kriterier

eller symtom för NPF diagnoser med åldern (Turan & Atila, 2020). Framtidens

klassrum kanske kan nyttja möjligheterna med virtuell inlärning på distans där

flera sinnen involveras.

2.2 Learning Management Systems (LMS)
De flesta universitet, högskolor, organisationer och institutioner runt om i världen

använder olika typer av LMS system för att stödja e-lärande (Viswanathan,

Meacham & Adedoyin, 2022). Ett antal exempel är Sakai, Blackboard, Moodle

och Canvas. Moodle är gratis och en av de största i världen med över 199,000,000

användare runtom i världen (Ramos, Cechinel, Magnus & Lemos, 2021). LMS

system används för planering, skapande, leverans och hantering av kurser och

utbildningar. Några av möjligheterna som tillhandahålls av LMS är

diskussionsforum, chattrum, videokonferenser, webbloggar, fildelning och resurs

rekommendationer. Ett bra LMS ger en dynamisk miljö för att skapa interaktion

mellan studenter och lärare (Viswanathan, Meacham & Adedoyin, 2022).

Val av plattform för e-lärande måste ske i enlighet med de behov skolan har så att

man kan avgöra acceptans- och nyttjande faktorerna för systemet (Natasia,

Wiranti & Parastika, 2022).

Ett annat område där man studerat LMS plattformar är inom Eco-feedback.

Eco-feedback informerar människor om konsekvenserna av deras miljöavtryck

och hjälper dem att ta kloka beslut för att sänka sin energikonsumtion. Pittarello

och Pelligrini (2017) genomförde en studie där man försökte följa dessa krav i
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distansundervisning. Plattformen Moodle valdes av universitetet för

undersökningen (Pittarello & Pellegrini, 2017). Författarna menar att Moodle är

en användbar plattform för att distribuera dokument, kollaborera och leverera

instuderingsmaterial. Men i flera sammanhang uppfattar de att det finns ett behov

av en rikare och mer interaktiv lärplattform. I studien noterades exempelvis att

chatten var uppskattad av studenterna som föredrog den mer interaktiva

funktionaliteten istället för forumen. Den saknade dock grundläggande funktioner

som fildelning och länkdelning. Behoven fylldes istället i av externa verktyg

såsom Invision när Moodle plattformen inte räckte till (Pittarello & Pellegrini,

2017). Vissa begränsningar av Moodle kan överkommas tack vare hjälpsamma

plugins såsom kollaborativa whiteboards. Det som skulle behövas enligt

författarnas bedömning är ett ekosystem med samverkande verktyg fokuserat på

design aktiviteter (Pittarello & Pellegrini, 2017).

Artificiell intelligens i utbildning (AIEd) berör främst utvecklingen av datorer som

utför kognitivt arbete inom lärande och problemlösning. AIEd är ett hett

forskningsfält. Både institutioner och utbildningar är intresserade av att utveckla

tekniken (Chen, Xie, Zou, & Hwang, 2020).

Adaptiva inlärningssystem är ett intelligent inlärningssystem som kan förutsäga

beteenden med hjälp av diagnostik (Lancheros-Cuesta, Carrillo-Ramos &

Pavlich-Mariscal, 2014). Vi presenterar några exempel på adaptiva

e-inlärningssystem nedan.

DAELMS, är ett nytt adaptivt e-inlärningssystem. Även kallat för dyslexia adaptivt

e-inlärningshanteringssystem (DAELMS). Det har studerats av Alsobhi &

Alyoubi. Systemet arbetar genom att använda intelligens som formar innehållet

och presenteras enligt vissa faktorer såsom inlärningsstilar, individuella behov och

befintlig kunskap. DAELMS är ett komplext system som kräver en viss mängd tid

och expertis i kunskapsteknik och formatering för att utveckla. Grupper av

universitetsstudenter som studerar datavetenskaps - relaterade huvudämnen

utvärderade systemet. Resultaten visar att när systemet ger användaren
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inlärningsmaterial som passar deras inlärningsstil eller dyslexi-typ blir deras

inlärningsresultat bättre (Alsobhi & Alyoubi, 2019). DAELMS sätter samman

varje given dyslexi-typ med den tillhörande inlärningsstil som studenten föredrar

och anpassar därefter materialet som presenteras för studenten. DAELMS

presenterar ett anpassningsbart e-inlärningssystem. Det inkluderar struktur för

läroplanen, navigering, presentation, hjälptekniker och vägledning (Alsobhi &

Alyoubi, 2019).

GOAL-systemet är en plattform som har till uppgift att stärka studenters

utveckling av datainformerad SDL-förmåga. Systemet kan länkas från vilket LMS

som helst - exempelvis Moodle via protokollet Learning Tool Interoperability

(LTI). Interoperabilitet är kapaciteten hos olika system att kommunicera med

varandra. GOAL-systemet synkroniseras automatiskt till inlärningsaktivitetsdatan

(till exempel läsloggar från BookRoll) från Learning Record Store (LRS), som är

ett datalagringssystem (Li, Majumdar, Chen & Ogata, 2021).

I en studie studerades en självständig lärmiljö på nätet, ER (Extensive Reading)

för högstadieelever. BookRoll är ett verktyg som används för att komma åt

e-böcker eller föreläsningsbilder. Den har många olika funktioner, exempelvis att

man kan flytta fram och tillbaka mellan sidor, hoppa till en specifik sida och göra

markeringar, samt söka nyckelord. Användarens beteende registreras och lagras i

form av Experience API (xAPI). Goal-oriented active learning (GOAL) systemet

och BookRoll kopplas till ett LMS-system. BookRoll används för att utföra

ER-aktiviteter av studenter och GOAL-systemet stödjer deras self-directed

learning (SDL) i ER. I studien samlades studenternas läsbeteende in med hjälp av

BookRoll. (Li, Majumdar, Chen & Ogata, 2021). (Viswanathan, Meacham,

Adedoyin, 2022).

Multi-Agent System (MAS) är ett välutforskat område inom artificiell intelligens

och adaptiv inlärning. MAS är eftertraktat inom fälten där kollaboration krävs för

att fullfölja en uppgift och kan vara en möjlig lösning för att införa ett online

utbildningssystem (Viswanathan, Meacham, Adedoyin, 2022). I studien simuleras
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ett MAS som kan fästas i en redan existerande LMS plattform för att

rekommendera meningsfullt kursinnehåll baserat på studentens intresse utan att

kompromissa gällande innehåll, för att förbättra effektiviteten av LMS systemet

(Viswanathan, Meacham, Adedoyin, 2022).

Adaptivt lärandeinnehåll designat för varje individ gör en positiv skillnad i

LMS-system där studenter med olika förmågor och preferenser, menar

Viswanathan, Meacham & Adedoyin (2022). Denna kvalité motiverar att utforska

adaptivitetsfaktorn för inlärningshanteringssystem med stöd av flera agenter som

samarbetar med varandra och på så sätt uppvisar sitt beteende i enlighet med

förändringarna i miljön och även tillhandahålla ett adaptivt LMS till studenten

(Viswanathan, Meacham & Adedoyin, 2022).

Viswanathan, Meacham, Adedoyin (2022) nämner en enkätundersökning som

genomfördes 2012 besvarad av distansstudenter som bevisade att adaptiv

inlärning i ett LMS system var mycket effektivt. Över 93% var mycket nöjda med

personaliseringen. Det är en högre procent än traditionella, icke-adaptiva

rekommendationssystem (Viswanathan, Meacham, Adedoyin, 2022).

Det finns flera modeller som vanligtvis används för att utvärdera

informationssystem och dessa är: TAM, End User Computing Satisfaction

(EUCS), Task-Technology Fit (TTF), Human, Organization, Technology Fit (HOT

Fit) och Unified Theory of Technology Acceptance and Utilization (UTAUT)

(Natasia, Wiranti & Parastika, 2022).

NUADO plattformen är en utbildnings applikation vars system identifierar

studenters kunskapsluckor och anpassar innehållet utefter studentens behov.

Plattformen är fylld med examinationsfrågor i banker med en stor mängd innehåll

som möter den nationella läroplanen.

En studie analyserade användaracceptans av NUADU-plattformen i privata skolor

i Indonesien. Som referensmodell användes den utökade teknikacceptansmodellen

(TAM). Studieresultaten tyder på att TAM har en betydande effekt på upplevd
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användbarhet (Natasia, Wiranti & Parastika, 2022). Dock har NUADU fortfarande

problem som måste åtgärdas. Att implementera ett nytt system kan för användaren

vara väldigt komplicerat och obekvämt. Teknikacceptansen av NUADU är

bristande, exempelvis som att lärare ännu inte förstår tillräckligt för att utnyttja

funktionerna som plattformen erbjuder menar författarna (Natasia, Wiranti &

Parastika, 2022).

Dock finns det nackdelar med adaptiva inlärningssystem idag. Vissa

tillvägagångssätt adresserar endast delvis studentens personliga kontext och

kursstruktur. Andra adresserar endast ett specifikt typ av funktionshinder eller

inlärningssvårighet (Lancheros-Cuesta, Carrillo-Ramos & Pavlich-Mariscal,

2014).

Adaptiva inlärningssystem är helt klart ett spännande fält inom informatiken och

skulle kunna stödja LMS system alltmer i framtiden.

2.3 Neuropsykiatriska diagnoser
I detta avsnitt summeras kriterierna för de två NPF diagnoserna som valdes för

studien. Den här sammanfattningen belyser kriterier för de valda diagnoserna,

samt deras potentiella problematik och de utmaningar som kan uppstå för dessa

individer i livet.

NPF faller inom termen funktionsnedsättningar, vilket är en paraplyterm som

omfattar begränsningar att genomföra och delta i aktiviteter på grund av fysiska

och/eller psykiska begränsningar eller exempelvis diskriminering (Maurya, 2017).

Det är av betydelse att nämna att vi här identifierar typiska kännetecken och

generaliseringar. Personer med en eller flera specifika NPF diagnoser kan ha

andra symtom än de som beskrivs nedan, vilket beror på komplexa individuella

faktorer. Ofta har personer med NPF flera diagnoser - detta kallas för NPF moln

(Riksförbundet Attention, 2011), samt psykisk och fysisk ohälsa vilket påverkar

personens mående, då symtomen går in i varandra. Det här kallas samsjuklighet,

eller med ett annat ord komorbiditet (Skoglund, 2020). Samsjuklighet kan vara en
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faktor som påverkar att slutförandet av högskolestudier är sämre hos dessa

studenter. De är dock inte mindre benägna att få bra examen än

icke-funktionshindrade studenter (T.E. Richardson, 2010). Målet för fakulteten i

förhållande till denna grupp bör vara att förbättra deras inlärningsmiljö. Samtidigt

måste de lära sig att utöva autonomi och tillägna sig kunskap självständigt

(Fernández-López, Rodríguez-Fórtiz, Rodríguez-Almendros & Martínez-Segura,

2013).

2.2.1 ADHD/ADD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligast

förekommande psykiatriska diagnoserna hos barn vilket påverkar alla europeiska

och amerikanska barn mellan 3-5%. ADHD innebär att man lider av

koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och svikande impulskontroll

(Garcia–Zapirain, Torre Díez, López-Coronado, 2017). Det finns just nu tre

subtyper av ADHD som diagnosernas: hyperaktiv/impulsiv typ, ouppmärksam

typ, och kombinerad typ (Kane, Walker & Schmidt, 2011). Symptomen består till

vuxenlivet, vilket kan leda till psykologiska, yrkesmässiga, akademiska, och

interpersonella svårigheter (Garcia–Zapirain, Torre Díez, López-Coronado, 2017).

Personer med NPF diagnoser upplever i högre grad jobbyten, konflikter på

arbetsplatsen, arbetslöshet och lägre socioekonomisk status. Personer med ADHD

har rent statistiskt en högre benägenhet att skilja sig, lida av depression, ångest

och råkar ut för större bilolyckor. Dessa faktorer påvisar att det inte är förvånande

att personer med ADHD ofta upplever en kronisk känsla av underprestation,

ineffektivitet och frustration. ADD är en variant av ADHD där man inte har

bekymmer med hyperaktivitet och utåtagerande, däremot de andra symtomen.

Personer med ADD kan till och med snarare leva med lägre nivå av fysisk

aktivitet. ADHD och ADD varierar mellan olika individer (Kane, Walker &

Schmidt, 2011).

