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Abstract 
Canvas är den nya lärplattformen som har upphandlats bland annat på Karlstad Universitet och 

som har ersatt den gamla lärplattformen ItsLearning. Men genom att ersätta ett helt system med 

ett nytt kan det uppstå problem och brister med användandet. Syftet med arbetet är att identifiera 

problem som användarna upplever på lärplattformen Canvas. Genom att sedan analysera dessa 

problem och brister så går det att utveckla råd och rekommendationer för hur de kan åtgärdas. 

 

För att identifiera dessa problem och brister har kvalitativa intervjuer använts och de personer 

som blivit intervjuade är studenter och lärare på Karlstads universitet, som får svara på frågor 

om deras användande och upplevelser av lärplattformen Canvas. Utifrån dessa resultat går det 

sedan att se vad som dessa användare anser fungera bra och vad som inte fungerar bra och sedan 

komma med förslag på lösningar till dessa problem och råd och rekommendationer om vad som 

bör göras för att gå vidare. 

 

Intervjuerna som har utförts avslöjar brister inom lärplattformen Canvas, där framförallt 

grupper, inlämning och bedömning av uppgifter, navigation, betygssättning samt den inbyggda 

mailfunktionen nämns som de största problemen utav användarna. Genom att analysera svaren 

så ges en förklaring till varför dessa är de största problemen. I analysen delas de problem som 

användarna yttrar sig om upp i kategorier beroende på vilken designprincip de tillhör för att 

kunna ge en helhetsbild av vad för typer av problem som det finns på lärplattformen Canvas. 

En del av användarna yttrar sig även om helt defekta delar på Canvas, som de anser bör ha 

upptäckts tidigare och åtgärdats. Med hjälp av analysen går det att dra slutsatser om varför och 

hur problemen har uppstått och vad som bör göras för att åtgärda dessa problem och brister. En 

undermålig kravinsamling samt att lärplattformen är ny för många användare anses vara de 

underliggande orsakerna till varför användarna uttrycker sitt missnöje med Canvas. 

 

Nyckelord: Canvas, användare, upplevelser, intervju, lärplattform 
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1. Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Ett system kan ha hög kvalité i relation till sina syften, medan en användare av systemet inte 

alls uppfattar den kvalitén av systemet, en produkt eller system håller en hög kvalité och håller 

användarens krav om den har både en inre- och yttre effektivitet och är tillfredsställande att 

använda (Bevan, 1995, s. 117). Det är alltså inte bara systemet som man ska undersöka för att 

mäta kvalitén utan man ska även ta hänsyn till och mäta den uppfattade kvalitéten hos 

användaren av systemet.  

 

I samarbete med projektledningen för införandet av Canvas på Karlstads universitet i utförandet 

av detta arbete och har därmed fått tillgång till information och data som diskuteras där de 

främsta problemen som finns med Canvas är bland annat gruppfunktionen och grupper, 

navigationen av kurser samt inlämning och bedömning av inlämningsuppgifter. Det har även 

diskuterats att det finns andra problem så som kommunikationen mellan deltagare i kursen, till 

exempel kan man endast skicka meddelanden till deltagare som är med i kursen eller varit med 

i tidigare kurser. Om man vill kontakta någon utanför kursen går det ej. 

 

Canvas lärplattform är ett nytt system för många användare, detta betyder att användarna 

behöver lära sig det nya systemet och detta medför olika svårigheter. Då gymnasieskolorna 

fortfarande använder sig av ItsLearning och universiteten använder sig av Canvas finns det en 

naturlig svårighet då en användare tvingas att lära om sig hela systemet igen när denne går ifrån 

gymnasieskolor till högskolorna eller universiteten. Det uppstår då användarbarhetsproblem 

och det är inte alltid lätt att identifiera dessa och påbörja arbetet med att åtgärda problemen. Det 

behövs först en grund så att det är känt vad som orsakar problemen och vad som kan göras. 

Lorenzi och Riley (2003, s. 198) tar upp i sin artikel fyra kategorier och anledningar till att det 

bli fel när ett byte sker, dessa är tekniska, förvaltnings och organisatoriska brister samt den 

explosion av information som sker när ett system byts ut till ett annat. Dessa fyra orsakar både 

stress och motstånd gentemot det nya systemet som i sin tur ska blidka användarna genom att 

utveckla och förbättra användarnas arbetsliv men samtidigt också ge mer ansvar och 

befogenheter för att minska motståndet till förändring och göra användarna nöjda istället för 

stressade och missnöjda (Lorenzi & Riley 2003, s. 199–202).  

 

Förutom detta så måste de lärare som använder sig av systemet också lära sig det för det är 

dessa lärare som sedan skapar kursinnehållet och administrerar kurserna. Om en lärare då har 

svårt med att använda sig av systemet så finns det inte mycket hopp för att studenterna som 

använder sig av systemet ska kunna göra det på ett smidigt och effektivt sätt. De problem lärarna 

har, ser studenterna symtomet utav och bidrar till att deras upplevelser också påverkas negativt. 

Allt detta bidrar till att upplevelsen med Canvas blir dålig och att användare känner sig osäkra, 

vilket i sin tur leder till att fel uppstår, både hos studenterna och lärarna. Samtidigt så behöver 

lärarna ett enkelt men kraftfullt system för att kunna lära ut kunskaper till studenterna och 

administrera kurser men även spara tid och kunna ägna sig åt andra saker, så som egen 

forskning. Det finns flera användbarhetskriterier att använda sig av när en mätning av ett 
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systems användbarhet ska ske, i det här arbetet används de tre grupper som innehåller tolv olika 

principer som Benyon (2014, s. 86–87) definierar där första gruppen är lärbarhet, där 

principerna behandlar hur ett system ska behandlar hur lärbar och hur lätt man kan komma ihåg 

något är. Andra gruppen är effektivitet, där principerna behandlar hur väl man låter användaren 

vara i kontroll istället för systemet men också säkerhet och hur man ska förebygga fel och 

återhämta sig från dessa. Den tredje gruppen, ackommodation, har principer som behandlar hur 

man ska göra användaren bekväm i systemet och hur man kommunicerar med användaren. 

 

1.2  Syfte och målgrupp 
Syftet med arbetet är att identifiera problem som användarna upplever på lärplattformen 

Canvas. Målgruppen för denna uppsats är projektledningen för Canvas och Karlstads 

universitet. Även andra skolor eller intressenter som ska eller tänker använda sig av 

lärplattformen Canvas. Det här arbetet kan användas som underlag för upphandling eller 

jämförelser med andra lärplattformar samt användas för vidare utveckling av lärplattformen 

Canvas. 

 

1.3  Undersökningsfrågor 

Följande frågeställning kommer besvaras i detta arbete:  

 

U1. Hur upplever användarna den nya lärplattformen Canvas? 

U2. Vilka är de största problemen enligt användarna? 

o Vad är orsaken till dessa problem? 

o Vad kan göras för att åtgärda dessa problem? 

 

Dessa frågor kommer refereras till i arbetet som U1 och U2. 

 

1.4  Avgränsning 
Arbetet kommer begränsa sig till intervjuer av studenter och lärare av Canvas lärplattform och 

genom deras upplevelser med systemet kunna presentera råd och rekommendationer på hur man 

går vidare och fortsätter arbetet med att åtgärda problem och brister på Canvas. Det har inte 

utförts några användartester för det här arbetet. 

 

1.5  Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002, s. 5–14) beskriver att det finns fyra olika etiska krav man måste ta 

hänsyn till när man involverar individer i sin studie, genom till exempel intervjuer eller enkäter 

för att samla in data. Dessa krav ingår i forskningsetiska principer som är till för att ge normer 

för förhållandet mellan forskare och deras deltagare i undersökningar, principerna är dock inte 

till för att ersätta en forskares egna bedömningar då de etiska problemen kan variera från fall 

till fall, utan syftet med principerna är för att ge underlag för forskarens egna reflexioner och 

insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

 

Veteskapsrådet (2002) beskriver kraven som: 
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• Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

Det vill säga att forskaren eller den ansvarige personen för studien måste informera deltagarna 

om studiens syfte. Detta sker vanligtvis genom en s.k. informationsblankett där det tydligt står 

vad för syfte intervjun eller enkäten har. Kontaktinformation till forskaren skall finnas med så 

att deltagaren när som helst kan komma i kontakt om denne vill till exempel ta bort sitt 

deltagande i studien. Informationsblanketten ges till deltagaren som läser och förstår denna. 

Deltagaren bör ha möjlighet att kontakta forskaren vid eventuella frågor om studien. 

 

• Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

Det menas alltså att forskaren måste inhämta ett samtycke från deltagaren, helst i pappersform 

med signaturer. Deltagaren kan närsomhelst avbryta sitt deltagande både under intervjun eller 

enkät likväl som efter dessa genom att använda sig av tidigare nämnt informationsblankett med 

kontaktinformationen på. 

Samtyckesblanketten ska skrivas på av deltagaren på plats efter denne har informerats om vad 

och varför personuppgifter samlas in för. Samtyckesblanketten ska sparas till dess arbetet är 

slutfört och den data som samlats in är raderad. 

 

• Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

 

Allt ska hållas anonymt och ingen utanför arbetet ska ta del av den obehandlade data som finns. 

Data som samlats in och som ska presenteras i studien ska anonymiseras eller presenteras på 

ett sådant sätt att det inte ska gå att identifiera personen, om inget annat har kommits överens 

om mellan forskaren och deltagaren.  

 

• Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in endast kommer att används för ett 

forskningsändamål och inget annat.   

 

Patel & Davidson (2011, s. 74–75) påpekar även att det är en skillnad mellan anonymitet och 

konfidentialitet som man måste beakta. Anonymitet innebär att det inte finns namn, nummer, 

ålder, kön eller liknande för att kunna identifiera en person man fått svar ifrån. Konfidentialitet 

innebär att man vet vem det är som har svarat men det är bara forskaren som har tillgång till 

detta. Det finns för- och nackdelar med dessa två, anonymitet tar bort risken att uppgifter skulle 

hamna i fel händer men också möjligheten till uppföljning. Konfidentialitet tillåter 

uppföljningsintervjuer och uppföljningsenkäter men risken för att uppgifter läcker finns då. 
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Dessa två måste man tänka på när man utformar sina intervjuer eller enkäter och informera 

deltagaren om vilket som gäller. Vid en intervju är det svårt att få det helt anonymt, i alla fall 

utanför en intervju genom nätet. En enkät är enklare att få helt anonym då man aldrig träffar 

eller ser personen som svarar. Deltagarna kan ha olika uppfattning och svarsbelägenhet 

beroende på ifall en enkät eller intervju är anonym eller inte. Är det en anonym intervju eller 

enkät skulle det gå att påstå att deltagarna känner sig mer bekväma att svara på intimare frågor 

än ifall det skulle vara en konfidentiell, även om båda metoderna behandlas på ett säkert sätt av 

forskaren. 