Vanliga symtom är:

● Uppmärksamhetssvårigheter
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● Planeringssvårigheter

● Sömnsvårigheter

● Impulsivitet

● Överaktivitet (Riksförbundet Attention, 2018).

● Dålig emotionell och beteendemässig självreglering

● Svårigheter med arbetsminnet (Kane, Walker & Schmidt, 2011).

2.2.2 Dyslexi

Dyslexi är ett språkbaserat funktionshinder då individen har svårt för läsning,

skrivning, stavning, läsförståelse och ibland tal (Popov & Ivanova, 2020). Ungefär

15-20% av skolans befolkning i USA har något symptom av dyslexi (Chen &

Keong, 2017).

Till följd av detta har de ofta svårt med utförande av aktiviteter som att:

● Läsa och skriva

● Organisation

● Minnas sekvenser och behålla fokus under längre perioder

● Lära sig och förstå ord som är skrivna eller talade

● Känna igen ord som är talade eller skrivna

● Hitta och navigera skriven information (Beacham & Alty, 2006).

De har ofta även svagheter i andra kognitiva förmågor som:

● Korttidsminne

● Bearbetning av ljud

● Visuell bearbetning

● Samordning och motorik

50-100% av personer med dyslexi har också vissa matematiska svårigheter som

till exempel:

● Dåligt långtidsminne för att behålla antal och fakta. Låg räknefärdighet
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● Satser och formler är svåra att behålla, återkalla och tillämpa (Beacham &

Alty, 2006).

2.4 Universal design of learning
Cinquin, Guitton & Sauzéon (2019) menar att studier tenderar att undersöka

användandet av en specifik teknologi för en specifik medicinsk diagnos. Endast

ett fåtal nya artiklar har adresserat Universell Design (UDL) (Cinquin, Guitton &

Sauzéon, 2019).

Universell design - UDL innebär design för alla oavsett socioekonomisk status,

ålder, etnicitet, kön eller funktionsnedsättning istället för att adressera en eller

flera specifika funktionsnedsättningar (Hayward, Mousavi, Carbonaro,

Montgomery & Dunn, 2022). UDL ska inte utesluta hjälpmedel för personer med

funktionsnedsättningar ifall det behövs (Herrera Nieves, Crisol Moya & Montes

Soldado, 2019). UDL implementeras redan innan studenten börjar undervisningen

genom planering och design, till skillnad från differentierad undervisning eller

extra anpassningar där läraren behöver göra sig familjär med studentens behov

(Hayward, Mousavi, Carbonaro, Montgomery & Dunn, 2022).

Implementering av UDL principer har visat sig vara en lyckad metod i en bred

utbildningskontext i olika åldrar med olika bakgrund och förutsättningar, såsom

funktionsnedsättning (Hayward, Mousavi, Carbonaro, Montgomery & Dunn,

2022).

Grunden för UDL är inlärnings variation. För att citera, Hayward, Mousavi,

Carbonaro, Montgomery & Dunn (2022) säger att “good design for people with

disabilities benefits everyone”. Att skapa ett system anpassat för personer med

funktionsnedsättningar redan från början, är fördelaktigt för alla studenter. Det är

en kraftfull motivering för att utforska en storskalig implementering av UDL

(Hayward, Mousavi, Carbonaro, Montgomery & Dunn, 2022). Catalano (2014)

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



27

understryker påståendet och betonar att lärare och webbdesigners bör fokusera på

design för alla (UDL) istället för att adressera en eller flera specifika

funktionsnedsättningar (Catalano, 2014).

Richardson nämner att skolan bör använda multimedia för att förmedla samma

innehåll, vilket skapar variation. Det kan innefatta: Powerpoint, podcast, video,

pdf, konceptuella kartor och grafik med mera. Richardson föreslår att lärare ska

använda sig av fler exempel för att aktivera inneboende kunskap, då studenter har

olika erfarenheter och associerar på unika sätt. Ett annat förslag är att dela upp

materialet i mindre steg och bitar, skapa tydliga förutsättningar och förväntningar

samt visa exempel för att påvisa vilka svar som är korrekta, så att studenter förstår

och tolkar informationen på rätt sätt. Att skicka motiverande mail och inkludera

en tidslinje med delmål kan också vara hjälpsamt och minskar i sin tur stress. Man

kan också i diskussionsforum dela upp klassen för diskussion i chatt eller video

format (Catalano, 2014).

En fördel med WBL är att man kan använda ljud, video, foto och animationer,

samt VR som en del av inlärningen. Dessa kan vara kostsamma redskap att införa

och särskilt då man inte vet säkert om fördelen alltid garanterar investeringen. Det

finns bevis på att väldesignad grafik och animation stärker inlärning. Multimedia

som inte är nödvändig kan dock distrahera studenter och istället minska

kunskapsinhämtningen. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor inom området,

men i grunden är mer grafik, mer ljud och high fidelity kanske inte alltid bättre.

Man kan dock säga att de nya metoderna som finns möjliga i WBL utgör en

möjlighet för kraftfull instruktionsdesign. Ett exempel är att det finns bevis som

indikerar att auditiva berättande förklaringar av grafik är mer effektivt än

skriftliga (Cook, 2007). 

I en annan studie diskuterade man kring tre typer av affordance i förhållande till

läsning; Printed Text mode, Standard Guidelines mode och Screen Reader mode.

Varje läge bestod av ett inläsningsavsnitt vars innehåll var relaterat till GIMP - ett
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bildredigeringsverktyg med öppen källkod. I studien undersökte man hur

deltagarna upplevde lärandet och engagemanget med de tre typerna av affordance

(Chen & Keong, 2017). Denna studie rekommenderar (1) att man noga bör

överväga den direkta tillämpningen av tryckt text på webben, (2) att befintliga

riktlinjer för webbåtkomst är anpassade för alla studenter och (3) att man inte bör

göra det obligatoriskt att använda talsyntes för onlineläsning, utan istället erbjuda

det som ett alternativ (Chen & Keong, 2017).

När man jämför studenter med och utan dyslexi och deras erfarenheter, fann Chen

& Keong (2017) att båda grupperna uppfattar verktygen som positiva. Eftersom

att studenter med dyslexi är en relativt stor minoritetsgrupp av de som studerar

distansstudier på högskola, skulle de dyslexivänliga riktlinjer som togs upp i 

denna studie kunna informera hur man i framtiden kan genomföra studier för

denna målgrupp via skärm på ett bättre sätt. Man kan även undersöka affordances

för andra aspekter av distanslärande såsom informationsorganisation, att skriva på

webben och för multimediapresentationer (Chen & Keong, 2017).

3. Metod

3.1 Förundersökning
I vår förundersökning låg ett antagande och erfarenhet av att personer med NPF

kan uppleva svårigheter att genomföra högskolestudier online. En av oss, KF har

själv en NPF diagnos. Vi var intresserade av att kunna bidra med förbättrad digital

design för att underlätta studier för denna grupp. Vår frågeställning är: 

● Hur kan digitala designriktlinjer utformas för att underlätta

högskolestudier för personer med neuropsykiatriska diagnoser?

Utmaningar och fallgropar med distansstudier.

För att ta reda på hur designriktlinjer kan utformas i enlighet med frågeställningen

ville vi förstå hur studenter med funktionshinder upplever distansundervisning på

LMS plattformen. Först gjorde vi en avgränsning av det valda ämnet och fortsatte
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därefter med litteratursökningar kring NPF-diagnoser och distansundervisning

med valda sökord. Sökverktyg som användes främst var HKR Summon vid

Högskolan i Kristianstad (HKR) och ACM Digital library. Sedan sökte vi även i

bland annat Semantic Scholar, ScienceDirect och MDPI, vilket var sidor som vi

ofta länkades till via HKR Summon. De nyckelord vi valde låg till grund för de

sökningar som genomfördes. Vi sökte på svenska och engelska, samt olika

definitioner av begrepp, då det skulle utöka vår sökning. Sökord som ”distance

education”, ”distance learning” och ”online courses”, användes för att hitta lite

mer allmän information kring distansundervisning. Sedan fortsatte vi med sökord

som kombinerades med dessa, som till exempel ”NPF”, ”learning”, ”difficulties”,

”pros and cons”, ”design”, ”informatics”, och de specifika NPF-diagnoser som

har definierat uppsatsen. Vi använde även begreppen ”learning management

systems”, ”information system”, ”information systems and technologies”, ”UDL”,

”universal design”, ”CSCL”, ”HCI”, ”learning platform”, ”interaction design”,

”software systems” och ”special needs”. Dessa begrepp satte vi sedan ihop med

ett eller flera andra för att utöka vår sökning och öka chanserna till att hitta rätt typ

av artiklar för vår studie. Exempel på sökningar vi gjorde är: ”informatics;  CSCL;

learning difficulties”, ”universal design; learning management system; ADHD”,

HCI; neuropsychiatric diagnosis; learning management system”, ”learning

management systems; information systems and technologies; dyslexia” och

”universal design; informatics; learning”. Det här är några exempel på olika

variationer av begreppen och vi eftersträvade att hålla oss till artiklar som var

state-of-the-art samt ”peer review.” Vi inkluderade några äldre relevanta artiklar.

Mer specifikt läste vi först abstracts/sammanfattningar för att på så sätt finna vilka

artiklar som kunde vara relevanta att fördjupa oss i för litteraturstudien. Vi fann att

det finns avsevärt färre studier och litteratur om informatik kopplat till

distansundervisning/LMS system för studenter med NPF. När vi ansåg det

lämpligt valde vi att inkludera andra ämnen såsom pedagogik och psykologi rent

tvärvetenskapligt, med tanke på de överlappande ämnesområdena.
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Efter att ha skaffat en översikt av problemställningen och tagit del av litteratur

inom området var det dags att välja en metod som kunde hjälpa oss att svara på

våra frågor. Vi behövde först ta reda på hur personer inom denna diagnosgrupp

upplever högskolestudier på distans för att sedan, i nästa steg, bidra med förslag

till designriktlinjer för att underlätta studiemiljön och inlärningen i LMS

plattformen.

3.2 Kvalitativ metod
Valet föll på att genomföra en kvalitativ intervjustudie inriktad på personer med

NPF som genomför högskolestudier på distans. Vi fann att en kvalitativ ansats

lämpade sig väl för våra mer undersökande frågor. En kvantitativ studie skulle

kräva andra frågor, resurser och förutsättningar. Dessutom behövs först mer

djuplodande svar, vilket utmärker en kvalitativ studie. Intervjuer är ett beprövat

sätt att ta reda på hur människor uppfattar sin värld (Kvale, 1997). Genom en

kvalitativ forskningsintervju försöker man undersöka hur människor tänker och

upplever en livssituation (Kvale, 1997). Sammanfattningsvis fokuserar denna

studie på att samla in kunskap om upplevelser och önskningar för att förbättra

högskolestudier på distans.

Urvalet var strategiskt (Langemar, 2008). Vi har en klar målgrupp och avgränsat

syfte. I vårt studieområde behövdes dels mer specifik kunskap och ökad förståelse

kring upplevelser av LMS plattformar, och dels behövde vi få konkret information

om vilka utmärkande behov och svårigheter personer med NPF möter i den

digitala studiesituationen. De intervjupersoner som tackade ja till att delta i

intervjun påverkade det slutgiltiga urvalet (Langemar, 2008). Urvalet blev

personer med ADHD/ADD samt dyslexi som studerade på HKR.

Då vi hade ett avgränsat syfte valde vi att utgå från en mer deduktiv ansats (Braun

& Clarke, 2006). Mer specifikt, den forskningsmetod vi använde var fördjupade

kvalitativa intervjuer utifrån en tematik kopplad till vårt intresseområde. 

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



31

Genom att ställa avgränsade, fokuserade frågor rörande LMS plattformen, och ta

del av informanternas åsikter, tankar, och känslor kring upplevelser av

distansundervisningen, kunde vi fördjupa vår förståelse av de specifika kriterierna

för de två diagnoserna, för att sedan utveckla och föreslå hjälpsamma

designriktlinjer som kan gynna målgruppen. Förutom att vara mer passande inom

ramen för våra syften, tillät metoden oss även att förstå studenternas problem mer

på djupet. På så vis kunde vi bättre sätta oss in i studiesituationen. Generellt kan

den typ av information man samlar in vid kvalitativa studier vara både omfattande

och komplex. Vi granskade materialet noggrant och metodiskt i syfte att kunna

utforma förbättringar i designen för den målgrupp som vi valt att studera.

3.3 Studiens struktur
I stora drag har vi förhållit oss till den struktur som Kvale (1997) föreslår för att

genomföra en intervjuundersökning (Kvale, 1997). Det innebar att tematisera

området och avgränsa syftet med undersökningen. Sedan att planera hur arbetet

skulle gå tillväga för att därefter genomföra intervjuer med hjälp av en guide som

vi formulerade. Här försökte vi inta ett öppet, nyfiket och undersökande

förhållningssätt. När materialet var insamlat transkriberade vi talspråket till ett

skriftspråk. Analyserna av materialet genomfördes i enlighet med tematisk analys

(Braun & Clarke, 2006), vilket vi beskriver mer utförligt nedan. Slutligen, i denna

uppsats rapporterar vi vad vi funnit och redogör för den data som utgjorde

grunden för utvecklingen av designriktlinjer för vår målgrupp. 

3.4 Genomförande av intervjuer
De grundläggande kriterierna för att delta i studien var att (a) informanten har en

neuropsykiatrisk diagnos (NPF) samt att (b) personen genomför vuxenutbildning

på distans (eftergymnasial utbildning). Vi skickade ut en allmän inbjudan med

information  om möjligheten att delta i studien via programytor i Canvas vid

HKR, samt via föreningen Attention Stockholms digitala kanaler (Se bilaga 1).
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Åtta personer rekryterades: två män och sex kvinnor, mellan 24 och 44 år, med

diagnoserna ADHD/ADD och dyslexi. Fem av dessa hade ADHD och tre hade

dyslexi. Då vi fick svar från personer med dyslexi och ADHD/ADD som

studerade via HKR utgick vi från kriterier för de två diagnoserna. Vi förstår dock

att urvalsmetoden på vissa sätt är bristfällig och selekterad då urvalet är begränsat

till studenter vid högskolan Kristianstad där LMS plattformen Canvas redan är

integrerat i högskolans system. Om vi hade nått studenter med en bredare

spridning som använder andra LMS lösningar hade kanske resultaten sett

annorlunda ut.

Efter inklusion fick deltagarna ett välkomstmail från oss med bekräftelse om att

man antagits till studien och information om hur man kunde boka en tid för

intervju. I mailet ställde vi även några bakgrundsfrågor inför intervjun (Se bilaga

2). Vi underströk och informerade skriftligt att studien genomfördes under

sekretess. 

Deltagarna fick själva välja på vilket sätt vi skulle mötas för intervjun. Sju

intervjuer genomfördes på Zoom och en skriftligt via Messengers chattrum. Både

DB och KF närvarade vid samtliga intervjuer. Alla intervjuer på Zoom spelades in

på plattformen och sparades så att vi senare kunde arbeta med transkriberingarna

av samtalen. Vi utgick från en mall med intervjufrågor som vi själva formulerat

utifrån vår förundersökning och litteraturgenomgång (se bilaga 3). Vid själva

intervjutillfället gick vi först igenom processen för godkännande av informanten.

Det fanns även möjlighet att ställa frågor. Därefter ställde vi frågor i enlighet med

mallen. Ett samtal innebär lyhördhet och flexibilitet och intervjumallen

anpassades till samtalets utveckling och innehåll. Alla intervjuer genomfördes

under en period av två veckor. Varje intervju varade omkring 30 minuter. 

3.5 Analys av data
Att sammanställa, analysera och diskutera ett kvalitativt material är ofta en

utmaning då materialet många gånger är komplext och sammansatt. Vi tog hjälp
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av en beprövad metod som kallas tematisk analys och följde den struktur som

föreslås av Braun & Clarke (2006). Författarna har utarbetat ett tydligt

tillvägagångssätt för kvalitativa undersökningar (se nedan). Tematisk analys

inbegriper att identifiera, analysera och rapportera teman som växer fram ur

datainsamlingen (i vårt fall utskrifterna). Man definierar ett ”tema” som något

som relaterar undersökningens frågor och syften. Det uppstår ett slags mönster

som skapar en relevans och mening för de frågor som rör undersökningen (Kvale,

1997).

Båda arbetade med transkriberingen och delade upp materialet mellan oss. KR

transkriberade sex intervjuer och DB två. DB arbetade även denna tid med andra

delar av uppsatsskrivandet som var relevanta för att kunna genomföra hela arbetet.

Vi läste båda alla transkriberingar och diskuterade dem mellan oss. Därefter

skickades utskriften av intervjun till deltagarna för godkännande samt för att

checka att vi uppfattat svaren på rätt sätt. Vi efterfrågade också eventuella

ytterligare kommentarer och tillägg, vilket resulterade i några mindre justeringar. 

3.6 Strukturen och processen med tematisk analys
Braun och Clarke föreslår en analysprocess i sex steg: (1) bekanta sig med

materialet och studera det öppet. (2) Börja finna det innehåll som stiger fram (vi

använde oss av färgkoder för att analysera textmaterialet). (3) Se vilka av dessa

koder som hör ihop och skapar större tema. (4) Titta över materialet och utforma

en sorts karta av de teman som vuxit fram. (5) Finna lämpliga namn för att

beskriva de teman man funnit. (6) Rapportera och beskriva det man kommit fram

till i analysen. Dra slutsatser och relatera till tidigare forskning (Braun & Clarke,

2006).

Vi fann att den struktur som Braun och Clarke föreslagit var till god hjälp när vi

arbetade med utskrifterna och följde den med stora drag. Arbetet med analyserna

gjordes först på var sitt håll och därefter jämförde vi våra kodningar och

diskuterade de teman som vuxit fram. Vi var för de mesta samstämmiga och i de
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få fall vi hade olika uppfattningar kunde vi finna ett resultat som vi båda var nöjda

med. Vi fann även att så kallade Mindmaps var ett användbart visuellt sätt att

beskriva och visa hur analysarbetet växte fram. Resultaten av våra analyser

presenteras nedan.

3.7 Etiska överväganden
I arbetet med undersökningen var vi noga med att tänka igenom olika etiska

aspekter och principer. Det gäller till exempel tillgång till informanter. När vi

sökte informanter behövde vi få ett representativt urval av de fenomen vi ville

studera. Att vara uppmärksamma på att valet av informanter inte skulle bli

selekterat, det vill säga utifrån personliga föreställningar och tankar om

svårigheter inom ämnet, var av stor vikt under processen. Vi använde oss av

metoden bekvämlighetsurval (Trost, 2016).

Vi var även noggranna med de etiska aspekterna och ett professionellt bemötande

när vi initierade kontakt med deltagare för att inte störa eller påverka insamlingen

av information. Studien genomfördes i enlighet med riktlinjer från

Vetenskapsrådet (2002) och vi beaktade dess fyra olika etiska principer:

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.

Deltagarna informerades först via mail om forskningens syfte, om frivillighet och

att man när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange skäl. Vi bad även

om bekräftelse och godkännande att medverka i en intervju. Under

intervjutillfället informerade vi ännu en gång om studiens syfte, att intervjun

spelades in, om möjligheten att avbryta och att deltagaren skulle förbli anonym.

Vi var medvetna om att i denna studie var konfidentialitetskravet av speciellt hög

vikt då det potentiellt skulle kunna finnas personer med funktionsnedsättningar

som har svårt att identifiera sig med sina problem, samt har andra känsliga och

privata uppgifter som behöver skyddas. Vi var lyhörda för att det vi skulle tala om

i intervjun kunde vara känsligt att lämna ut för denna målgrupp. Generellt, när

man genomför en undersökning är det av största vikt att skydda all data om
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deltagarna så att ingen individ blir skulle kunna bli igenkänd ifall anonymitet

önskas (Vetenskapsrådet, 2002).

4. Resultat och analys

4.1 Analys av intervjusvar
Med hjälp av analysmetoden “tematisk analys” genomförde vi analyser av

materialet i sex steg. Det första steget var att göra oss familjära med datan, det vill

säga de transkriberade intervjuerna. Det innebar konkret att vi läste materialet i

flera omgångar och på olika vis. Steg två var att ta fram koder i transkriberings

texten med hjälp av färger (Braun & Clarke, 2006). Vi skapade åtta teman som

ansågs relevanta utifrån den huvudsakliga frågeställningen:

● En färg för utmaningar = rött

● En färg för fungerar = grönt

● En färg för lösningar = lila 

● En färgkod för hjälpmedel = orange

● En färg för förmågor = gult 

● En färgkod för överraskningar = rosa 

● En färgkod för inlärning = blå

● En färgkod för problem = grått 

Det tredje steget handlar om att leta efter teman som vi sedan, i det fjärde steget

utformade till tre tankekartor (Braun & Clarke, 2006).

När vi kom till steg fyra hade vi funnit följande sex teman: “påverkan av

funktionshindret”, “förslag till idéer på förbättringar”, “distans”, “negativa

aspekter av plattformen”, “positiva aspekter av plattformen”, och “neutrala

aspekter av plattformen” (Se bilaga 4). I rutan med “påverkan av funktionshinder”

finns pilar i rosa och orange. Orange står för negativa aspekter av

funktionshindret, medan rosa innebär positiva och mer neutrala aspekter av

funktionshindret. Under varje tema skrev vi centrala ord som beskriver viktiga
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punkter som noterades utifrån det deltagare nämnde i intervjuerna. Vi använde oss

av huvudteman och underteman när vi utformade tre tankekartor i tre steg. Efter

första tankekartan (Se bilaga 4) gjorde vi ytterligare två avgränsningar, varav

andra tankekartan avgränsade till tre teman: positiva aspekter av plattformen,

negativa aspekter av plattformen och förslag till idéer av förbättringar. Här

minskade vi de centrala orden och satte in dessa i skarpare och mer fokuserade

kategorier (Se bilaga 5). Dessa avgränsningar är det femte steget i den tematiska

analysen (Braun & Clarke, 2006). I den tredje och sista avgränsningen i

tankekartan behöll vi de tre teman som vi funnit, men nu koncentrerade vi orden

ytterligare för att undersöka rötterna till den problematik vi studerade (Se bilaga

6). Steg sex av metoden innebar alltså analys av all data (lyfta blicken) och att

sedan presentera det vi funnit (Braun & Clarke, 2006). Nedan följer denna

presentation.

4.1.1 Tema: Påverkan av funktionshindret

Alla deltagare berättar att de påverkas starkt av funktionshindret i skolan och att

de på ett eller annat sätt känt sig missförstådda under sin skolgång:

Deltagare A: “...Jag märkte det ju i skolan för det gick ju inte bra för mig i

skolan, jag hade jättesvårt i skolan.”

Deltagare A uttrycker att hon inte var utåtagerande som ung vilket påverkade

hennes möjligheter att få hjälp och diagnos då hennes svårigheter med skolan inte

utreddes. Hon tror att det är på grund av att hon är tjej och inte tog mycket plats,

vilket skiljer sig från den typiska bilden av en person som har ADHD med

autistiska drag.

Deltagare B: “Det är väl som med saker i stort, det finns alltid lite fördelar och

nackdelar. Jag skulle kalla mitt superfokus som jag kan få, för en fördel om

stjärnorna står rätt på himlen och jag faktiskt fattar intresse för något som gagnar

mig. Till exempel skolarbetet. Men ofta blir det ju varför typ nittionio procent av
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alla dragkedjor i världen kommer från samma märken och att det finns fiskar som

har genomskinliga huvuden.”

Deltagare B beskriver att det finns både positiva och negativa aspekter av

funktionshindret. Hyperfokus är något som innebär att han kan fokusera på ett

ämne intensivt under lång tid, vilket kan vara till fördel om det blir som en

propeller framåt i livet eller om det är något som han upplever gagnar honom.

Nackdelen är att han inte kan kontrollera vad han hyperfokuserar på, därför kan

exempelvis skolämnen ibland lida till följd av ADHD:n. 

Deltagare C: “Men det som är svårt med det är att det är svårare att hänga med

och veta vad man ska göra och jag tänker att om jag hade varit på plats kanske

jag hade kunnat ha kompisarna som visar “ nu ska vi göra det” eller att det känns

som att man kanske har mer omgivning som är mer stöttande och nu här på

distans är jag ensam.”

Deltagare C berättar att hon tycker det är svårare att hålla sig organiserad på grund

av sitt funktionshinder och om hon hade studerat på campus så tror hon att

klasskamraters stöd hade hjälpt till att hålla kurs och stötta. Här kan man se ett

tydligt exempel på när distansundervisning som studieform kan vara utmanande,

då avsaknaden av support kan påverka studenter som behöver extra struktur.  