 

Förutom de fyra kraven som tidigare nämnts ska det även tas hänsyn och följa de regler som 

GDPR (General Data Protection Regulation1) har satt. GDPR är en förordning som säger att 

man inte får använda personuppgifter hur som helst utan man måste ha specifika ändamål för 

insamlingen. Det fås inte heller samla in mer än nödvändigt och man måste ha stöd ifrån 

dataskyddsförordringen för att utföra insamlingen. Det ska även ses till att personuppgifterna 

som samlas in är riktiga. Sedan måste även dessa personuppgifter raderas när arbetet med dem 

är klart och man måste skydda dem väl så att ingen utomstående kan få tillgång till dessa 

personuppgifter (Datainspektionen, u.å.). 

 

Jag har tagit hänsyn till dessa krav och regler både för min egnas skull och för mina deltagares 

skull, detta genom av användningen av blanketter för information om själva studien samt 

insamling av samtycke, båda skriftliga (se bilaga 3 & 4). Det har även informerats muntligt och 

innan insamlingen av data har påbörjats har det funnits utrymme för deltagaren att ställa 

eventuella frågor eller ändring av sitt deltagande. Förutom detta har även den data som samlats 

behandlats på ett sådant sätt som instruerats från handledare, kursansvariga och Karlstads 

universitet inför datainsamling för en studie.  

 

Inspelningen av intervjuerna skedde genom en mobiltelefon som var i flygplansläge, i ett sådant 

läge bryts all kommunikation. Sedan påbörjades en intervju och när den intervjun var klar 

överfördes ljudfilen till en dator, som också var i flygplansläge, därefter krypterades filen på 

datorn och ljudfilen togs bort från mobiltelefonen. Sedan när filen var krypterad på datorn 

kunde flygplansläge stängas av hos båda enheterna. Denna procedur skedde för varje intervju. 

När åtkomst begärdes för att transkribera inspelningen aktiverades flygplansläget igen på 

datorn, så länge som filen var tillfälligt avkrypterad. Sedan återgick filen till att krypteras och 

datorn gick ur flygplansläget.  

 

Jag har följt de rekommendationer som Karlstads universitet gett vid insamling av 

personuppgifter via en mobiltelefon. Personuppgifterna som samlades in var ålder och 

yrkesroll, där yrkesroll innebär vad en individ har för yrke eller sysselsättning, exempelvis 

student, lärare eller administratör. Dessa personuppgifter användes för att gruppera in 

respondenterna i åldersgrupper, en grupp för studenterna och en för lärarna. Yrkesroll användes 

för att klassificera respondenten som antingen student eller lärare. Transkriptionerna som finns 

med i detta arbete har censurerats till viss del för att skydda respondenternas identitet. Det som 

                                                 
1 Svenska = dataskyddsförordningen. 



5 

 

har censurerats är kursnamn, kurs kod, ålder eller annan otillåten information. Tekniskt sett 

tillåten information som i ett sammanhang kan användas för att identifiera en respondent eller 

annan person har också censurerats. Dessa transkriptioner finns med som bilagor i det här 

arbetet (se bilaga 5–10).  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1  Vad är Canvas? 

Canvas är den nya lärplattformen som ersätter ItsLearning i och med vårterminen 2019 på 

Karlstads universitet. Då kommer alla kurser att börjas ges på Canvas istället för ItsLearning, 

det har dock funnits pilotkurser innan som testkörts i vissa kurser. Instructure är företaget 

bakom lärplattformen Canvas och grundades år 2008 (Instructure 2019). 2011 lanserades 

lärplattformen Canvas för första gången och 2012 lanserades Canvas Network (Instructure 

2019). Enligt företaget Instructure själva används Canvas av mer än 3000 universitet och skolor 

runt om i världen (Instructure 2019). Canvas erbjuds till Karlstads universitet (och även andra 

lärosäten) genom SUNET2 och för närvarande är det totalt 22st lärosäten som använder sig av 

lärplattformen Canvas (Sunet 2018a). 

 

SUNET deltog i upphandlingen av en ny lärplattform 2016/2017 efter önskemål från lärosäten 

runtom i Sverige för en ny lärplattform (Sunet 2018b). Intresset var att leverera en lärplattform 

med fokus på användbarhet, tillgänglighet, öppenhet samt att produkten skulle vara riktad mot 

en högre utbildning (Sunet 2018b). Fyra plattformar jämfördes och lärplattformen Canvas var 

vinnaren utav dessa. Under den kommande våren lämnade tolv lärosäten in en avsiktsförklaring 

i syfte att avropa tjänsten via Sunet. Efter en rättslig prövning och konkurrensutsättning mot 

andra konkurrerande företag som erbjuder lärplattformar kunde Sunet i slutet av 2017 avropa 

tjänsten via ramavtalet från NORDUNET3 (Sunet 2018b). 

 

En lärplattform är en typ av elektroniskt lärande (E-Learning) som innebär att lärandet sker 

online, exempelvis genom en webbsida. E-Learning definieras som användandet av information 

och teknologier som möjliggör lärande, termen är avsiktligt öppen och tolkningsbar på flera 

sätt då det finns flera sätt för lärande genom E-Learning (Horton 2006, s. 1–2). 

 

2.2  Begrepp och termer inom användbarhet 
Rubin och Chisnell (2008, s. 4) beskriver fem begrepp som gör ett system användbart. Termen 

”användarbar” innebär att en användare av någon typ av produkt, system, apparat, maskin eller 

liknande kan använda dessa på ett sådant sätt att det inte uppstår frustration, irritation eller 

besvikelse gentemot det systemet eller produkten som används (Rubin & Chisnell 2008, s. 4).  

Systemet eller produkten ska vara användbar, ha en hög inre- och yttre effektivitet, vara 

tillfredsställande, vara lärbar och vara tillgänglig (Rubin & Chisnell 2008, s. 4). 

 

2.2.1 Användbarhet 

Rubin och Chisnell (2008, s. 4) beskriver att användbarhet (usefulness eller usability) innebär 

att för att en produkt eller system ska vara användbar ska användaren kunna klara och uppfylla 

sina mål genom systemet eller produkten. Användbarhet är den mätning som görs av ett system 

eller produkt som indikerar användarens villighet att använda det (Rubin & Chisnell 2008, s. 

4). Även om ett system eller produkt är lätt att använda, lära sig eller till och med 

                                                 
2 Swedish University computer NETwork. 
3 Samarbete mellan National Research and Education Networks och flera nordiska länder. 
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tillfredsställande att använda men ändå inte uppfyller den specifike användarens specifika mål 

är produkten eller systemet inte heller användarbart (Rubin & Chisnell 2008, s. 4). 

 

2.2.2 Inre effektivitet 

Inre effektivitet (efficiency) är den mätning som görs som indikerar hur snabbt en användare 

kan uppnå sina mål (Rubin & Chisnell 2008, s. 4). Detta mäts oftast med någon tidsenhet och 

finns ofta med i testning av system eller produkter, ett exempel kan vara om man utför ett 

användbarhetstest så kan 95% av alla användare kan öppna mjukvaran inom tio minuter (Rubin 

& Chisnell 2008, s. 4). 

 

2.2.3 Yttre effektivitet 

Yttre effektivitet (effectiveness) är att om en produkt eller system beter sig på ett sådant sätt 

som användaren förväntar sig och om användaren kan använda systemet eller produkten till det 

de vill så har systemet eller produkten en hög effektivitet (Rubin & Chisnell 2008, s. 4). Detta 

används för att mäta till exempel hur många försök det tar för en användare att utföra en viss 

handling inom ett system eller produkt, ett exempel kan vara att i ett användbarhetstest så kan 

95% av alla användare kan öppna mjukvaran korrekt på första försöket (Rubin & Chisnell 2008, 

s. 4). 

 

2.2.4 Lärbarhet 

Lärbarhet (learnability) har till viss del att göra med effektivitet och innebär hur lång tid eller 

hur mycket träning en användare behöver för att kunna använda och sköta ett system eller 

produkt (Rubin & Chisnell 2008, s. 4). Komplexa system kräver mer träning och övning än 

mindre komplexa system men det innebär inte att man alltid ska köpa/använda sig av det minst 

komplexa systemet (Rubin & Chisnell 2008, s. 4). 

 

2.2.5 Tillgänglighet 

Tillgänglighet (accessibility) innebär att ett system eller produkt ska vara tillgängligt för så 

många användare som möjligt, det är dock inte alltid möjligt att leva upp till detta men det finns 

standarder att följa när man utvecklar något för människor (Rubin & Chisnell 2008, s. 5).  

 

Persson et al. (2014) beskriver flera typer av design för tillgänglighet och diskuterar hur dessa 

skiljer sig från varandra samt hur den osamstämmig som finns i slutändan ger mindre 

tillgänglighet. Persson et al. (2014) påpekar det att det inte finns några direkta standarder eller 

överenskommelser eller ISO-standarder och att tillgänglighet är något som tolkas på olika sätt 

beroende på vilken design som används för utvecklingen av en produkt. Persson et al. (2014) 

anser därför att detta leder till att införandet av tillgänglighet på en större och bredare skala 

förhindras och därför begränsar fördelarna som tillgänglighet ger till en produkt, system, företag 

eller liknande. Två exempel som tas upp är: 

 

• Företag får en bredare målgrupp om de designar en produkt eller tjänst med så hög 

tillgänglighet som möjligt. 
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• Samhället får ekonomiska fördelar genom att fler personer kan delta i arbetskraften och 

minskad arbetslöshet.  

 

Dessa är två exempel på vad ökad tillgänglighet ger, även om det är bara en part som utövar 

tillgängligheten kan flera parter som är involverade utnyttja de fördelar som ges på grund utav 

det. 