Deltagare D: “Så det är utmärkande att det är som fyrverkerier i hjärnan som är

lite svårt att kontrollera. Så det är väl det typiska: jag har svårt att koncentrera

mig, jag har svårt att sitta still och jag har svårt att hantera min impulsivitet. Så

det är väl det här skolboks [skrattar] exemplena som utmärker min diagnos som

är väldigt typiska.”

Deltagare D säger att det som utmärker hennes funktionshinder mest är

svårigheter med koncentration och att hantera sina impulsiva sidor, vilket också är

de mest framträdande dragen av ADHD generellt sett. 
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4.1.2 Tema: Negativa aspekter på plattformen

Deltagare A: “När det blir rörigt eller när de inte har kommunikation mellan

lärarna så att det blir olika information och när de ger fel tider till exempel. Eller

ändrar tider med alldeles för kort varsel. För det hinner inte jag med att se, för

jag jobbar samtidigt också.”

A menar att kommunikationen mellan lärarna på hennes utbildning är ineffektiv

då de uppger olika tider och motsägelsefull information. Det påverkar henne

såtillvida att det blir stressande och svårt att hålla koll.

Deltagare E: “Nu kanske ni är intresserade av mitt ADHD perspektiv, men de här

problemen är någonting som vi upplever många i klassen, att de sakerna är

dåliga och att det är dåligt med aviseringar ibland.”

E konstaterar att det inte bara är hon som upplever de här problemen på grund av

sitt funktionshinder utan att det är universella problem som många i hennes klass

kan skriva under på.

Deltagare B: “Det är svårt att hitta informationen jag söker, det är svårt att veta

när jag är i rätt Modul, det är lätt att missa vitala delar av informationen till en

kurs. Vet inte om det är så fortfarande, men för bara några år sedan var det ett

halvtimmes projekt att bara dammsuga alla kategorier och underkategorier i jakt

på pdf:er och instruktioner. Och missar man en anmälning, en inlämning, ett

upprop... Så kan man åka ut. Jag har blivit avskriven från programmet 2 gånger

på grund av missade upprop. Så måste jag registrera mig på nytt, vilket de bara

gör i januari varje år, meaning att jag har fått vänta över ett halvår på att få

komma in igen för att jag missade en grej jag aldrig såg.”

B uttrycker frustration över att vitala delar av kursen är lätta för honom att missa

på grund av att informationen är ostrukturerad i plattformen. Framför allt lyfter

han att; på grund av att han måste gå om kurser får han mindre stöd än han

behöver. Han blev avskriven från programmet två gånger på grund av rigida regler
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kring registrering, vilket för honom med NPF diagnos är en stor utmaning att hålla

koll på.

Deltagare F: “...Och det kanske är hårt mot lärarna men det är väl det som

fungerar minst bra, lärarnas egen användning av plattformen. Eller där är ett

glapp i varje fall, hur jag tolkar var de borde lägga saker och var de själva bara

slänger upp det någonstans. Så det fungerar väl minst bra. Men det har fungerat,

så att absolut, jag kan inte säga att någonting inte fungerar alls, nej utan det har

gått.”

F berättar att han upplever att det finns ett glapp mellan vad han som student

förväntar sig var information ska ligga någonstans och var information placeras i

plattformen. Enligt informanten verkar det som att lärarna inte vet hur de

använder plattformen på ett pedagogiskt sätt. Han säger dock att den tekniskt sett

fungerar och han tycker att den ändå på vissa plan har varit användbar.

Deltagare G: ”Det är väl när man lägger upp en massa filer som ska läsas och

gås igenom och man inte har någon som helst möjlighet att typ checka av att “den

här har jag redan läst.”

G syftar på att när man går igenom filer och läser dokument på plattformen är det

svårt att se vad som “checkats av” och inte. Det är på grund av att det på

majoriteten av plattformen inte finns någon checkbox eller markering för lästa

eller olästa inlägg. När det är många filer att gå igenom upplever alltså

informanten att det är svårt att strukturera sina studier och ha koll på vad man

läst.    

Deltagare G: ”Det hade ju varit lätt om man bara hade kunnat haft en ljudfil

direkt där istället för att man ska gå via - jag måste ju ladda ned den och sen

lägga in den i ett annat program om jag inte vill sitta och markera varje mening.”

G föreslår att om man hade haft en ljudfil tillgänglig och integrerad direkt i

plattformen hade det förenklat och effektiviserat processen med hennes
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talsyntesprogram. Nu är det en längre process där G behöver ladda ned alla

textfiler och manuellt överföra dem till ett antal externa verktyg.  

Deltagare C: “Det är väldigt svårt att hitta och flera saker läggs samma och det

känns som att lärarna behöver mer kunskap kring hur de ska använda den.”

C beskriver att lärarna behöver lära sig att förstå och strömlinjeforma

lärplattformen på ett nytt sätt. Det är flera studenter som nämner just den här

problematiken. 

4.1.3 Tema: Positiva aspekter på plattformen

Anslagen i lärplattformen verkar vara något flera studenter tycker fungerar.

Anslag kommer upp direkt när man går in på kursytan och informanterna upplever

dessa generellt sett som positivt. Att hitta lärare och få kontakt med andra

studenter var också enkelt:

Deltagare E: ”Det är lätt att hitta lärarna och få kontakt med andra studenter i

vår klass. Det tycker jag är jättebra för det är tydligt var man kan söka och

orientera sig. Det som fungerar jättebra tycker jag är Anslagen så man kan gå in

där och kolla direkt när det är någonting nytt.”

Deltagare B: “Det jag uppskattar mest är att när man nu kommer in på

huvudplattformen kommer en tydlig meny där jag direkt ser om jag fått mail och

notifikation, vilket är vad jag vill veta 9 fall av 10 då jag loggar in, men den

funktionen har blivit meningslös eftersom en lärare har gjort en fullösning och

skickar mailutskick till ALLA elever, så varje dag har jag 3 - 4 notiser från henom

som inte berör mig alls. Ser ni screenshoten jag bifogade? 4 notiser, det är hen.

Så jag ignorerar den enda användbara funktionen, typ.”

B uppger att funktionen för notiser - som han tycker är genuint användbar har

grumlats då en lärare skickar massutskick till alla studenter. Konsekvensen av
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detta blir mycket skräppost i B’s inkorg. Det gör så att han inte kan använda

funktionen längre. Flera informanter redogjorde för liknande situationer. 

4.1.4 Tema: Neutrala aspekter på plattformen

Deltagare D: ”Helt okej. Canvas är liksom inte såhär, “wow vilken fantastisk

plattform” men det är inte heller, “wow vilken fruktansvärd plattform”. Utan för

mig så hamnar det någonstans så här, “Ja, den fungerar väl.” Alltså typ så. Helt

okej.”

Här berättar alltså en student att plattformen fungerar men att det kan ske

förbättringar. Hon fortsätter:

Deltagare D: “Jag tycker att första sidorna är ganska bra. När man loggar in,

var man har sina kurser. Det är tydligt var man har sina meddelanden, var man

har saker så… Sedan när man börjar klicka in sig på kurserna, där tycker jag att

det blir lite rörigt. Men det första intrycket är strukturerat och det är tydligt men

sedan så ju djupare man går desto sämre tycker jag nog att det blir. Om ni förstår

vad jag menar [skrattar].”

De första sidorna på plattformen tycker denna informant är bäst, då de är både

tydliga och strukturerade. 

Deltagare G: “Ja den är ju tydlig. Översiktsbilden tycker jag är tydlig. Att man

kan välja färger som passar en själv och att det är notiser. Sedan när man väl är

inne på en kurs så är det ju tydligt med menyn, hur man tar sig till olika ställen.” 

Att man kan välja färger och se notiser tydliggör strukturen och den visuella

hierarkin tycker G.  

4.1.5 Tema: Distans

En sak som alla deltagare har gemensamt är att de upplever att det är effektivt att

läsa på distans. Detta bland annat då man kan styra över tiden själv. En deltagare

beskriver det såhär:
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Deltagare A: ”Allmänt tycker jag det är skitbra helt enkelt [skrattar]. Jag trivs

jättebra med det just för att man kan styra väldigt mycket själv över sin egen

tid”...”Så att för mig fungerar det ju jättebra. Jag är jättenöjd. Sedan har jag ju

självdisciplin eller vad det heter, studiedisciplinen som man behöver, så då

fungerar det ju. Har man inte det så kanske det är svårt.”

Enligt flera informanter finns det ett antal fördelar med att studera på distans. Att

kunna bestämma hur man vill lägga upp sin tid upplevs alltså som viktigt och

gynnsamt. Man kan studera vilken tid under dygnet som man känner fungerar bäst

och ta in studiematerial oberoende av en viss tidpunkt, vilket skulle behövts om

man befann sig på campus. Det går att stoppa och spela om föreläsningar, man

kan behöva ta pauser och ta vid ett annat tillfälle då man koncentrerar sig bättre,

eller sluta studera om det blir påfrestande och fortsätta senare. Det går att jobba

eller spendera tid med familj när man vill, på grund av flexibiliteten. Man slipper

också pendla vilket är billigare. Det här förklarar deltagare H om sin

studieprocess: 

Deltagare H: ”Det är både bra och dåligt. För det första så har jag mer tid

hemma, jag slipper pendlingen. Det tar längre tid att plugga när man har dyslexi.

Jag är uppe 5 varenda morgon och pluggar. Så att jag hör boken, sedan läser jag

boken, sedan antecknar jag, sedan går jag tillbaka till boken igen. Med hjälp av

att jag inte pendlar så får jag den extra tiden till studierna. För man hinner inte

plugga på tåget, det gör man inte. Jag bor i Landskrona så att det hade varit en

väldigt stor pendlingstid. På det sättet är distans väldigt bra men å andra sidan,

om det är något man inte fattar så har man ingen att prata med.”

Man behöver heller inte tänka på andra, då man ibland, speciellt till följd av sitt

funktionshinder, har svårigheter som till exempel hyperaktivitet eller aggression

och då kan reagera fritt hemma. Som deltagare B förklarar det:

Deltagare B: ”Jag irriterar ingen när jag går omkring och kommer av mig, jag

kan flippa ur här hemma bäst jag vill. Lite tråkigt i och för sig att jag känner så,
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för andra när jag inte är närvarande. Men ja, att plugga på mitt eget vis är nog

det enda som är fett med distans.”

Ibland kan det dock bli tråkigt eftersom att det kan bli lite ensamt, uppger F:

Deltagare F: ”Tråkigt är väl en sak att säga.”

Deltagare C: ”...Men det som är svårt med det är att det är svårare att hänga med

och veta vad man ska göra och jag tänker att om jag hade varit på plats kanske

jag hade kunnat ha kompisarna som visar “nu ska vi göra det” eller att det känns

som att man kanske har mer omgivning som är mer stöttande och nu här på

distans är jag ensam…”.

Här ser man - som deltagare C säger - att den hjälp som man kan få av vänner på

fysisk plats ibland fattas när man studerar på distans. Man kan också känna sig lite

ensam. 

4.1.6 Tema: Förslag till idéer på förbättringar

När det gäller förslag till idéer på förbättringar har alla någonting att säga. En

synpunkt som upprepas ett flertal gånger är att lärplattformens struktur upplevs

som bristfällig. Det här kan man dock se varierar något beroende på programmet

och de lärare studenten har, även fast alla informanter använder samma plattform. 

Deltagare A: ”Jag skulle göra så att de här gröna prickarna syns där man inte

har öppnat. Oavsett om det är föreläsningar eller dokument eller vad man än får

in så att man vet vad man öppnat och inte öppnat. Jag skulle vilja ha kanske att

man kan välja till exempel att man kan göra en egen kommentar framför

någonting för att lättare kunna hitta ”det här kan jag använda till delprov 6”. För

ibland hamnar det alltid under samma Modul och det blir lite jobbigt. Då måste

jag gå in på varenda för att komma ihåg vad jag ska använda, eller vad det är för

någonting. För det står inte alltid exakt vad det är, eller så att jag förstår vad det
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är för någonting. Så att jag snappar upp med min hjärna att ”jaha just det, det

var den här det handlade om, det kan jag använda till det…”

Ett förslag från den här deltagaren är alltså att man inkluderar en markering för

oöppnade filer och dokument etcetera, då det är svårt att ha koll på vad man

öppnat innan. Ett annat förslag från denna person är också att man ska möjliggöra

att studenter kan lägga in egna kommentarer i lärplattformen för att enklare kunna

hitta saker och ting. 