 

2.2.6 Användarupplevelse 
Hassenzahl och Tractinsky (2006, s. 95) definierar användarupplevelse, eller den mer 

internationella termen user experience (UX) som en konsekvens eller resultat utav en 

användares tillstånd. Med tillstånd syftar Hassenzahl och Tractinsky (2006, s. 95) på 

användarens förväntningar, humör, känslor, behov och så vidare, men även det designade 

systemets egenskaper så som komplexitet, syfte, användbarhet, funktionalitet och så vidare, 

sedan även kontexten eller inom miljön en interaktion sker (organisatoriska eller sociala 

miljöer, syftet med aktiviteten, villigheteten att använda och så vidare). Hassenzhal och 

Tractinsky (2006, s. 95) avslutar sin artikel med att påpeka att användarupplevelse handlar om 

att ha en design som ämnar att tillfredsställa istället för att bara förhindra 

användbarhetsproblem, vilket den traditionella Human Computer Interaction (HCI) i framtiden 

bör anamma då den traditionella HCI likställer hög kvalité med avsaknaden av problem. 

 

2.3  Principer för design 
Benyon (2014, s. 86–87) beskriver flera designprinciper som rekommenderas att följas för att 

få en produkt eller system med hög användbarhet. Dessa principer är en sammanskrivning av 

andra principer och rekommendationer som utvecklats genom olika verk av personer så som D. 

Norman (Norman 1998) och J. Nielsen (Nielsen 1993), dock så kan det bli förvirrande och 

abstrakt när olika personer vid olika tillfällen skapar principer som samtidigt inte är helt 

konsekventa med varandra (Benyon 2014, s. 86). Benyon (2014, s. 86–87) har därför satt ihop 

dessa till grupper ur ett ”User-centered design” perspektiv. User-centered design eller som 

också kan kallas ”Human-centered design” definieras enligt ISO standard 9241–210:2010 (ISO 

2010) som följande: 

 

Tillvägagångssätt för systemdesign och utveckling som syftar till att göra interaktiva system 

mer användbara genom att fokusera på användningen av systemet och tillämpa mänskliga 

faktorer/ergonomi, användbarhetskunskap och tekniker (ISO 2010). 

 

Det vill säga att man utvecklar interaktiva system med fokus på att sätta användaren och 

människan i centrum istället för produkten. I designprocessen är målet att stödja hur en 

användare faktiskt arbetar med ett system istället för att tvinga dem att arbeta på ett visst sätt 

(Rubin & Chisnell 2008, s. 12). 

 

De tre grupperna Benyon (2014, s. 86–87) har skapat är ur ett human-centered design perspektiv 

och är följande: 

• Learnability (lärbarhet, princip 1–4). 
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Inom lärbarhet finns det fyra principer som behandlar hur lärbar och hur lätt man kan komma 

ihåg något är. Dessa fyra principer behandlar hur man ska hjälpa användaren att lära sig en ny 

produkt eller system samtidigt som att användaren ska även kunna komma ihåg det och känna 

igen sig. Man kan följa dessa principer och uppfylla de krav som ställs genom: 

 

o (1) Visibility: Det ska vara tydligt för användaren att se vad för funktioner som 

finns tillgängliga och vad som händer i systemet. 

 

o (2) Consistency: Designen ska inte brytas och ändras för ofta då användare kan 

bli förvirrade utav detta. Försök följa en enhetlig design och låt element så som 

knappar och menyer på en hemsida vara på samma ställe på alla sidor. Ta lärdom 

från tidigare systemet och standarddesigner. Det ska uppmärksammas att med 

att vara konsekvent4, princip 2, finns det två olika typer. Den ena är att vara 

konceptuellt konsekvent vilket innebär att det är konsekvent både inom systemet 

och utom systemet gentemot andra saker systemet relaterar till. Att vara fysiskt 

konsekvent menas den faktiska konsekvent som finns i systemet så som knappar, 

färger, layouts, namn och annan design (Benyon 2014, s. 87). 

 

o (3) Familiarity: Människor känner sig med bekväma och vana om man använder 

sig av språk och symboler som de känner igen. Om det inte går att använda sig 

av igenkännligt språk och symboler så är metaforer en bra ersättning för att lösa 

detta. En metafor är ett sätt för att genom ett bildligt uttryck säga något. 

Exempelvis är ”Papperskorgen” på en dator en metafor för en riktig papperskorg 

då man slänger oönskat material eller dokument i. 

 

o (4) Affordance: Designa funktioner, element eller andra objekt på ett sådant sätt 

att det är tydligt vad de har för egenskaper och handling eller verkan. Till 

exempel en knapp antyder att den ska tryckas på och en stol att man ska sitta på. 

Dessa varierar per kultur. 

 

• Effectiveness (effektivitet, princip 5–7 och 8–9, säkerhet). 

Inom effektivitet finns det tre plus två principer som handlar om att låta användaren bestämma 

och känna att de kontrollerar systemet istället för systemet kontroller dem, men även säkerhet 

inom samma system som begränsar vad en viss användare faktiskt får göra. Dessa fem principer 

handlar om hur effektivt och säkert en användare kan jobba med ett system utan yttre påverkan 

och hjälp: 

 

o (5) Navigation: Genom olika medium så som kartor och direktioner tillåta 

användaren navigera systemet på ett enkelt och smidigt sätt. 

o (6) Control: Tydlig indikation vad en funktion, val eller annat gör, så det syns 

att användarens handlingar har faktiska effekter inom och utanför systemet, 

användaren ska kunna ha kontroll över systemet. 

                                                 
4 Något eller någon som är följdriktig, inte bryter mot principer eller andra uppsatta regler. 
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o (7) Feedback: Systemet måste tydligt markera att någonting hände när 

användare gjorde något. 

▪ Säkerhet 

➢ (8) Recovery; Enkel och säker felkorrigering och återhämtning, på ett 

snabb och effektivt sätt. 

➢ (9) Constraints: Begränsa ur ett säkerhetsperspektiv vad en användare 

kan och får göra så att allvarliga fel inte sker. 

 

• Accomodation (anpassning, princip 10–12). Dessa principer behandlar estetiken av ett 

system och ser till att användaren känner sig nöjd med hur systemet uppför sig och ser 

ut: 

o (10) Flexibility: Det ska finnas många sätt att göra samma sak på. En användare 

ska kunna förändra systemets vy till en personlig preferens. 

o (11) Style: Designen ska vara tilltalande och attraktiv. 

o (12) Conviviality: Ett trevligt och lugnt tonsätt gentemot användaren, då genom 

exempelvis pop-up rutor, instruktioner, meddelanden och liknande. 

 

Nielsen (2012) tar också upp liknande punkter i sin artikel om användbarhet, i artikeln beskrivs 

även att ”usability” refererar till en samling metoder som används för att i designprocessen 

förenkla användningen i det färdiga systemet. Nielsen (2012) definierar användbarhet som 

dessa fem komponenter: 

 

• Learnability: Hur lätt det är att utföra uppgifter vid förstagångs användning? 

• Efficiency: När användare väl vant sig vid systemet, hur snabbt kan de utföra och klara 

uppgifter? 

• Memoriability: När en användare varit frånvarande från systemet ett tag, hur snabbt kan 

de återuppta sin gamla produktivitet igen när de kommer tillbaka? 

• Errors: Hur ofta och hur många fel kan en användare göra, och hur enkelt kan dessa fel 

åtgärdas? 

• Satisfaction: Hur behaglig är systemet att använda för användaren? 

 

Dessa punkter är i linje med de tidigare principerna skapade utav Benyon (2014, s. 86–87) och 

stämmer överens med hur Benyon (2014, s. 86–87) beskriver bra design för interaktiva system. 

 

Spolsky (2001, s. 37–38) påpekar också att vara konsekvent (consistency) är viktigt för 

produkter i intresset att ha en positiv användarupplevelse. Till exempel om ett 

textredigeringsprogram ska skapas så bör programmet följa tidigare exempel, så som Microsoft 

Word, då användare är vana med hur ett sådant populärt program fungerar, det vill säga att 

användarna vet att ”Ctrl+S” sparar ett dokument och därför bör inte den genvägen öppna 

stavningskontrollen eller liknande (Spolsky 2001, s. 37–38). Att undersöka hur andra har 

lyckats med sin design innebär inte att man inte kan själva göra något nytt utan det innebär att 

man kan lära sig från andra, att emulera hur ett annat program är viktigt för att behålla nöjda 

användare, då dessa användare är vana från tidigare produkter (Spolsky 2001, s. 37–38). Även 
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om det inte alltid är rätt sätt att göra det på så är det rätt sätt enligt användarna, och det är det 

som är viktigast (Spolsky 2001, s. 37–38). 

 

2.4  Fem anledningar till försämrad användbarhet 

Rubin och Chisnell (2008, s. 6) påpekar i sin bok att det finns saker som gör en produkt mindre 

användbar. Ibland är det inte bara systemet som är dåligt anpassat till verkligheten och de 

användarna som är tänkta att arbeta med det men även också instruktionerna och dokumentation 

till systemet. Rubin och Chisnell (2008, s. 6–12) tar upp fem punkter som de anser är de främsta 

anledningarna att ett system eller produkt är svåra att använda: 

 

• Utvecklingen fokuserar endast på maskinen eller systemet. 

• Målgruppen ändrar på sig och anpassar sig. 

• Det är svårt att designa användbara produkter. 

• Specialister fungerar inte alltid på ett integrerat sätt. 

• Design och implementation matcher inte alltid. 

 

2.4.1 Utvecklingen fokuserar endast på maskinen eller systemet 

När en produkt eller system utvecklas och designas ligger fokus oftast på själva produkten 

istället för den tänkta personen som ska använda produkten (Rubin & Chisnell 2008, s. 7). 

Rubin och Chisnell (2008, s. 7) beskriver tre stycken komponenter att överväga i varje situation 

där en människa är en del av produkten: Människan, Aktiviteten och Kontexten. Aktiviteten är 

oftast den som tar störst plats när en produkt utvecklas, då det finns ett underliggande antagande 

att det är lättare att anpassa en människa till ett system, istället för tvärtom (Rubin & Chisnell 

2008, s. 7). Rubin och Chisnell (2008, s. 7) påpekar även att utvecklare föredrar att arbeta med 

mer konkreta problem så som problemen med ett system istället för de mer tvetydliga, röriga 

problemen som är förknippade med människor. Utvecklare förr byggde sina system för mer 

erfarna slutanvändare som var mer lika utvecklarna i form av kunskap och erfarenheter med 

liknande system (Rubin & Chisnell 2008, s. 8). 