Deltagare H: ”Fet stil på rubrikerna.”

Deltagare C: ”Och om man kunde färgkoda det bättre så man hittar lättare.”

Att ha andra färger som till exempel färgkategoriseringar eller vissa typsnitt med

olika skärning för ökad läsbarhet är ett återkommande tema. Det verkar vara en

funktion som skulle kunna utvecklas och i sin tur förenkla för många när det

kommer till lärplattformens organisering, struktur och tillgänglighet. 

Deltagare G: “Oj, det var mycket. Jomen det är just att man ska kunna markera

om man har läst ett dokument eller inte. Det är väl det största problemet jag har.

Men jag är ganska mycket för att organisera och färgkategorisera så det hade ju

varit en önskan. Att kunna kategorisera typ filer och sådant.”

Här ser vi ännu en student som har liknande tankar kring organisation och en

önskan om ökad frihet gällande markering av sektioner på sidan, i dokument och

färgkategorisering. 

En potentiell rot-orsak till problematiken med lärplattformen idag och förslag som

informanterna har är att lärarna behöver lära sig mer om lärplattformen och hur

man använder den. Om lärare själva inte förstår hur de ska använda och

strukturera information kommer det inte att fungera, men om de får möjlighet att

lära sig lärplattformen och dess funktioner så skulle mycket av de övergripande

problemen potentiellt kunna lösas som till exempel att de faktiskt börjar
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organisera på ett bättre sätt med filer och strukturen allmänt. Så här förklarar en

student det:

Deltagare B: ”Jag har faktiskt funderat på hur jag skulle förbättra plattformen

om jag fått fria händer men det är ju ett så intrikat system som plattformen ska

hantera så frågan är om det går att bli klarare än det är nu. Jag tror att mitt

största problem med plattformen nu, om jag ska vara helt ärlig, är hur den

används av lärarna. X (studentens lärare) ful-lösning med massutskick, fel länkar

till gammalt material... Småmissar på grund av den mänskliga faktorn.”

Det är komplicerat att förändra plattformen menar B. Han tror att det är den

mänskliga faktorn som påverkar mest hur han upplever plattformen. 

Deltagare D: ”...Hade gjort det simplare. Alltså jag tycker att det är väldigt

mycket underrubriker och under - under rubrikerna på något sätt, alltså det är lite

väl många klick för att ta sig till det man är ute efter. Jag hade också lagt till en

sökfunktion. Om man går in i Diskussioner så tror jag att man kan söka efter typ

en titel på diskussion eller typ en lärare som har skapat en diskussion. Men en

allmän sökfunktion hade inte skadat. Bara simplifiera det lite.”

Det tar lång tid att accessa rätt information genom många underrubriker säger D.

Hon föreslår att en sökfunktion skulle kunna underlätta det här problemet.  

Deltagare F: “Jag skulle önska att det inte fanns ett val i menyn som hette Sidor.

För ordet Sidor säger mig ingenting överhuvudtaget. Och när jag klickar på det

så ser jag att det är ju bara en massa random information samlat. Sidor - vad

betyder det ens? Jag skulle önska att allting som var uppgifter låg under

Uppgifter och i kronologisk ordning. Jag skulle önska att om det finns poäng så

får man poäng och om det inte finns poäng så ska läraren kunna ta bort

funktionen att få poäng för jag vill inte se att jag är färdig och har 0 poäng på en

uppgift. För då tycker jag att det känns jättemycket som att jag inte är färdig med

den.” 
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F förstår inte vad titeln “Sidor” betyder. För honom vore det bättre om allt som

tillhörde en uppgift låg samlat på sidan som heter “Uppgifter” samt i kronologisk

ordning. Han blir också stressad av att det står att man är godkänd samtidigt som

det står noll poäng på godkända uppgifter. Det ger intrycket av att man har missat

någonting eller inte blivit godkänd.   

Deltagare C: “Det borde gå att strukturera upp det i ämnen på ett bättre sätt.

Kanske lägga Anslagen under ett specifikt delprov så man kunde koppla det, eller

allmänt för klassen. Och om man kunde färgkoda det bättre så man hittar lättare.

Och inte ha in alla andra klassers information utan bara information som gäller

mig. Och det som finns under varje delprov, att de kunde organisera det på ett

bättre sätt.”

C är också inne på att strukturen är en utmaning. Anslagen för ett specifikt

delprov bör läggas samman. C säger också att hon bara vill ta del av information

som är relevant för henne, inte andra klassers information.

4.2 Analys av resultat
Utifrån det insamlade materialet av intervjuerna följer här en lista som

sammanfattar informanternas förslag för att förbättra lärplattformen utifrån deras

behov: 

● Menyn behöver struktureras om. Det finns till exempel “Sidor” som inte

verkar användas av studenter, (och i vissa fall lärare) därför är det en

överflödig sektion.

● Uppgifterna på sidan ”Uppgifter” bör sorteras så de ligger i kronologisk

ordning.

● Betygen och dess utformning behöver tydliggöras och ska inte listas som

”färdig” och samtidigt ha 0 poäng, då det verkar skapa utrymme för

misstolkning.

● Filer i Moduler behöver få tydligare underrubriker med namn och rätt filer.

● Inkludera en allmän sökfunktion.
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● Förenkla lärplattformens struktur med färgkategorier med mera, som gör

det lättare att ta till sig materialet. Just nu går mycket tid åt att lokalisera

filer. 

● Tydliggör den visuella hierarkin.

● Inkludera talsyntes direkt i plattformen.

● Möjliggör mer utbildning för lärare och praxis kring hur man använder

plattformen på ett enhetligt sätt inom fakulteten.

● Förstärka känslan av community i plattformen genom att göra det möjligt

för  studenter att hitta till varandra utifrån exempelvis tidszoner och

studietakt med mera. 

● Integrera forum eller livechatt på plattformen så studierna inte läcker ut i

Facebook eller andra sociala medier.

Dessa förslag används som stöd för utformandet av en lista med designriktlinjer.

4.3 Designriktlinjer
Här presenterar vi de designriktlinjer som skulle kunna implementeras på LMS

plattformen (i detta fall specifikt Canvas) för att förbättra högskolestudier på

distans för studenter med ADHD/ADD och dyslexi och deras diagnoskriterier.

Denna studie omfattar ett specifikt LMS-lärande system (Canvas) då urvalet är

begränsat till studenter vid högskolan Kristianstad där LMS plattformen redan är

integrerad i högskolans system. De allmänna designriktlinjerna utifrån UDL

principer kan bidra till vidare studier där man arbetar med att förbättra LMS

plattformar på en mer generell LMS-nivå.

Nedan listar vi designriktlinjerna som vi kommit fram till med hjälp av

ovanstående observationer utifrån tidigare forskning och den studie vi genomfört,

samt de sex teman vi utrönat fram via tematiska analyser från intervjuerna.

Tydlig struktur
Teknik
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Det är viktigt att strukturen och valmöjligheterna som lärplattformen bär är

konsekventa så alla kan dra nytta av verktyget. Problem med strukturen nämnde

alla informanter. Just strukturella (Kane, Walker & Schmidt, 2011) och

organisatoriska problem (Beacham and Alty, 2006) är ett kriterium för

diagnoserna ADHD/ADD och dyslexi. Ett alternativ är att implementera någon

form av inställning, likt en knapp som justerar plattformen för de med extra behov

av tydlighet, såsom större text. Ett annat alternativ är att använda sig av UDL, där

signifiers av ikoner designas om och förstärks, samt att mappingen ses över för att

förenkla alla studenters översiktliga upplevelse av plattformen. Man kan

argumentera för att inte enbart studenter med funktionsnedsättning ska kunna dra

nytta av förändringarna, utan att alla studenter skulle kunna bli hjälpta (Hayward,

Mousavi, Carbonaro, Montgomery & Dunn, 2022). I längden kan det potentiellt

ge bättre studieresultat samt mindre arbete för administration och lärare, då inte

lika många frågor eller specifika resurser behöver genomföras manuellt. Fördelen

med UDL är också att färre studenter behöver ansöka om och vara beroende av

extra stödverktyg.

Att utgå från ett mönster när man organiserar och kategoriserar lärplattformar är

av stor betydelse. Menyns innehåll behöver hålla en genomgående struktur så att

man enkelt kan förstå vad som leder vart (Norman, 2013). Flera informanter

nämnde att de uppfattade att det finns överflödiga rubriker i menyn. Om

exempelvis en rubrik inte har något värdefullt innehåll bör den exkluderas. Det

blir lätt förvirrande och ineffektivt att förhålla sig till rubriker som inte leder

någonstans och där man inte förstår vad den behandlar. För personer med

ADHD/ADD eller dyslexi, där så kallad “information overload” eller

informationsöverbelastning är ännu mer utmattande än för neurotypiska personer,

är det angeläget att kapa bort överflödig information (Interaction Design

Foundation).

Ett exempel på detta är skillnaden mellan ”Sidor” och ”Filer”. Här borde ett av

dessa finnas, förslagsvis ”Filer” där - som namnet antyder - filer samlas och finns
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tillgängliga för nedladdning. ”Sidor” kan uppfattas som en genväg där man

transporteras till andra sidor som till exempel Anslag, Kursmoment etcetera.

Sidan “Sidor” kan upplevas som överflödig eftersom samma information listas i

de relaterade sidorna i menyn som exempelvis ”Anslag”. Om man vill se inlägg i

”Anslag” kan man gå in på anslagssidan i samma meny. Här är det en fråga om att

balansera möjligheten för användaren att gå in på en sida via flera ingångar och att

hålla sidstrukturen effektiv och strömlinjeformad.

I lärplattformen finns en rubrik som heter ”Filer”, men enligt vår undersökning

var denna sektion förvirrande för informanterna då filerna står i oordning. Det här

gör det oläsligt speciellt för personer med ADD/ADHD och dyslexi, som ofta är i

större behov av god struktur. Ett förslag för att förbättra ordningen här är att lista

filerna i kronologisk ordning eller organiserade i underkategorier. Exempelvis; en

rubrik med expanderbar meny där tillhörande fil för varje delkurs/moment visas

när man klickar. Den här typen av uppställning är också igenkänningsbar och

finns på andra hemsidor. Inom designteori kallas det ofta för mapping (Batterbee,

2020).

Under fliken ”Uppgifter” sa en informant att det är förvirrande att det ibland står

”färdig” eller ”0” vid avslutad och godkänd uppgift. Det skapade en del oro, då

det enligt honom uppfattades som tvetydigt, när “0” låter och associeras till noll

poäng. Det kan missförstås som att uppgiften inte blivit godkänd. Vårt förslag är

att ta bort denna information, samt att behålla samma betygssättning som på

övriga platser där betyg listas, så att betygssystemet är konsekvent. För att

förstärka signifiers. Batterbee (2020) menar att det vore en god idé att färgkoda

informationen som visar på vilka uppgifter som är godkända, underkända eller

inte inlämnade. 

Sökfunktion

En sökfunktion finns i ”Filer”, men enligt informanterna vore det tacksamt att

ändra namn på filnamnen så att de är döpta och sökbara. Annars är det svårt att
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hitta filen man letar efter, vilket då underlättar för individer som brukar behöva

hjälp med struktur för att det ska bli enklare för dem. Att designa en

hashtag-funktion kan potentiellt vara en lösning för att hitta rätt filer när man

söker. Det innebär att användaren söker på vissa begrepp med # för att hitta

relaterade filer inom den hashtagen. 

Informanter nämnde att skapa en sökfunktion för hela Canvas skulle underlätta,

men här likt ovan är det en fråga om att omdesigna LMS systemet i stort, vilket

förstås är en satsning. Däremot har alla universitet och högskolor redan investerat

i en sökfunktion för böcker på deras bibliotekssida - vilket tyder på att det trots

allt kan vara realistiskt att genomföra. Till att börja med skulle ett enkelt tillägg

kunna vara att inkludera länken till skolans online-bibliotek på någon tydlig plats

direkt i lärplattformen så man transporteras dit med ett klick. En sådan

implementering skulle vara genomförbar i många LMS system.