 

2.4.2 Målgruppen ändrar på sig och anpassar sig 

Målgruppen för nya produkter brukade förr vara personer med stort intresse för teknik och 

tekniska utmaningar, personer som inte tyckte det var jobbigt när en produkt eller maskin 

krånglade då deras intresse var att arbeta och anpassa dessa produkter på olika sätt (Rubin & 

Chisnell 2008, s. 8). Användarna och utvecklarna var närmare varandra än de är idag och kunde 

då enkelt designa för dessa användare och användarna hade inte mycket att klaga över då de 

förväntade sig att en produkt skulle vara komplicerad och utmanande (Rubin & Chisnell 2008, 

s. 8). I dag är det en mycket bredare målgrupp som ska använda sig av produkter någon 

utvecklar, det utvecklas dock fortfarande produkter som är komplicerade och avancerade men 

dessa är endast en liten del av marknaden (Rubin & Chisnell 2008, s. 8). Utvecklarna och 

användarna har glidit isär mer och mer, en hobbyverksamhet har blivit mer vanligt och 

utvecklarna måste anpassa sig till den nya målgruppen (Rubin & Chisnell 2008, s. 8). 
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2.4.3 Det är svårt att designa användbara produkter 

Rubin och Chisnell (2008, s. 9) påpekar i sin bok att användbarhet, ”usability”, oftast bortses 

när en produkt utvecklas då många förminskar och förenklar det. Utvecklare tror de har en 

vetskap när de designar något men det visar sig senare i användbarhetstester att det inte alls är 

en bra design, sunt förnuft är något som har använts istället för faktiska vetenskaper när en ny 

produkt designas (Rubin & Chisnell 2008, s. 9). Rubin och Chisnell (2008, s. 9) påpekar att det 

skapas en farligare situation om en utvecklare att förminskar användbarhet än att de erkänner 

att deras kunskap är bristfällig eller saknas, då det finns alternativ som kan ersätta saknad 

kunskap. 

 

2.4.4 Specialister fungerar inte alltid på ett integrerat sätt 

Organisationer använder flera specialiserade team och tillvägagångsätt för att utveckla 

produkter och system, men misslyckas ändå att integrera dem med varandra, en produkt 

utvecklas i flera faser och många komponenter skapas av olika personer, detta gör att det inte 

alltid fungerar när produktens delar sätts ihop till en större helhet (Rubin & Chisnell 2008, s. 

9). Detta syns hos slutprodukten när de olika delarna inte stämmer överens med varandra, 

exempelvis när användardokumentationen inte stämmer överens med det användargränssnitt 

som existerar i den senaste versionen av produkten eller systemet (Rubin & Chisnell 2008, s. 

10). När en användare senare får denna produkt och den inte uppför sig på det förväntade sättet 

skapar detta en konflikt med användarens förväntningar (Rubin & Chisnell 2008, s. 10). 

 

2.4.5 Design och implementation stämmer inte alltid överens 

Rubin och Chisnell (2008, s. 11) beskriver ett skiftande fokus från hur produkter fungerar till 

hur produkter kommunicerar har skapat nya utmaningar för utvecklare, istället för målet att ha 

en fungerande produkt har det blivit att ha en kommunicerande produkt. Det svåra med att 

utveckla en produkt är inte längre att skriva koden då mer avancerade verktyg har skapats för 

att sköta det, det svåra är nu att utveckla en produkt som passar en mycket bredare och krävande 

målgrupp än tidigare (Rubin & Chisnell 2008, s. 11). Ett större fokus behöver läggas på ”User-

centered design” (UCD) d.v.s. en design som sätter användaren i fokus istället för produkten 

(Rubin & Chisnell 2008, s. 12).  

 

2.5  Användarmodell och Programmodell 

Spolsky (2001, s. 9–13) tar upp till två modeller eller tankesätt i sin bok: användarmodellen – 

hur användaren tror systemet ska uppföra sig och programmodellen – hur programmet faktiskt 

uppför sig, när dessa två inte är i fas med varandra uppstår det problem för användaren. Spolsky 

(2001, s. 10) anser att det alltid är bäst att ändra programmodellen till att passa 

användarmodellen. För att utveckla en bra produkt måste man lista ut hur användarnas 

användarmodell ser ut. Spolsky (2001, s. 68) presenterar sex steg för utvecklingen av en bra 

produkt: 

• Hitta på tänkbara användare. 

• Hitta på viktiga aktiviteter. 

• Hitta och förstå de tänkta användarnas användarmodell – hur de vill att produkten ska 

fungera. 
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• Börja med enkla designer av produkten. 

• Se över designen om och om igen tills produkten skulle kunna vara användbar av de 

tänkta användarna. 

• Testa på riktiga användare och se hur väl användarmodell och programmodell 

överensstämmer med varandra. 

 

Användare kommer alltid att välja den enklaste och uppenbaraste användarmodellen (Spolsky 

2001, s. 13). Ett enkelt sätt för ett komplext program att komma närmare en användares 

användarmodell är att använda sig av metaforer eller liknande (Spolsky 2001, s. 21). Till 

exempel i ett textredigeringsprogram ”Spara” är oftast i form av en diskett, och en ”Mapp” är 

precis just en mapp där dokument eller andra filer sparas i. 

 

Spolsky (2001, s. 50) påpekar även att användare inte kan eller vill läsa. Han menar alltså en 

utvecklare ska betrakta användare som om de inte kan läsa när en produkt designas. Ett av flera 

problem för detta påstående är att användare inte har tillgång till manualen, eller att det inte 

finns en manual (Spolsky 2001, s. 50). Ett annat problem är att om de inte absolut måste läsa 

manualen kommer de inte läsa manualen, detta eftersom de vill utföra en uppgift och bli klara, 

de vill inte slösa tid på att läsa manualen och sedan utföra uppgiften. Spolsky (2001, s. 50) 

berättar vidare att till och med programmets instruktioner går till stor del ignorerade och ju 

längre ett meddelande är desto mindre chans finns för att användaren läser meddelandet. 

Tvetydiga meddelanden som ifrågasätter användarens val är också högst förvirrande då man 

kan sakna kunskapen vad de betyder, ett exempel skulle vara ”Är du säker på att du vill 

avsluta?” som alltid kommer upp och ifrågasätter användare, vilket i sin tur förvirrar användare 

och gör dem osäkra (Spolsky 2001, s. 53). 

 

2.6  Tidigare studie 

I en rapport från 2016 gjord vid Göteborgs universitet utvärderades Canvas och det som främst 

undersöktes var funktionaliteten vid kommunikation, bedömning, hantering av grupper samt 

möjlighet för tredjepartslösningar. Syftet var att jämföra Canvas med deras nuvarande 

lärplattform Göteborgs Universitets lärplattform (GUL) och använda Canvas som komplement 

till det nuvarande (Henriksson 2016). Fyra punkter tas upp i rapporten där problem har 

identifierats: 

 

• Avsaknad av anonymitet vid inlämning/rättning av uppgifter för studenter. 

• Avsaknad av duglig funktion för enkäter. 

• Dålig översättning till svenska (från engelska). 

• Förvirringar när man befinner sig i gruppernas vy kontra kursernas vy. 

 

Överlag bedöms Canvas dock som en bra och innovativ lösning jämfört med deras nuvarande 

lärplattform. Punkten med grupperna är ett intressant område för detta arbete då det fortfarande 

finns problem med detta inom Canvas. Henriksson (2016) skriver i sin rapport att en av lärarna 

har uttryckt bekymmer över att det inte är helt självklart hur man navigerar sig mellan kursen 

och grupperna och att det är otydligt var man befinner sig i strukturen. I rapporten beskrivs och 



14 

 

visas de steg som en student kan ta för att komma till ett diskussionsforum och hur en student 

enkelt kan missa hur man blir förflyttad från kursens sida till gruppens sida för diskussionen. 

För att komma tillbaka till kursen behöver en student använda sig av menyn allra längst till 

vänster eller klicka på kursens namn som gruppen hör till, vilket dock på bilderna som är 

bifogade i rapporten, enkelt kan missas. Henriksson (2016) påpekar även i rapporten att 

översättningen från engelska till svenska är bristfällig och bör ses över. 

 

2.7  Affektiv kvalité och dess verkan 

Zhang och Li (2004, s. 293) har funnit i sin artikel att det finns en länk mellan den uppfattade 

kvalitén av ett kurshanteringssystem och den uppfattade användbarheten och användaravsikten. 

Zhang och Li (2004, s. 293) beskriver i artikeln hur den affektiva kvalitén påverkar hur 

användare uppfattar användbarheten, beroende på deras känslor och humör, hos ett 

kurshanteringssystem och hur lätt det är att använda kurshanteringssystemet. Affektiv kvalité 

beskrivs som förmågan hos ett objekt att förändra en användares upplevelser av känslor och 

humör, s.k. affekt (Zhang & Li 2005, s. 1). De drar slutsatsen att den affektiva kvalitén, eller 

den uppfattade affektiva kvalitén ligger till grund till den uppfattade användbarheten, den 

uppfattade enkla användningen och den uppfattade beteendemässiga avsikten hos en användare 

(Zhang & Li 2004, s. 293). Artikeln avslutas med att rekommendera att utvecklare bör vara 

uppmärksamma om den affektiva kvalitén då den fortsätter att påverka de tidigare nämnda 

uppfattningarna hos användare, som ligger till grund för hur användaren väl en användare 

accepterar ett system (Zhang & Li 2004, s. 293). 
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3. Metod 

3.1  Val av metod 

I det här arbetet har det valts att använda kvalitativa intervjuer för att upptäcka och identifiera 

problem hos användarna av Canvas. Genom kvalitativa intervjuer kan man upptäcka tidigare 

okända problem samt upptäcka andra kvalitéer som nödvändigtvis inte rör problem direkt, men 

kan bidra till annan kunskap inom ämnet. Patel och Davidson (2011, s. 81) beskriver kvalitativa 

intervjuer som ett abstrakt och komplext tillvägagångssätt att utföra datainsamling. Syftet med 

en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 

ett exempel skulle kunna vara den intervjuades uppfattningar om något (Patel & Davidson 2011, 

s. 82). Där något i detta fall skulle vara lärplattformen Canvas och bristerna som finns. Patel 

och Davidson (2011, s. 82) skriver vidare att en kvalitativ intervju inte heller kan ha ett sanna 

eller falska svar då som tidigare nämnt har den kvalitativa intervjun har som mål att upptäcka 

egenskaper och beskaffenheter. Proceduren för att besvara undersökningsfrågorna från kapitel 

1.3 och generera kunskap är att använda mig av dessa kvalitativa intervjuer med användarna i 

Canvas. Frågorna som används för intervjuerna är skapade med genom det som har diskuterats 

med projektledningen för Canvas på Karlstads universitet samt den teori som finns i det här 

arbetet. Genom att använda intervjuer som är strukturerade men har öppna svar kan man kunna 

under intervjun låta deltagaren utveckla sig genom att följdfrågor ställs, vilket ger ytterligare 

data att förklara deras svar med. Turner (2010, s. 756) beskriver den intervjun som är 

strukturerad och har öppna svar som ett effektivt sätt att samla in mycket data från deltagarna 

samtidigt som det tillåter forskaren att ställa följdfrågor till deltagaren för att följa upp på 

intressanta ämnen som nämns. Detta tillåter att ställa samma frågor till varje deltagare, vilket i 

sin tur tillåter forskaren att jämföra svar, men samtidigt tillåts deltagaren själv välja hur den vill 

svara och har frågorna ställda på ett sådant sätt att följdfrågor kommer uppstå (se bilaga 1 & 2). 