Kursöversikt

I rubriken ”Moduler” skiljer strukturen sig mellan olika kursprogram. Det här

insåg vi utifrån de olika informanternas svar. För att sammanfatta, bör det finnas

rubriker och underrubriker som är enkla att förstå, för att underlätta strukturen. Vi

har utifrån egen undersökning av plattformen Canvas sett att det stämmer att det

skiljer sig mellan olika kursprogram, vilket betyder att det finns en problematik

kring lärarnas kunskaper om plattformen. Teknikacceptansen av Canvas är ännu

bristande, vilket man även sett i exempelvis plattformen NUADU (Natasia,

Wiranti & Parastika, 2022).

”Bigbluebutton (konferenser)” kallas en av rubrikerna i Canvas - applikationens

version. I webbläsarens variant av Canvas heter rubriken enbart “Konferenser”.

Det är inte många som ser ut att förstå vad detta menyval är till för. Säkerligen

används den i något sammanhang, men vårt förslag är att den bör vara gömd i

menyn så länge den inte har innehåll, för att iterera begreppet rörande
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informationsöverbelastning. I övrigt kan det vara god praxis att ha samma namn

för rubriker i så stor utsträckning som möjligt för applikation och webbläsare.

”HKR-verktyg” är den rubrik som leder till en mindre lista med länkar för

Studieportal, Schema, Kursutvärdering, Ladok och Studieadministration. Enligt

några informanter som vi intervjuat finns det behov av mer resurser och tips i

plattformen. Ett kriterium för dyslexi är bristande läsförståelse, att man läser om

ord och kan missa information (Bravou & Drigas, 2019). Utifrån detta antagande

kan det vara värdefullt att designa en enklare uppställning med information för

hur de kan hitta till hjälpmedel exempelvis i en punktlista. Ett förslag (som bör

vara enkelt för fakultet att tillämpa inom ramen för Canvas nuvarande design) är

att byta ut titeln “HKR-verktyg” i menyn med ett namn som är mer

sammanfattande och signalerar om innehållet, exempelvis: “Stödjande resurser”.

Där kan man sedan lista rubriker för att strukturera upp relevant innehåll kort och

koncist. Det för att förebygga strukturella utmaningar och läsförståelsesvårigheter.

”Samarbeten” ska enligt plattformen avse webbaserade verktyg som kan användas

för att arbeta tillsammans eller dela dokument. Man transporteras direkt till

Google dokument när man klickar på befintlig länk istället för att innehållet står

direkt i Canvas. Studenterna går in och delar Google dokument i vilket fall.

Förslagsvis kan en direktlänk till Google dokument placeras under sidan med

”Stödjande resurser” som nämnts ovan, av samma anledning.

Applikation versus dator

Idag används alltmer mobila enheter såsom iPad och telefon för att studera. Enligt

Perficients artikel Mobile vs. Desktop usage in 2021 skriven av Eric Enge (2021)

använder 68.1% mobil baserat på 30,2 triljoner webb besök. Datan i studien togs

från Google Analytics’ Benchmarking feature (Enge, 2021). Utifrån denna

information att iPad och telefon används alltmer, är det många som använder sig

av applikationer (appar) vilket i detta fall innebär Canvas appen. Eftersom det
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finns vissa skillnader mellan lärplattformens appversion och webbläsare bör alla

funktioner även göras tillgängliga via appen.

Attraktiv design

Vår undersökning visade även på att informanterna skulle kunna förstå och hålla

bättre struktur om de kunde checka av och arrangera om information med

färgkodning och typsnitt på eget bevåg. Det finns en liten sektion på Startsidan

som flera informanter tyckte om- den innebär att man själv kan flytta på kurserna

samt byta färg på dessa. Den här typen av funktionalitet skulle kunna stärkas

ytterligare. Ett annat önskemål var att infoga någon typ av checklista inne i

lärplattformen för att lättare klara av att hålla organisation själv. En annan studie

som inte berörde funktionsnedsättningar och som fokuserade på ett annat LMS

system, men där en liknande problematik togs upp är undersökningen av Ramos,

Cechinel, Magé & Lemos, (2021) fokuserad på Moodles VPL system. I studien

föreslår författarna att framtida arbete bör fokusera på att modifiera menyn för att

förbättra läsbarhet och att inkludera färgkodning. Det för att dela upp menyn och

utveckla textredigeraren med möjlighet att ändra färg och fontstorlek, med mera

(Ramos, Cechinel, Magé & Lemos, 2021).

Då personer med ADHD/ADD och dyslexi ofta har svårigheter att strukturera

både sina studier och vardag med delmål och studiedisciplin, kan den här typen av

designlösning underlätta. Flera informanter ville kunna skapa mer personliga

redigeringar i Canvas, så att designen inte är fullt så statisk. Ett exempel som

nämndes, och på ett liknande sätt genomför den här funktionaliteten är Padlet, där

man kan färglägga och flytta runt text själv för att göra sig familjär med

materialet, samt flytta på sektioner likt post-it lappar på en vägg. Fördelen med en

flexibel struktur är att studenten själv kan välja vilket material som är relevant

samt hur de tar sig in det materialet på bästa sätt. Andra exempel på programvaror

där den här typen av flexibilitet finns är: lärplattformen Kajabi, (i

designfunktioner) Wix och Wordpress (hemsidebyggare). Däremot krävs
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antagligen mer underhåll för att implementera en sådan här funktion i större

utsträckning. 

En annan aspekt är att val av typsnitt är viktigt för förståelse och läsbarhet -

speciellt för de med dyslexi (Riksförbundet Attention, 2018). Vissa studenter har

enklare att förstå en typ av typsnitt, medan andra inte har det. Därför skulle en

lösning kunna vara att göra det möjligt att ändra typsnitt på lärplattformen, mellan

ett antal val. Dyslexitypsnitt var något som en av informanterna nämnde och här

skulle bland annat det typsnittet kunna finnas tillgängligt. Rent allmänt fick vi

veta att flera hade velat ha ett annan mer lättläsligt typsnitt.

Hjälpmedel

Det finns även andra verktyg som kan vara till stort stöd för studenter, men som

man inte har automatisk tillgång till eller måste ladda ner. En inbyggd talsyntes

skulle vara en bra idé som förenklar för studenter att få texter upplästa, då bland

annat personer med dyslexi behöver extra stöd för det (Riksförbundet Attention,

2018). Att inkludera undertext på videoföreläsningar för de som har

hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter kan vara en annan god idé,

baserat på UDL-principer. Flera informanter rapporterade att det tog lång tid för

dem att få hjälp för sina problem och det vore bra att förenkla denna process.

Utifrån den information vi fått menar vi att skolan även bör arbeta mer med att

bygga in hjälpmedel med UDL till sina studenter så att de kan få det stöd de

behöver för att klara av studierna på ett tillfredsställande vis. Med hjälp av uttänkt

planering och tillämpning av UDL-principer, kan lärare ta itu med studentens

individuella förmåga att få förstå och engagera sig i läroplanen (Hayward,

Mousavi, Carbonaro, Montgomery & Dunn, 2022).

Nåbarhet

En annan designriktlinje är att konstruera alternativa sätt att få kontakt med sina

lärare. Det här skulle kunna byggas in i lärplattformen eller implementeras på ett

enklare sätt- som exempelvis genom att vara tillgängligt via ett separat
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bokningsverktyg som länkas externt. I nuläget vittnade informanter om att de

alternativ som finns för att nå lärare är via e-mail och eventuella bokade

handledningstillfällen, samt i forumtrådar. Problemet är att det är lätt för personer

med ADHD/ADD och dyslexi att missa kommentarer och frågor i forum och det

tar lång tid för lärare att ge respons - enligt personliga observationer och

informanternas utsagor. Mailens inkorgar blir också överfulla och ofta får inte

studenter svar på e-mail i tid inför examinationer. Detta kan skapa stress. Ett annat

problem i dagsläget är att studenter lätt trillar ur systemet då de behöver gå om en

kurs eller om de har omexamination för ett delmoment, vilket en informant

vittnade hade drabbat honom. Då det finns en regel om att lärarna bara är nåbara

inom vissa tillfällen under kursens gång och därefter hänvisas till omexamination

utan handledning kan det vara förödande för en student som har NPF och är i

större behov av extra struktur. Här kan man fundera kring om ett erbjudande av

någon form av skyddsnät vore av värde för studenter som behöver den strukturen

och som inte har klarat sina högskole- eller vuxenutbildningar under ett antal år. 

I längden tror vi att det här är en ineffektiv metod då det blir mer administrativt

arbete för lärare eftersom de svarar skriftligt. Ett aktuellt exempel där den här

typen av utmaning motverkas är på NTI skolan (Komvux) där möjligheten finns

att boka telefonsamtal mellan ett antal fasta tider varje vardag till ansvarig lärare.

Att införa fasta telefontider under veckan med schema för inbokning skulle kunna

vara en lösning för överbelastade inkorgar och effektivisera kommunikation

mellan lärare och studenter. Det skulle också hjälpa lärare att få bättre kontakt

med och lära känna sina studenter trots att undervisning sker på distans - vilket

bidrar till starkare community känsla, som också kommenterades som ett behov

av studenterna. 

Community

Utifrån intervjun vi hade med en informant fick vi veta att han inte använder

sociala medier, vilket gör det svårt för honom att vara med i hjälpgrupper som
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studenter organiserat. Ett underförstått krav för högskolestudier tycks vara att man

måste vara aktiv på sociala medier för att studera och vara med i gemenskapen. Vi

har uppfattat att detta bör undvikas då det kan vara stressande för målgruppen. Att

skapa en chattfunktion, likt exempelvis Discord eller Messenger i lärplattformen

kan vara en god idé som underlättar för alla studenter. I chatten skulle man via

inställningar kunna bestämma om man vill vara med i en livechatt - där man kan

välja att aktivera status som visar om man är online för att se om det finns någon

online att skriva med - samt att man kan skapa vanliga chattgrupper och prata med

en eller flera personer.

Ett annat sätt man kan förstärka community känslan inom plattformen är att

möjliggöra för studenter att hitta till varandra utifrån exempelvis tidszoner, (för de

som studerar utomlands) eller föredragen studietakt med mera. Detta har nämndes

som ett önskemål av en informant. Kanske kan en gemensam

"Kommunikationsyta" finnas där just kommunikation mellan de som går det

specifika programmet har tillgång till och enklare kan nå varandra. 

Fortbildning

Organisation och gemensam praxis

Utifrån våra analyser rekommenderar vi alla lärare att få en genomgång av

lärplattformen, då flera informanter nämnde att de uppfattade att lärare själva inte

verkar vara helt insatta i hur plattformen fungerar eftersom lärare ofta lägger in

information på olika platser. Detta gör att det blir förvirrande att förstå strukturen

och hitta fram till viktig information. Utifrån studenternas svar märkte vi att alla

lärare inte har samma tillvägagångssätt och organisation. Vissa uppfattas förstå

Canvas bättre än andra, vilket gör att upplevelsen skiljer sig stort mellan olika

program och kursytor. Det verkar också som att det inte finns en gemensam praxis

för var eller hur dessa ytor ska struktureras, exempelvis platser för inlämningar

och hur forumtrådar bäst ska organiseras. Vi menar att genom att utforma enkla

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



56

gemensamma riktlinjer skulle det kunna förebygga problemet och vara ett relativt

enkelt sätt att implementera i dagsläget.

Ett mönster vi noterat är att problemen ser olika ut vid olika program för att lärare

anpassar kursytan och filuppladdning på sitt sätt. Därför krävs det att lärarna för

varje program/kurs följer samma riktlinjer för att undvika förvirring och skapa

tydlighet. Ett förslag kan vara att använda sig av en väl utformad, enkel guide för

hur man använder Canvas. Samt att lärarna får det IT stöd de behöver. 

5. Diskussion
I detta avsnitt diskuterar vi hela vårt arbete. Här tar vi upp fördelar och nackdelar

med ovanstående designriktlinjer och diskuterar ytterligare den tidigare

forskningen samt våra egna fynd. Vi diskuterar de tre teman vi kom fram till i steg

fem av den tematiska analysen vilka är: "negativa aspekter av plattformen",

"positiva aspekter av plattformen" och "förslag till idéer av förbättringar" i

förhållande till vår frågeställning: Hur kan digitala designriktlinjer utformas för

att underlätta högskolestudier för personer med neuropsykiatriska diagnoser?

Utmaningar och fallgropar med distansstudier.