Att sedan genom analysen av svaren kategorisera till vilken designprincip ett upplevt problem 

eller beskriven brist hör till går det att få en överblick över vad för typ dessa problem och brister 

är. Sedan med hjälp av denna kategorisering har det skapats ett underlag för vidare studier eller 

tester, genom att presentera möjliga lösningar eller vägar till lösningar samt rekommendationer 

och råd. 

 

3.2  Insamling av data och tillvägagångssätt 

Insamlingen av data har erhållits genom intervjuer med användare på lärplattformen Canvas. 

Intervjuerna består av öppnare diskussion med lärare och studenter. Det har valts att det ska 

vara tre lärare och tre studenter, totalt sex stycken deltagare. Det ansågs att sex stycken deltagare 

skulle vara en lämplig storlek för det här arbetet, speciellt med tanke på att intervjuerna var 

öppna och breda vilket ledde till långa diskussioner om vissa frågor. Morgan et al. (2002, s. 76–

77) fann i deras studie att efter cirka sex stycken intervjuer så hade majoriteten av den möjliga 

data upptäckts och att nästan allt hade upptäckts redan vid tio stycken intervjuer. Med tanke på 

att intervjuerna är öppna och breda föll det naturligt att ha mindre antal intervjuer, då de är 

längre tidsmässigt, istället för att försöka korta ner dem och för att få fler antal, vilket skulle 

påverka kvalitén av intervjuerna. Morgan et al. (2002, s. 76) beskriver också att om intervjuerna 

handlar om att upptäcka ”vad som finns”, alltså intervjuer som syftar på att upptäcka idéer, 
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koncept eller egenskaper så är ett mindre antal intervjuer rimligt, vilket stämmer överens med 

det här arbetet. 

 

Patton (2002, s. 230) beskriver en typ av insamlingsmetod för kvalitativ forskning som kallas 

purposeful sampling (meningsfullt urval) där forskaren väljer ut deltagare i studien baserat på 

att har kunskap inom det ämnet som belyses för studien. I detta fall är det Canvas. Ytterligare 

beskrivs bekvämlighetsurvalet, det är en typ av val av individer där man väljer de individer som 

är den vanligaste urvalsmetoden då den baseras på huruvida individerna är tillgängliga och nära 

till hands, metoden är också tids- och resurseffektiv (Patton 2002 s. 241–242). Med tanke på 

arbetets storlek och budgeten som fanns till detta att bekvämlighetsurvalet och att fråga 

potentiella deltagare baserat på en volontärsprincip var bäst. Det är inte den bästa metoden men 

baserat på den planering som gjordes för arbetet i projektfasen så fanns det inte några andra 

möjligheter för att hinna med allt. Fördelen med denna metod är att det spar tid och att man 

snabbt kan komma igång med datainsamlingen, nackdelarna blir nu med denna metod att då det 

är en ej sannolikhetsbaserad metod går det inte att generalisera de resultat och data till en större 

population samt att den saknar intellektuell erkännelse, men den ger en tydlig insikt då man 

fortfarande använder samma typ av respondenter som studien avser att undersöka. Även om 

respondenterna skulle varit helt slumpade skulle antalet fortfarande göra det svårt att 

generalisera till en större population. Dock var inte syftet med intervjuerna att undersöka hur 

hela populationens upplevelser med Canvas är, utan att få en mindre grupp personer som använt 

sig av Canvas för att genom deras upplevelser kunna förklara brister och fel med Canvas, men 

även lyfta positiva aspekter utav systemet.  

 

I ett större, idealt arbete med mer tid och resurser skulle till exempel purposeful random 

sampling, där man väljer ut deltagare på ett systematiskt sätt för att bevisa slumpmässighet men 

inte för att kunna generalisera (Patton 2002, s. 240–241). Det finns också Theoretical sample, 

där man jobbar iterativt och efter varje intervju analyserar data och bygger förklarande teorier 

för att igen samla in data för att utveckla teorin ytterligare (Marshall 1996, s. 523). Tid för 

förberedelser och datainsamling av intervjuerna tog cirka 3–4 veckor. Sedan om det skulle ha 

utförts ett slumpmässigt urval skulle det ändå inte ha kunnat representera hela populationen då 

antalet intervjuer är för lågt. Syftet med kvalitativa intervjuer är inte dock att genom stickprov 

(slumpade eller ej slumpade) få ut en miniatyr utav en population, utan syftet är att få kvalitativa 

svar på redan kända eller okända problem, i det här fallet hos användare av Canvas lärplattform.  

 

Arbetet har följt som tidigare nämnt i kapitel 1.5 de regler och riktlinjer som finns gällande 

datainsamling från individer, både för min egna skull och mina deltagares skull. 

Informationsblankett fanns vid intervjutillfället för att deltagaren ska kunna läsa och förstå 

syftet innan intervjun påbörjades om de har några frågor eller vill avbryta (se bilaga 3). Om allt 

var okej för deltagaren skrevs sedan samtyckesblanketten på och intervjun började (se bilaga 

4). Efter intervjun avslutades fick deltagaren med sig informationsblanketten med mitt namn 

och mina kontaktuppgifter på om de skulle ändra sig efter intervjun samt min handledares namn 

och kontaktuppgifter. Även kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet 

fanns med på informationsblanketten. Det som samlades in, förutom deltagarnas svar, var ålder 

och yrkesroll. Åldern användes för att gruppera in respondenterna i en generell åldersgrupp, 
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men inte för att presentera respondenternas individuella ålder. Yrkesroll användes för att 

klassificera respondenten som student eller lärare. Ljudinspelningen, som diskuterades tidigare 

i kapitel 1.5, av intervjuerna har skett genom användandet av en mobiltelefon, där 

mobiltelefonen befann sig i flygplansläge för att säkerhetsställa att den inte laddar upp 

ljudinspelningarna någonstans. Ljudinspelningarna hämtades ur telefonen genom en dator, som 

också är i flygplansläge, med kabelanslutning och mobiltelefonen fortfarande i flygplansläge. 

Filerna krypterades och lagrades lokalt på min egna dator. Krypteringen av filerna med 

inspelningarna skapades med krypteringsalgoritmen AES och med hashfunktionen SHA-512. 

 

Intervjufrågorna är skapade utifrån de utdrag från Canvas support samt de diskussioner som har 

förts med Canvas projektledning. Frågorna är även skapade på ett sådant sätt att de är mer 

stödfrågor som används för att skapa en diskussion under intervjun istället för att det ska bli en 

monolog mellan deltagaren och den ställda frågan. Syftet med det är alltså att gå från en statisk 

intervju till en mer dynamisk intervju så om en deltagare tar upp något som inte har tänkts på 

eller vill diskutera något annat så går det att göra. Frågorna är också tolkningsbara utav 

deltagaren, så om en deltagare diskuterar det ena istället för det andra är det också en kvalitativ 

aspekt utav intervjun (se bilaga 1 för studenter, bilaga 2 för lärare). 

 

För att samla in den data som behövs utfördes intervjuer med användarna på lärplattformen 

Canvas, där användarna fick svara på frågor angående deras upplevelser på Canvas, både 

negativa och positiva. Detta genererade kvalitativa svar som sedan kunde mätas i analysen mot 

den teori om användbarhet som finns, där främst de tolv designprinciperna som Benyon (2014, 

s. 86–87) förespråkar men också den övriga teori och litteratur som finns. I analysen delades 

svaren in i olika kategorier beroende på vilken princip de berörde, sedan rangordnades dessa 

kategorier med principerna för att kunna få en överblick över vilka principfel det fanns flest 

utav. Sedan användes den övriga teorin för att ytterligare förklara användarnas svar samt 

förklara de problem och brister som upptäckts genom intervjuerna. Utifrån analysen går det 

sedan att dra en slutsats med rekommendationer och råd om vad som bör göras för att åtgärda 

de problem och brister som upptäckts utifrån respondenternas svar. I figur 1 presenteras det 

grafiska flödesschema som beskriver tillvägagångssättet för insamling av data, bearbetning av 

resultaten, analys samt den slutsats som kan dras utifrån analysen av resultaten. Patel och 

Davidson (2011, s. 22) beskriver att modeller kan användas för att skapa en bild av hur teori 

och verkligheten hänger ihop, dock påpekas det att modellerna endast är till för stöd och ska 

inte presentera kunskap, modellen ska alltså ha formen av en skiss där de ingående begreppen 

relateras, exempelvis som ett flödesschema. 



18 

 

 
Figur 1 - Flödesschema för arbetets tillvägagångssätt  

 

3.3  Intervjufrågorna 

Intervjuerna har utförts med en låg strukturering och hög standardisering för att ge deltagaren 

ett stort svängrum för sina svar, samtidigt så blir intervjun mer som en diskussion eller samtal, 

detta innebär att man ställer samma frågor till alla deltagare men låter de själva svara hur de vill 

på frågan (Patel & Davidson 2011, s. 75–77). En pilotintervju utfördes i samband med 

utvecklingen av intervjun för att identifiera brister i intervjuerna, detta för att finslipa intervjun 

inför de riktiga intervjuerna (se bilaga 1 & 2 för de intervjublad som skapades inför 

intervjuerna).  

 

Ritchie och Lewis (2003, s. 148) skriver om att frågor som används för kvalitativa intervjuer 

ska vara öppna och breda för att kunna kartlägga och identifiera problemen och dimensionerna 

av dessa som finns hos deltagaren, för att sedan kunna med hjälp av mer precisa frågor kunna 

utforska detaljerna av dessa problemen som uppenbaras med hjälp av de mer öppna och breda 

frågorna. Dessa två typer av frågor kallas för content mapping och content mining. De 

intervjufrågor som fanns på intervjubladen var utav den förstnämnda typen av frågor, alltså 

öppna och breda. Under intervjuns gång så användes den andra typen, content mining, i farten 

och var olika varje gång då vissa deltagare hade vissa problem medan andra deltagare hade 

andra. Explanatory probing är ett uttryck som innebär att om intervjuaren uppfattar något 

intressant som en deltagare säger så agerar man på detta genom att fråga till exempel ”Varför?” 

eller mer vårdat ”Varför tycker du så?”, genom att utföra dessa sonderingar på deltagarens svar 

hjälper det forskaren att förstå tydligare vad de menar (Ritchie & Lewis 2003, s. 151). Dessa 

sonderingar användes flitigt under intervjuerna för att få med så mycket och ut så mycket utav 

deltagarna och deras svar.  

 

Ritchie och Lewis (2003, s. 154) uppmärksammar även att man ska beakta ledande frågor när 

man skapar eller ställer frågor till en intervjudeltagare. Med ledande frågor innebär det att man 

nästan lägger orden i munnen på deltagaren genom frågeställningen. Exempel utav detta kan 

vara: 

• ”Du måste tycka att den där funktionen var rätt jobbig, eller hur?” 

• ”Varför är den där funktionen så dålig tycker du?” 
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Nu är dessa extrema ledande frågor, riktiga ledande frågor är oftast mycket mer diskreta och 

det går att ställa dem utan att intervjuaren själv är medveten om det vilket kan i sin tur leda till 

att genuiniteten utav deltagarens svar äventyras. Sedan är det viktigt att inte ställa dubbelfrågor, 

det vill säga frågor som begär information genom två olika svar, exempel: 

• ”Vilken funktion tycker du är sämst respektive bäst? När var senaste gången du använde 

dig utav dessa?”  

Detta förvirrar en deltagare som ska svara på frågan genom att den efterfrågar två svar ur en 

fråga, deltagaren kommer därför svara på den lättaste frågan och inte svara på den mer 

komplexa frågan, vilket skulle leda till att data går förlorat (Ritchie & Lewis 2003, s. 155). Ett 

bättre sätt är att dela upp dessa frågor, även om man kommer på dem i farten när man intervjuar 

deltagaren. Man bör även beakta det att ställa för abstrakta eller teoretiska frågor även om det 

kan leda till större förståelse inom ett område, då en deltagare har lättare att svara om deltagaren 

själv kan relatera direkt till frågan, det är då bättre att dela upp en abstrakt eller teoretiskt fråga 

i mindre, enklare delar att behandla (Ritchie & Lewis 2003, s. 155).  

 

I det här arbetets fall är det undersökningsfrågorna som blir uppdelade i mindre delar som är 

enklare att behandla från min sida samt blir enklare för deltagaren att besvara. 

 

3.4  Utförande av intervjuer 

Patel och Davidson (2011, s. 82) påpekar att intervjuaren behöver tänka på hur presenterar 

denne presenterar både sig själv och det ämne som intervjun handlar om. Om det saknas korrekt 

språkbruk, gester eller kroppsspråk när intervju utförs finns det risk att samtalet med 

intervjupersonen hämmas på olika sätt, det blir svårt att relatera för intervjupersonen. Dock så 

finns det flera faktorer som den som utför intervjun inte kan påverka, då det alltid finns några 

faktorer som färgar samtalet och är omöjliga att överbrygga eller undvika. Patel och Davidson 

(2011, s. 83) nämner att några exempel på dessa faktorer skulle kunna vara kön, ålder, social 

bakgrund, sexuell läggning, etnisk tillhörighet. 

 

I det här arbetets fall var detta inte några större bekymmer då ämnet endast berör Canvas och 

är därmed ett tekniskt ämne, men för mer sociala ämnen skulle de kunna innebära vissa 

problem, då frågorna i en sådan intervju är mer intima för deltagaren i intervjun. Att det inte 

fanns faktorer med under intervjuerna i detta arbete påstås det inte dock, redan nu kan det sägas 

att det fanns några faktorer som kan färga och påverka intervjun. Dessa var min oerfarenhet 

med intervjuer, eftersom jag inte har bedrivit särskilt många intervjuer under den här tiden på 

universitet och därmed har inte mycket erfarenhet utav dem. Ett annat exempel på en faktor 

som spelade roll för mina intervjuer var en viss insikt i intervjupersonens problem, om jag själv 

inte upplevt problemen kan jag inte själv bestämma graden på ett problem som beskrivs utan 

behövde lita helt på det intervjupersonen sa utan att ha alternativ data som stödjer 

problembeskrivningen. 

 

3.5  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka. Patel och Davidson (2011, s. 

102–103) tar upp två stycken sätt att mäta validitet, den första är Innehållsvaliditet vilket 
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innebär en mätning av hur bra täckning av ett problemområde man har genom sina frågor. Man 

kan även låta en väl insatt forskare eller person granska sitt mätinstrument för extra tydlighet 

och validitet. Det andra sättet är den samtidiga validiteten, som innebär att man mäter sina 

testresultat mot någon form av kriterium, det vill säga att man mäter resultaten mot till exempel 

att olika tekniker används för att undersöka samma sak, för att sedan jämföra resultaten från 

dessa tekniker och säkerställa att de visar samma sak (Patel & Davidson 2011, s. 103). 

 

Reliabilitet är det begrepp som behandlar hur väl ett mätinstrument mäter. Det kallas även för 

tillförlitlighet. Reliabilitet innebär alltså att man kontrollerar genom på olika sätt att sitt 

mätinstrument mäter på ett korrekt sätt och inte visar olika värden och resultat varje gång man 

upprepar ett identiskt test eller mätning (Patel & Davidson 2011, s. 103–104).  

 

Validitet och reliabilitet existerar i ett visst förhållande till varandra, oftast beskrivs detta 

förhållande som att hög validitet förutsätter en hög reliabilitet, men inte att en hög reliabilitet 

förutsätter eller garanterar en hög validiteten, det vill säga att en låg reliabilitet ger en låg 

validiteten (Patel & Davidson 2011, s. 102). Det är viktigt att beakta och vara medveten om hur 

detta förhållande existerar. 

 

Generaliserbarhet innebär att man utifrån exempelvis resultatet från ett stickprov drar slutsatser 

om att detta resultat stämmer även på hela populationen (Patel & Davidson 2011, s. 56). Ett 

stickprov är en mindre avgränsad grupp från en större grupp. Dock med tanke på de sex stycken 

intervjuer som utförts går det omöjligen att ge en generell bild av populationen för alla som 

använder sig av Canvas, men det är heller inte syftet med arbetet, utan att syftet är att kvalitativt 

införskaffa användares åsikter och upplevelser om Canvas, dock kan arbetet definitivt ge en 

tydlig inblick om hur det är att vara en användare på lärplattformen Canvas. I ett kvalitativt 

arbete är mätinstrumentet ofta forskaren själv, då det är forskaren som både ställer frågor och 

sedan analyserar svaren från dessa frågor, och kan därför påverka pålitligheten av den 

insamlade data avsevärt om forskarens egna subjektiva syn inte hålls under uppsikt (Brink 1993, 

s. 35–36). 

 

Både validitet och reliabilitet är termer som är främst lämpade för kvantitativa undersökningar 

då kvalitativa undersökningar inte direkt mäter något, utan försöker istället upptäcka 

egenskaper, fenomen och kvalitéer för att sedan analysera dessa och utveckla en slutsats om 

varför dessa finns.  Då intervjuer har utförts grundar sig mycket på mina respondenters 

berättelser, vilket i sig kan påverka validiteten och reliabiliteten genom att de agerar eller 

beskriver något på ett annorlunda sätt, de försöker presentera sig på bästa sätt eller på ett sämre 

sätt eller undanhåller viss information, eller överdriver vissa saker (Brink 1993, s. 36). Detta är 

något som fanns i åtanke när resultaten analyserades, då att jämföra med de andra 

respondenterna om det verkligen kunde vara så som denna respondent påstår? Nu är det inte 

utredning om något brott som arbetet handlar om men ibland kan verkligheten förvrängas, 

oavsiktligt. För att upprätthålla en hög validitet och hög reliabilitet så följes syftet med arbetet 

och dess frågeställningar, för att sedan se om dessa har besvarats på acceptabelt sätt så att det 

går att få ett mått på hur tillförlitligt detta arbete är. Morse et al. (2002, s. 14–20) diskuterar 

något som kallas för stränghet (från engelskans rigor) eller bättre uttryckt trovärdighet, där ett 
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forskningsarbete står och faller på beroende hur väl forskaren har försäkrat trovärdigheten i sitt 

verk. De beskriver också hur studenter bör gå tillväga med tanke på deras begränsad tid och 

budget. De föreslår att man som student ska fokusera på att verifiera de större koncepten eller 

idéerna som funnits och lämna de mindre som endast hypotetiska, istället för att försöka arbeta 

med begränsade data (Morse et al. 2002, s. 19). 

 

3.6  Källkritik 

Källorna för litteraturöversikten och metoden är baserat på material som är insamlat genom 

söktjänster så som Google Scholar, Karlstads universitets bibliotek och OneSearch, dessa har 

använts på rekommendation av handledare och anvisningar. Det har sökts efter sådan 

information som är publicerat av forskare, så som akademiska tidskrifter, artiklar, konferenser 

och böcker, samt olika myndigheters publikationer. Många av böckerna är också från tidigare 

kurser. Patel och Davidson (2011, s. 68–69) beskriver syftet med källkritik är att ställa sig 

kritisk till ett dokument genom att ifrågasätta var, när, varför och hur ett visst dokument har 

skapats och vad författaren har för relation till det dokumentet. Arbetet har undvikit att använda 

sig av dokument där det inte har gått att verifiera författaren till dem samt inte går att verifiera 

riktigheten av dokument och forskningen i dessa dokument. Detta har gjorts för att få en så hög 

kvalité som möjligt för litteraturöversikten och metoden samt att försäkra sig att studien inte 

byggs på tvivelaktig forskning, vilket i sin tur skulle resultera i att det här arbetets trovärdighet 

sänks och begränsas.  
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4. Resultat och genomförande 

4.1 Genomförande av intervjuer 

De sex stycken intervjuerna utfördes på Karlstads universitet i byggnad 1E. Rummen bokades 

via grupprumsbokningen på ”Min sida” på kau.se. Intervjuerna utfördes sent i mars månad 

2019. 