5.1 Designriktlinjer och våra tre teman
Det vi har kunnat iaktta under den här studien är att det ofta tar tid för personer

med NPF problematik att få en korrekt diagnos, vilket gör det svårare att få hjälp.

Kaisar och Chiwdhury (2022) bekräftar att tidig diagnostisering för dyslektiker är

en utmaning idag (Kaisar & Chiwdhury, 2022). Flera av informanterna som vi

intervjuade fick sin diagnos sent (i vuxen ålder), vilket understryker vikten av att

prioritera dessa studenter inom högre utbildning så att de genomför akademiska

studier på ett konstruktivt och meningsfullt sätt. Vi menar därför att det är

angeläget att strömlinjeforma och underlätta distansundervisningen, för den här

målgruppen.
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LMS möjliggör för studenter att lära sig i sin egen takt och på samma gång dela

samma klassrum med andra studenter. Framstegen inom universell design

tillgängliggör att designa LMS system för alla användare, även de som har olika

nivåer av ICT förmågor. Enligt författarna för studien sägs universitet byta till

Canvas eftersom systemet är mer flexibelt och har fler egenskaper när man jämför

med andra LMS-plattformar, vilket gör det mer lockande  (Ahmad, Beyene &

Giannoumis, 2018).

En nackdel med WBL är att det är kostsamt att utveckla och underhålla (Cook,

2007). Flera av de designriktlinjer som vi har föreslagit innebär funktioner som

kan vara mer utmanande att lösa rent praktiskt och kostnadsmässigt som

exempelvis funktionerna gällande sökverktyg, checklistor och chatt/utvecklade

forum. Dessa kräver större insatser och innebär en ekonomisk investering. Dock

krävs det extra stöd för personer med ADHD/ADD och dyslexi, då de kan ha

problem med exempelvis läsning och struktur utifrån deras diagnoskriterier

(Turan & Atila, 2021).

Ny UI design skulle behöva implementeras, vilket för med sig arbete i

fokusgrupper, designer, kodare, samt kontinuerligt underhåll. Det kan även vara

svårt att genomföra lösningarna rent praktiskt då företaget Instructure Inc., som

utvecklat Canvas, skulle behöva godkänna och vara intresserade av att genomföra

de designförändringar vi föreslagit. Att ingå i samarbeten med andra företag för

hjälpverktyg kan också bli kostsamt. Däremot skulle fördelen med den

organisatoriska delen av designriktlinjerna, gällande gemensam praxis och

förhållningssätt till lärplattformen, kunna tillämpas förhållandevis enkelt med små

kostnader. En mindre summa skulle gå till fortbildning av lärare för hur de ska

hantera lärplattformen och särskilt avsatt tid för att hålla återkommande

organisatoriska möten. 

Talsyntes implementeras för specifika inlärningssvårigheter. I en studie av

Richardsson fann han att av 233 studenter angav 62% att de behövde talsyntes för

att kunna hänga med (Catalano, 2014).  Förr var studenter tvungna att använda ett
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separat program eller enhet för att få text upplästa på enheten eller om de ville

prata direkt till enheten för att få sin röst omvandlad till text. Idag är detta inte

längre nödvändigt, utan Chromebooks och iPads har tal-till-text och text-till-tal

verktyg inbyggda i sina inställningar. På så vis är det bara är att aktivera det redan

inbyggda verktyget. För studenter som har svårigheter med att läsa flytande

och/eller förstå obekanta ord, samt de som har problem med att skriva och stava,

är dessa verktyg hjälpsamma. Studenter har tillgång till talsyntes i personliga

utbildningsprogram eller separata verktyg. Dock, om andra studenter finner dem

hjälpsamma, förespråkar författaren att verktyget bör implementeras i LMS

systemet direkt (McGlynn & Kelly, 2019). Vår studie som berör specifikt

vuxenstuderande med ADHD/ADD och dyslexi bekräftar detta utifrån

informanternas svar. Tekniken finns och därav vore det fördelaktigt att

implementera dem i LMS system utifrån UDL-principer, speciellt eftersom det

krävs en officiell diagnos för att utnyttja det separata hjälpverktyget/extra

anpassningen. Därför är talsyntes, enligt oss och andra studier, ett viktigt verktyg

att ha tillgängligt. Genom att implementera talsyntes i bland annat Canvas skulle

man förenkla processen, och eventuella tekniska problem, då det går att direkt

klicka på en knapp och få allt uppläst inne i plattformen.

Befintlig litteratur har tagit upp flera fördelar för personer med dyslexi genom att

använda talsyntes. Även deltagare utan dyslexi har fått goda resultat, vilket

understryker potentialen för verktyget bland dessa studenter, trots att talsyntes för

det mesta bara rekommenderas till dyslektiker. Dock fanns det också deltagare

som tyckte talsyntesen var distraherande, vilket ledde till mindre engagemang.

Talsyntes är således inte användbart för alla som har lässvårigheter (Chen &

Keong, 2017).

En jämförande studie som testade fyra LMS system identifierade att

tillgänglighetsproblem som läsbara rubriker, kategorier och genvägar fortfarande

är bristfälliga. Författaren rekommenderar att det här fortsätter utvecklas för att
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tillgängliggöra systemen för alla användare (Ahmad, Beyene & Giannoumis,

2018).

UDL kan också hjälpa och stödja inkludering av studenter som har engelska som

andraspråk vilka upplever svårigheter att studera, det vill säga på liknande sätt

som personer med inlärningssvårigheter. Genom att transkribera ljudföreläsningar

och erbjuda undertext på videoföreläsningar, kan studenten få hjälp med att

avkoda språket. På samma sätt kan man inkludera någon som deltar i en

onlinekurs men inte vill störa andra hemma genom att utnyttja undertexten

(Catalano, 2014). En annan sak att tänka på vid tillämpning av webbtexter är

typsnittets utseende. Chen och Keong menar att det är olämpligt med liten

teckenstorlek, långa stycken och svart teckensnitt på vit bakgrund när text visades

på webben. Förutom att öka lässvårigheter för de med dyslexi, kan det försvåra

läsning för de utan diagnos. Den textlayout som används i den konventionella

tryckta boken för webb-textläsning är alltså inte lämpligt. Resultaten i deras studie

visar att studenterna blir oengagerande med denna typ av text-presentation på

datorskärmen. En förebyggande åtgärd skulle kunna vara att kunna välja typsnitt

och teckenstorlek bland inställningar i Canvas. 

McCarthy och Swierenga, som Chen & Keong (2017) nämner har tagit fram

många existerande dyslexivänliga typsnitt. De rekommenderar vänsterjusterat, 1,5

radavstånd, sans serif -typsnitt med teckenstorlek 16–18 punkter, samt svart text

mot en beige bakgrundsfärg (Chen & Keong, 2017). Deltagarna som var med i

McCarthy och Swierengas studie uttryckte att läsning med läget Standard

Guidelines, vilket nämnts tidigare i denna uppsats (som McCarthy och Swierenga

utvecklat), fick dem att känna sig avslappnade. Det stärkte deras självförtroende

för att läsa och förstå innehållet. Deltagarna utan dyslexi var också mycket

mottagliga för de dyslexivänliga riktlinjerna vilket bådar gott ifall det skulle

implementeras som UDL. Vi måste dock nämna att de som var involverade i

studien var personer med dyslexi från en annan kulturell bakgrund där man kan

anta att det finns andra aspekter som påverkar inlärning, vilket i sin tur kan ha
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påverkat resultaten (Chen & Keong, 2017). Förutom att inkludera ett

dyslexitypsnitt borde man alltså göra andra typsnitt tillgängliga. På vissa telefoner

kan man ändra typsnitt, teckenstorlek och färger. Därför tror vi att det är möjligt

att inkludera en liknande funktion i Canvas inställningar. Det är också viktigt att

man gör undertext till en valmöjlighet (som på Youtube och andra plattformar), då

undertext är något som fungerar för vissa, medan det för andra inte gör det.

Generella problem som informanterna nämnde gällde framförallt struktur,

organisation och bristande kommunikation mellan lärare och studenter. Att

lokalisera relevant information, få aviseringar och att förstå de så kallade

“Modulernas” struktur återkom som problematik. Att prioritera förbättring av den

gemensamma strukturen vore hjälpsamt, samt att finna en gemensam linje mellan

lärare utifrån det sätt man konsekvent publicerar material på och under vilka

rubriker, samt rubrikernas namn.

Enligt Cook (2007) är dålig instruktionsdesign vanligt förekommande. Det beror

på att kvaliteten varierar mellan olika universitet. Det här är mer synligt i

lärplattformar då en webbplats kan visas och kritiseras av alla som använder den.

Enligt forskning har de flesta webbaserade kurserna en lågkvalitativ

instruktionsdesign (Cook, 2007). Man kan se liknande problem utifrån vår studie,

då några informanter nämnde hur förvirrande uppgiftsbeskrivningarna upplevdes

och hur svårt det var att förstå vad som krävdes av dem, vilket försvårade

studierna. Därför är det - för att iterera - viktigt att strukturera upp och förenkla

information och instruktionsmetoder så mycket som möjligt. Inte bara i

uppgiftsbeskrivningarna och lärandemålen, utan även generellt i lärplattformen.

De resultat som vi fick fram utifrån våra intervjuer visar ett antal mönster kring

hur informanterna upplevde sina distansstudier. Rent allmänt var behovet av

”flexibilitet” ett återkommande tema. Man önskade få fler möjligheter att

bestämma över sitt studieschema genom att studera på distans. Denna aspekt har

stöd i tidigare studier där man funnit att en flexibel schemaläggning är en fördel

med distansundervisning. Man kan själv välja när man vill delta/lyssna på en
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lektion, då dessa är tillgängliga på plattformen när som helst. Självklart beror det

här på vad individen föredrar. De flesta som väljer distansstudier gör det för att de

vill eller känner att det är mer flexibelt. Om studenten har familj, vänner och/eller

jobb kan isolering förebyggas. Dock kan de uppleva sig som ensamma utifrån

studieperspektivet. Flera av informanterna nämnde att det skulle vara mer

motiverande om de hade någon att prata med ansikte mot ansikte och/eller någon

som driver på och stöttar studenten att ta sig an och genomföra sina

studieuppgifter.

Vår studie visade på liknande resultat. Flera informanter nämnde olika

kommunikationssvårigheter. Detta ledde oss att integrera lösningar i våra

designriktlinjer för hur man kan underlätta för dessa svårigheter. Genom att till

exempel implementera en livechatt i Canvas och telefontider kan man göra det

enklare för studenter och lärare att kommunicera snabbt och effektivt. 

Datorstött lärande (computer Supported collaborative Learning, cScL) har varit

fokus för ett flertal studier där man undersökt olika former av samarbete och roller

som en lärare som arbetar med distansundervisning lärare. Amhag (2013) pekar

på studier som till exempel har visat att ett kursupplägg som är välstrukturerat har

en stor betydelse för en god kvalitativ inlärning. Enligt Amhag har andra studier

visat på liknande resultat (Amhag, 2013).

Flera deltagare i vår studie förklarade att lärarna behöver lära sig att förstå och

strömlinjeforma lärplattformen på ett nytt sätt. Denna problematik är något som

uppstår ofta när det sker problem med kommunikation mellan lärare och

studenter. Dessutom behövs förbättringar avseende lärarnas sätt att strukturera i

kursytor, vilket deltagarna menade ofta upplevdes vara ostrukturerat och

förvirrande. Detta leder oss till att i ett nästa steg reflektera kring varför flera

lärare upplevdes ha svårt att lära sig använda plattformen på ett pedagogiskt och

begripligt vis. Utifrån våra analyser rekommenderar vi en kort fortbildning om hur

man använder Canvas för att förbättra interaktionen mellan student/lärare och

lärplattformen. Vi menar också att detta inte skulle behöva innebära en stor
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kostnad för skolan. Även en enkel och bättre guide som lärare kan ta del av under

terminerna skulle kunna vara hjälpverktyg. 

Som vi nämnt tidigare används idag iPad och mobila enheter mer och mer i

studier, och det är många studenter  som använder appar som i detta fall Canvas

appen. Då det finns vissa skillnader mellan lärplattformens app och webbläsare

bör alla funktioner även kunna göras tillgängliga via appen för att minimera

problem för studenterna.

Flera av förslagen från bland annat Catalanos studie har vi kunnat understryka i de

resultat vi kommit fram till i vårt studie. Under avsnittet 4.2 Analys av resultat har

vi tagit upp en sammanfattad version av deltagarnas förslag till förbättringar och

vi kan se likheter mellan våra resultat och andra forskningsbidrag.

Med stöd av tidigare forskning är vår slutsats att de designriktlinjer vi föreslagit i

denna uppsats kan vara ett litet kunskapsbidrag för att bidra till en förbättrad

studieupplevelse och studieresultat för studenter med ADHD/ADD och dyslexi

som läser på distans via högskolan. Studien täckte specifikt Canvas, men vi lyfter

fynden till en mer generell LMS-nivå genom allmänna designriktlinjer och

rekommendationer.

5.2 Diskussion av undersökningen - brister och
möjligheter
Den här studien kan vara till värde som riktlinje för forskare som vill studera på

vilka sätt man kan förbättra studieupplevelsen på LMS-plattformar för studenter

med ADHD/ADD och dyslexi som läser på distans. Dock hade vår undersökning

brister, som att datan var samlad från studenter från samma Universitet (HKR)

och använde lärplattformen Canvas, vilket påverkade representativiteten av

stickprov och generalisering av resultaten. Fler LMS system bör utvärderas och

antalet studenter som använder Canvas eller andra LMS system borde utvidgas för

att tydliggöra resultaten ytterligare, exempelvis Moodle, Blackboard med mera. I

studien medverkade åtta informanter vilket är en relativt liten grupp. Vi kan därför
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inte påstå att resultaten och våra iakttagelser kan generaliseras till alla personer

med NPF som studerar på högskolan.

Dock är det ofta så att kvalitativa undersökningar har få deltagare. De resultat vi

har redovisat gäller för vår urvalsgrupp. För att kompensera för detta har vi

försökt att i största möjliga mån ta stöd i fynd från befintlig forskning för att

genom den också se, beskriva och tolka våra resultat.

I vår litteraturundersökning fann vi en större förekomst av studier som fokuserade

på dyslexi. Rent allmänt valde vi att fokusera på ADHD/ADD och dyslexi, då vår

informantgrupp bestod av studenter med någon av dessa diagnoser, samt att vi

senare ville avgränsa studien. Det är möjligt att vi hade kunnat förfina våra

sökningar. Dock har vi funnit att det behövs mer forskning som fokuserar på

studenter med NPF diagnos och distansstudier inom högskolan, samt LMS

plattformars påverkan på högre studier för denna grupp.

I tidigare forskning har man sett att det finns en brist på studier inriktade på att

bedöma svårigheter för inlärning på högskolenivå, och kring screeningverktygens

utveckling för personer med ADHD och deras specifika inlärningssvårigheter. De

flesta insatserna inom forskningen har fokuserat på grundskolans population och

att identifiera barn med i risk för läs störningar (Kane, Walker & Schmidt, 2011).

Mer specifikt, en brist i denna studie handlar om urvalet och att deltagarna

använde samma plattform. Vi gjorde försök att få informanter från olika högskolor

genom kontakter med Attention. Dock visade det sig att våra deltagare alla

arbetade i samma lärplattform, dvs. Canvas. Detta var inget vi var uppmärksamma

på under intervjuerna. Denna svaghet framkom först när vi analyserade resultaten.

Vår avsikt var att kunna generalisera våra fynd och inte utvärdera en enda

plattform.

En annan brist i studien handlar om utformandet av designriktlinjer. Vi har inte

haft tillräckligt med information för att kunna uppskatta hur mycket en lärare själv

kan ändra i LMS plattformen. Denna information behövs för att kunna
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detaljplanera förslag till nya riktlinjer. Vi har noterat att lärare strukturerar kurser

på olika sätt, men till vilken grad har vi inte exakt kunskap om. Vi kan utifrån

informanternas svar och vår egen undersökning av Canvas se att strukturen skiljer

sig på olika kursytor och program. Vi kan konstatera att möjligheten för

omstrukturering finns. Dock handlar det om att teknik acceptansen (TAM) verkar

brista. Lärare förefaller inte ha tillräckligt med kunskap om plattformen, varav

vissa har svårigheter att strukturera den. Studien skulle varit mer robust om vi haft

möjlighet att undersöka lärplattformens funktionalitet som admin. På grund av

tidsramen för projektet har vi inte kunnat gå vidare med denna fråga.

Enligt Morrison har ett flertal studier också pekat på ett behov av ökad kunskap

och fortbildning av personal samt att omvärdera utbildningen för att kunna hjälpa

studenter med AS och ADHD. Morrison menar att det finns en kunskapslucka och

behov av mer forskning om studenters upplevelse av de stöd de fått i

grundskolan. Mer kunskap behövs, speciellt inom stödjande insatser för att

facilitera inlärning och deltagande i utbildning, vilket fortfarande är ett relativt

oupptäckt forskningsområde (Bolic, Hellberg, Kjellberg & Hemmingsson, 2016). 

Huruvida vi då ska använda WBL eller inte är kanske inte rätt fokus. Precis som

Internet är WBL här för att stanna. För att sammanfatta har WBL jämfört med

traditionella instruktionsformat både många fördelar och nackdelar. När man ska

besluta om man ska använda WBL i en kurs borde man alltså väga för- och

nackdelarna, samt inte glömma att det i sig inte finns något bättre med WBL

jämförelsevis med andra instruktionsmedier och metoder. Det kan som andra

hjälpmedel, vid rätt användning, vara ett kraftfullt verktyg för att underlätta

inlärningen (Cook, 2007).

Distansundervisning skapar fantastiska möjligheter för studenter att vidareutbilda

sig och vårt mål är att distansstudier ska bli mer attraktivt som en studieform. Vår

undersökning har brister och möjligheter, men bekräftar i stort andra studier inom

ämnet. Vi ser ett omfattande behov för mer forskning inom detta kunskapsområde.

Både kvalitativa undersökningar för att fördjupa problematiken och även ett
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behov att utforma kvantitativa studier där man prövar olika former av lösningar på

större populationer. Vi hoppas att ansatsen med denna uppsats där vi ringat in en

kunskapslucka, och de designriktlinjer vi föreslår, vilka har grundats i

intervjustudien, kan vara användbara utgångspunkter och stöd för framtida

forskning.

6. Slutsatser
Sammanfattningsvis, med denna studie har vi utifrån befintlig forskning och en

kvalitativ intervjustudie introducerat designriktlinjer som skulle kunna

implementeras i lärplattformar inom högskolan för att underlätta

distansundervisning för personer med ADHD/ADD och dyslexi.

Vi fann en viss grad av differentiering mellan informanterna och deras behov av

hjälp och stöd. Individerna hade olika perspektiv och erfarenheter, vilket är att

förvänta i kvalitativa undersökningar. Utifrån de förutsättningar och den tidsram

vi hade och svaren från de informanter som vi inkluderade finns det

återkommande teman som vi med hjälp av tematisk analys kunde lyfta fram.

För att summera, tre slutgiltiga huvudteman växte fram med hjälp av tematisk

analys. De positiva aspekterna av plattformen var: layout och mapping, studiestöd

och färg. Negativa aspekter av plattformen var: bristande extra anpassning,

struktur, organisation och okunskap kring användandet av plattformen. Essensen

av de förslag vi fick av informanterna på förbättringar var: förenkling av

plattformen, möjliggöra för fler valmöjligheter och att stärka community aspekten

av studerandet (Se bilaga 6).

I de designriktlinjer vi tagit fram här, vilka baseras på informanternas förslag,

finns följande förslag till förbättring: tydlig struktur, sökfunktion, kursöversikt,

applikation versus dator, attraktiv design, hjälpmedel, nåbarhet, community och

fortbildning (organisation och gemensam praxis). Dessutom, ger vi olika förslag
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som kan implementeras för att ytterligare förbättra utformningen av lärplattformar

och distansundervisning för studenter med NPF.

Med stöd av tidigare forskning har ansatsen med denna uppsats varit att de

designriktlinjer vi föreslagit kan vara ett litet kunskapsbidrag för en förbättrad

studieupplevelse och studieresultat för studenter med ADHD/ADD och dyslexi

som läser på distans via högskolan. Studien täckte specifikt Canvas, men vi lyfter

fynden till en mer generell LMS-nivå genom allmänna designriktlinjer och

rekommendationer. Förhoppningen är att inspirera till framtida arbeten kring

ämnet. Studien skulle kunna användas som underlag för skolor, högskolor,

universitet och företag i syfte att förbättra studieupplevelsen och studieresultaten

för studenter med NPF, men även för andra personer som läser på distans.
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8. BILAGA
BILAGA 1

Utskick till potentiella informanter
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Hej! Vi söker dig som vill medverka i en studie inom ramen för en

examensarbete. Den handlar om hur det är att genomföra distansstudier

med digitala gränssnitt och Neuropsykiatrisk diagnos (ADHD,

ASD/Aspergers, Dyslexi, Dyskalkyli etc).

Uppsatsen och undersökningen handlar om det är möjligt att göra

distansstudier & digitala gränssnitt mer anpassade för personer med olika

neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi söker dig som har en diagnostiserad neuropsykiatrisk diagnos (NPF) &

läser vuxenutbildning på distans (eftergymnasial utbildning). Vi vill gärna

komma i kontakt & få göra en intervju med dig! Denna intervju sker via

Zoom eller telefon, beroende på vad som är möjligt för dig. Intervjun

planeras ta cirka 20 minuter.

Du kommer vara anonym i uppsatsen och vi kommer ej lämna ut några

privata uppgifter. All insamlad information kommer behandlas med

sekretess.

Om du är intresserad av att delta hör av dig till oss med namn,

telefonnummer & mailadress så snart som möjligt! Din medverkan är

uppskattad!

Maila dina uppgifter till: xxxnnnnnnnnnjfdjjdfjfo

Allt gott! /X & X

BILAGA 2

\\...Innan intervjun vore det bra om du kan svara på några frågor skriftligt:

1. Hur identifierar du dig (man, kvinna, icke-binär):

2. Hur gammal är du?

3. Vid vilken högskola, universitet eller vuxenstudier läser du?
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4. Vilket program läser du?

5. Hur länge har du studerat vid detta program?

6. Vilken lärplattform använder du?

Hur vill du genomföra din intervju?:

1. Zoom

2. Telefon

3. Chatt

Vi vill även förtydliga att du inte behöver ha kamera på under intervjun.

Om du har möjlighet skulle det vara jättebra om du kan skicka skärmbild

på din lärplattforms yta eller möjligen skärmdela under intervjun. Detta är

självklart valfritt...//

BILAGA 3

Intervjufrågor

Nu går vi vidare med några frågor kring din diagnos

1. Vilken är din NPF-diagnos? (NPF-diagnos betyder alltså
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller funktionsvariation)

2. När började du märka att du kanske har en NPF-diagnos?
3. När fick du din diagnos?
4. Berätta om vad som utmärker din diagnos för dig: 
5. Anser du att det finns fördelar eller nackdelar med din diagnos?

Nu ska vi prata om den mer specifika frågan som intresserar oss i den
här studien

6. Allmänt, hur upplever du att det är att läsa på distans?
7. Vad fungerar bra?
8. Vad fungerar mindre bra?
9. Vad fungerar inte alls?
10. Har du fått någon hjälp för dina svårigheter via skolan?
11. Om du fått hjälp, vilken sorts hjälp har du fått?
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12. Berätta om hur den hjälpen har fungerat för dig när det gäller dina
studier: 

13. Har du sökt annan hjälp eller stöd utanför skolan?
14. I så fall, berätta om det:

Nu går vi vidare med frågor som rör lärplattformen (dess gränssnitt,
layout):

15. Rent allmänt, hur upplever du lärplattformen?
16. Vad fungerar bra? 
17. Vad fungerar mindre bra?
18. Vad fungerar inte alls?
19. När du startade dina studier, hur upplevde du lärplattformen då?
20. Hur upplever du den nu?
21. Har du stött på några problem på lärplattformen?
22. I så fall, när skedde detta och vad hände?
23. Vad gjorde du då för att lösa problemet?

Slutligen 

24. Om du fick önska, vad skulle du ändra på lärplattformen?
25. Vilken sorts hjälp skulle du behöva för att underlätta dina

distansstudier? Vad för tips skulle du ge till en utvecklare?
26. Har du några exempel på digitala tjänster som fungerar bra? Varför

fungerar de bra?
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BILAGA 4

BILAGA 5
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BILAGA 6
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