 

4.2 Intervjuer med studenter 

Det har utförts tre stycken intervjuer med studenter, dessa studenter går på Karlstads universitet 

och är med i programmen som berör ämnena Informatik och Datavetenskap. 

 

Respondent 1–3 är studenter på Karlstads universitet. Respondenterna är mellan 20–30 år 

gamla. Dessa respondenters fulla svar finns i transkriptionerna (se bilaga 5–7). 

 
Fråga 1. Vilka problem stöter du ofta på när du arbetar med Canvas? 

 

Respondent 1 beskriver i sin upplevelse att navigationen är ett problem, speciellt för att 

moduler, sidor och filer liknar varandra på det sättet att de kan innehålla samma saker fast 

presenteras på olika sätt, det påpekas även att det inte nödvändigtvis behöver vara fel på Canvas 

i sig, utan det är att lärare väljer att lägga upp sina kurser. Respondent 2 beskriver också att 

navigeringen på vissa element (föremål på en sida) och saker ligger har varit svårt och att det 

är olika på varje kurs. Även inkorgen har varit ett problem. Respondent 3 tycker det är jobbigt 

med hur filstrukturen ser ut på Canvas och att man lätt blandar ihop olika menyer och 

undermenyer, sådant som sidor och filer. 

 

Fråga 2. Har du använt dig av Canvas gruppfunktion? Vad anser du om den? 

 

Respondent 1 beskriver gruppfunktionen som smidig och lätt att använda och tyckte att den var 

i allmänhet bra. Respondent 2 instämmer även fast den inte använt gruppfunktionen så mycket, 

i början dock när man inte var van det tyckte respondent 2 att det kunde vara rörigt. Respondent 

3 var först osäker och tyckte det var oklart när denne började använda funktionen, men tycker 

ändå att den är bra när man väl vant sig då för att man har en egen del av Canvas bara för 

gruppen och att man kan lägga upp filer och diskutera inom gruppen, speciellt om man har flera 

grupper är det smidigt. 

 

Fråga 3. Tycker du det är lätt eller svårt att navigera i Canvas? Varför? Hur många klick? 

 

Respondent 1 tyckte det var svårt i början att navigera i Canvas som tidigare nämnt med att 

vissa saker var för lika varandra, men efter att ha arbetat med Canvas ett tag nu så vet denne 

vart sakerna ligger så det är inte för svårt att hitta dit man vill även om det blir fel ibland. Fem 

till sex klick i snitt uppskattar respondent 1 att det tar för att hitta det denne vill. Respondent 2 

återkommer till tidigare nämnt att det är rörigt ibland speciellt om man byter mellan olika 

kurser, det är olika upplägg mellan kurserna. Respondent 2 menar på att det är mer letande än 
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klickande efter saker. Respondent 3 ser moduler, sidor och filer som något som kan enkelt 

blandas ihop och att det är otydligt, sedan påpekar denne att det är jobbigt att lärarna får 

bestämma så mycket över hur kursen ser ut och önskade att en standard fanns så att man enkelt 

kunde hitta och känna igen sig snabbt. 

 

Fråga 4. Hur känns det första gången när du kommer till en ny kurs? 

 

Respondent 1 anser att det är överlag bra, men att det som sagt var svårast i början när allt var 

nytt, men efter att använt Canvas ett tag blev det bättre. Ibland kan det bli lite mycket filer i en 

modul så en sub-modul eller liknande skulle vara önskvärt. Respondent 2 tycker att det kan bli 

jobbigt ibland speciellt om man står på hem, första sidan på en kurs, och det är mycket filer 

eller information på en gång men annars känns det bra. Respondent 2 känner sig säker men kan 

bli lite överväldigad av informationen som kommer på en gång. Respondent 3 säger att en 

översikt först av en ny kurs är bäst då man kan se hur kursen ser ut, samtidigt vill denne att det 

ska vara tydligt vad saker är, exempelvis en uppgift är en uppgift, ett meddelande är ett 

meddelande och inget annat. 

 

Fråga 5. Hur tycker du inlämning av uppgifter fungerar? 

 

Respondent 1 tycker det har fungerat bra med inlämning av uppgifter och använder sig av listan 

på sidan, tycker det är smidigt att hitta och det är tydligt att se vad som är kvar. Respondent 2 

instämmer och tycker det har fungerat bra, men berättar om ett problem med att det inte gick 

att lämna in en uppgift och fick vänta ett dygn innan det gick att lämna in uppgiften. Men hur 

det ser ut och fungerar har varit jättebra. Respondent 3 tycker också det har fungerat bra i helhet 

och är tydligt när man lämnat in. 

 

Fråga 6. Hur tycker du rättning och bedömning av uppgifter fungerar? 

 

Respondent 1 tycker det kan vara lite otydligt ibland då lärare använder sig av olika 

betygssättningar för uppgifter, exempelvis tre till fem eller noll till hundra procent, men tycker 

dock att det är lätt att se när man får en uppgift rättad och vad man har fått för betyg. Respondent 

2 tycker också det har fungerat bra men det är svårt att veta skillnad mellan feedback och 

kommentarsfältet, lärarna skriver olika saker och om man kan missa den ena eller den andra. 

Respondent 3 tycker det är tydligt med notiser men ibland så saknas annan respons från lärarna 

om uppgiften, dock svårt att veta om det är godkänt eller inte, skulle vilja ha exempelvis tumme 

upp eller tumme ner. 

 

Fråga 7. Tycker du det är lätt att kommunicera i en kurs med andra deltagare och lärare? 

 

Respondent 1 har inte använt sig av Canvas särskilt mycket för kommunikation, mailen har 

fungerat bra, men diskussionsforumet har aldrig använts då kurserna har varit för små. 

Respondent 2 har inte heller använt sig av diskussionsforumet men tycker att kommunicera 

genom mail till enskilda personer är krångligt. Det finns ingen knapp att skicka mail på en 

lärares profil, samt tycker att man borde få kunna kommunicera med andra utanför sina egna 
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kurser, exempelvis gamla lärare från tidigare kurser ifrån ItsLearning. Kommunikation med 

andra elever sköts genom tredjepartstjänster. Respondent 3 tycker också det är svårt att 

kommunicera med lärare och tycker det är jobbigt med restriktionen att man bara kan skriva till 

de som finns med i sina kurser, påpekar att det borde vara en hög prioritet att ordna öppnare 

kommunikation inom Canvas. 

 

Fråga 8. Tycker du det saknas något i Canvas? 

 

Respondent 1 skulle vilja ha mer hjälp i början, genom exempelvis instruktioner om hur man 

använder sig av Canvas, möjligtvis en introduktionskurs där nya studenter för att testa på 

Canvas innan de börjar sina kurser. Respondent 2 skulle vilja att det blir lättare att använda. 

Respondent 3 tycker inte det saknas något utöver det som redan diskuterats. 

 

4.3 Intervjuer med lärare 

Det har utförts tre stycken intervjuer med lärare, dessa är lärare som finns tillgängliga här på 

Karlstads universitet, de undervisar i både campuskurser och distanskurser inom Informatik och 

Datavetenskap. 

 

Respondent 4–6 är lärare på Karlstads universitet. Respondenterna är mellan 30–60 år gamla. 

Dessa respondenters fulla svar finns i transkriptionerna (se bilaga 8–10). 

 

Fråga 1. Vilka problem stöter du ofta på när du arbetar med Canvas? 

 

Respondent 4 nämner problem med mailen, det är att när en lärare får ett mail skickat till sig 

till Canvas får de även det skickat till sin vanliga mailklient, dock ser inte lärarna om studenten 

har exempelvis skickat till flera deltagare eller lärare. Även att notiser inte alltid uppdateras 

ordentligt i mailen, även grupperna och diskussion fungerar inte som de ska. Också att PDF vyn 

inte kan ha fler än två sidor samtidigt, jämfört med Word som kan ha flera stycken sidor 

samtidigt på skärmen. Respondent 5 kan inte nämna något direkt som alltid är jobbigt eller 

störande när denne använder sig av Canvas. Respondent 6 ger skarp kritik på betyg och 

gruppindelningarna, man kan exempelvis inte sätta retur som betyg på uppgifter och om man 

använder sig av universitetets egna betygsschema och sätter retur betraktar Canvas detta som 

godkänt eftersom en student har fått betyg på en uppgift. 

 

Fråga 2. Har du använt dig av Canvas gruppfunktion? Vad anser du om den? 

 

Respondent 4 uppfattar att gruppfunktionen är svårare från lärarsidan än från studentsidan, ett 

vanligt fel på studentsidan är att man inte gett gruppen ett namn med kursnamnet i, utan bara 

ett nummer, vilket gör det förvirrande att sortera grupper. Hanteringen av grupper är en av 

svårigheterna hos lärarna, grupperna verkar ha för mycket funktioner, för självständiga nästan 

som en egen kurs. Respondent 5 har inte använt gruppfunktionen så mycket men tycker också 

att grupperna beter sig som egna kurser samt att det är svårt att komma tillbaka till den riktiga 

kursen. Som lärare kan man inte alls komma åt grupperna på samma sätt som en student, utan 
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man måste gå via personer, sedan alla som är med på kurser och in på en flik där, vilket är svårt 

och krångligt. Respondent 6 ger kritik på grupperna och jämför de med ItsLearnings 

gruppfunktion, som var avsevärt bättre. När en kurs är ny så vet inte lärarna vilka som kommer 

jobba ihop och eftersom studenterna själva inte kan skapa grupperna blir det mycket jobb för 

lärarna, speciellt vid kurser som är större än vanligt.  

 

Fråga 3. Är det lätt eller svårt att skapa kursnavigationen för studenterna? 

 

Respondent 4 påpekar att denne stänger av de flesta elementen/föremålen i menyn för att det 

inte ska bli så förvirrande för studenterna och att olika lärare gör olika. Respondent 4 tycker 

dock att man bör designa utifrån kursens innehåll istället för att ha samma struktur på allting, 

tycker även det är främmande att presentera kursinnehåll på det strikta sätt Canvas förhåller sig 

till, då med att det är mycket notiser och annat. Respondent 5 tycker att man bör anpassa kursen 

efter innehållet men nämner att en diskussion har förts för att skapa en generell kursdesign med 

sina kollegor, men tror att det kommer bli svårt att införa då kurserna skiljer sig åt även inom 

samma ämne. Respondent 6 tycker det har fungerat bra med att skapa innehåll i en kurs och har 

använt sig av alla element och delar som finns. Efter att hade vant sig med hur Canvas hanterade 

filer så har det varit bra. 

 

Fråga 4. Hur mycket tid behövs för att uppdatera och ändra i en kurs? Hur många klick? 

 

Respondent 4 tycker det är bra men nämner att det finns en del lurigheter med moduler. När en 

modul är osynlig och man lägger till något så blir det också osynligt och man kan göra de 

enskilda sakerna synliga, men om man sätter en modul till synlig blir allting i modulen synligt 

och inte bara de markerade sakerna i modulen, vilket är lite dumt om exempelvis ett 

lösningsförslag finns med. Detta i samband med problemen med mailen ökar den kognitiva 

stressen och man det är svårt att vara säker på om man gjort rätt eller inte. En annan svår sak 

som nämns är kopiering av kurs tills nästa år, där det finns många problem så som att man får 

med det tidigare studenter har gjort i kursen och samt tillfälliga ändringar, vilket kan vara både 

bra och dåligt eftersom man alltid vill utgå från den senaste och mest uppdaterade versionen. 

Respondent 5 säger att det kan vara lätt att glömma att göra moduler synlig, att man gör filerna 

i sig synliga i modulen men glömmer att göra själva modulen synlig också, den bocken som 

visar att det är synligt är inte jättetydlig heller. Respondent 6 jobbar inte så mycket med att visa 

eller dölja utan lägger upp allt på en gång. 

 

Fråga 5. Hur tycker du inlämning av uppgifter fungerar? 

 

Respondent 4 ger kritik på att exporten av inlämningsuppgifter inte fungerar bra, då när man 

exporterat till en Excel fil. Canvas använder sig av comma seperated value (vanligt 

textfilsformat för tabeller) så när en student har skrivit massa kommatecken i sin inlämningstext 

så blir det inte bra samt att det inte klarar av åäö. Respondent 5 tycker att sammanfattningen 

lärare får kan vara lite svår att följa, även notiser som finns när en inlämning har kommit finns 

men den notisen finns även där när en uppgift är aktiv. Respondent 6 tycker det inte har fungerat 

så bra. När man rättar en uppgift så kan man enkelt av misstag klicka bort en kommentar som 
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man har suttit och skrivit och tycker SpeedGrader är det enda sättet att jobba med betygssättning 

och kommentarer, SpeedGrader anses vara bra förutom att en översikt saknas. 

 

Fråga 6. Hur tycker du rättning och bedömning av uppgifter fungerar? 

 

Respondent 4 tycker det är lite oklart med vad godkänt och icke godkänt innebär, om man är 

underkänd på en uppgift är det då retur eller underkänt till nästa gång kursens ges, samt att 

bockarna är otydliga, de betyder olika i olika kulturer och länder vilket kan förvirra studenter, 

en sur gubbe och en glad gubbe skulle vara mer lämpligt. Respondent 5 ger hård kritik på 

hanteringen av inlämningsuppgifter, man måste alltså gå vidare från uppgiften till SpeedGrader 

som är ett separat verktyg, men fortfarande i Canvas. Jämfört med ItsLearning där all rättning 

och översikt fanns på samma sida. Respondent 6 tycker det går okej med enstaka personer, som 

inte ska ha retur. För retur finns inte i Canvas utan lärare får skriva retur och hoppas studenten 

märker att det står retur och inget annat. 

 

Fråga 7. Tycker du det är lätt att kommunicera i en kurs med andra deltagare och lärare? 

 

Respondent 4 tycker inte det är lätt att kommunicera, ”announcements”, öppna meddelanden, 

som finns är oklara. Det är också svårt att pröva alla olika kombinationer genom student-vy. 

Även att studenter inte kan skriva till vem som helst, utan bara deltagare i sina kurser, är dåligt. 

Respondent 5 tycker inkorgen fungerar sådär på grund av att i Canvas får man ett litet fönster 

som man måste skrolla i för att läsa, men att man kan svara och läsa ifrån sin vanliga mailklient, 

då lärare får Canvas mail vidarebefordrad till sin vanliga mailklient. Respondent 6 tycker också 

mailfunktionen är lite konstigt, den sorterar ett besvarat mail överst fast det egentligen ska vara 

olästa mail längst upp. Missar ibland att det har hänt saker i diskussionsforumet.  

 

Fråga 8. Tycker du det saknas något i Canvas? 

 

Respondent 4 vill ha att deltagare kan skriva direkt i dokument men inte kunna skriva över 

andra och att det ska finnas en spårbarhet för detta. Sedan är kalenderfunktion som inte blir 

överarbetat för fort genom notiser och annat. Respondent 5 har ingenting mer att lägga till, 

förutom förbättrat granskning av inlämningar. Respondent 6 nämner återigen att retur måste 

finnas med och grupper definierade av studenter, även en export av betyg behövs för i nuläget 

måste lärarna manuellt flytta betyg från Canvas till Ladok. Respondent 6 påpekar även att man 

hela tiden måste arbeta emot systemet och upplever inte att systemet är hjälpsamt. 
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5. Analys 

5.1 Analys av studenternas svar 

Princip 1–12 i detta kapitel refererar till de designprinciper som beskrivs av Benyon (2014, s. 

86–87). Dessa kan ses i kapitel 2.3. 

 

Fråga 1. Respondenterna (1–3) håller alla med om att det kan vara rörigt och svårt att navigera. 

Filer, sidor och moduler är något som är otydligt och lätt att blanda ihop, även att det kan vara 

svårt att känna igen sig mellan kurserna då de ser annorlunda ut beroende på hur lärarna har 

gjort det. Detta bryter mot princip 1, 2 och till viss del 3 samt 5. 

 

Fråga 2. Respondenterna tyckte att gruppfunktion har varit i allmänhet bra, men kunde vara 

svårt att lära sig i början. Det kan vara svårt att lära en ny användare hur ett system fungerar, 

dock borde mycket av ett system vara självförklarande så om en användare inte har läst 

manualen eller liknande så borde användaren fortfarande kunna använda sig av systemet. 

Princip 4 tar till viss del upp detta om att det ska vara en tydlig design. I kapitel 2.5 nämns flera 

aspekter av tydlig design av Spolsky (2001, s. 50), så som att användare inte alltid har tillgång 

till en manual eller de inte vill läsa instruktioner. Därför behöver produkten ska vara 

självförklarande för användare. 

 

Fråga 3. Två av respondenterna tycker att det kan vara rörigt ibland, speciellt om man byter 

mellan kurserna. Som tidigare nämnt så är det svårt när olika lärare gör på olika sätt. Moduler, 

filer och sidor är otydliga. Princip 2 behandlar konsekvent mellan olika designer, i det här fallet 

kurser, den förespråkar en enhetlig design och att element ska förbli på samma ställen på alla 

sidor och menyer. Spolsky (2001, s. 37–38) tar också upp att vara konsekvent i kapitel 2.3, han 

föreslår att man inte ska försöka vara unik i varje sammanhang utan det är okej att designa efter 

redan liknande system, nu faller det lite utanför ämnet som diskuteras här men logiken är den 

samma att man inte behöver återuppfinna hjulet varje gång. För Canvas skulle detta innebära 

en standard som alla följer, vilket respondent 3 önskar att det fanns. Det är dock svårt att införa 

en standard för ett helt ämne, än mindre ett helt universitet. Riktlinjer skulle vara mer lämpligt 

i fallet med Canvas i detta arbete som lärare följer.  

 

Fråga 4. Två av respondenterna tycker det kan bli lite väl mycket information när man kommer 

till en ny kurs. Den sista respondenten påpekar att det ska vara tydligt hur en kurs ser ut och 

vad saker är när denne kommer till en ny kurs. Respondent 1 tyckte att det var jobbigt i början 

med en ny kurs när allt var nytt samt att det kan bli lite mycket filer i modulerna och att sub-

moduler eller liknande skulle kunna användas. Respondent 2 tyckte också att det kan bli mycket 

filer ibland och mycket information att ta in. Respondent 3 påpekar att översikten är bra för att 

se hur kursen ser ut men vill också det ska vara tydligt vad saker är, till exempel att en uppgift 

är en uppgift och ett meddelande är ett meddelande och inget annat. Respondent 1 och 2 

beskriver att det finns problem ibland att det blir mycket filer och information att ta in, vilket 

princip 1 till viss del handlar om, där det ska vara tydligt för användaren att se vad för funktioner 

finns tillgängliga. Respondent 3 vill att det ska vara tydligt vad saker är vilket princip 4 
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behandlar. I princip 4 sägs det att saker ska fungera som de ser ut, det vill säga att en 

papperskorg innebär att man slänger något och en diskett innebär att man sparar något. 

 

Fråga 5. Alla respondenter tycker det har fungerat bra och att det har varit tydligt. Dock påpekar 

en av respondenterna att tillfälliga problem gjorde så inlämningen fick ske ett dygn senare. Det 

finns ingen princip som behandlar allmänna systemfel. 

 

Fråga 6. Alla respondenterna känner att det finns någon form av otydlighet. Olika 

betygssättningar, otydligt användande av feedback och kommentarsfältet eller helt enkelt brist 

på respons från lärare. En tumme ner och en tumme ned skulle till exempel, skulle göra det 

mycket tydligare för studenterna att förstå betyg, då många endast bryr sig om godkänt eller 

icke godkänt och inte själv poängen i sig. Princip 2 handlar om konsekvent, consistency, där 

det beskrivs att man ska vara konsekvent i både designen och hur systemet fungerar. Nu kan 

detta fel som respondenterna beskriver endast vara ett problem då ingen standard har satts 

mellan fakulteterna om hur man rapporterar betyg eller lämnar kommenterar och behöver 

nödvändigtvis inte innebära ett fel inom systemet i sig. 

 

Fråga 7. Respondent 2 och 3 har haft problem med mailfunktionen i Canvas. Mailfunktionen 

fungerar på så sätt, för studenter, att man kan endast skicka till användare på Canvas om dessa 

finns med i kurserna man själv är i eller har varit i. Det vill säga att det inte går att kommunicera 

inom Canvas till användare som inte är med i kurserna. Princip 6 handlar om att användaren 

ska vara i kontroll, vilket inte är fallet med mailfunktionen. Oklart varför en sådan restriktion 

finns, även problem med princip 9 som berörs till viss del då den handlar om begräsningar, 

vilket i det här fallet har gått för långt. Så ska man kontakta en tidigare lärare från ItsLearning-

tiden så går detta alltså inte. Respondent 2 påpekar även att det inte finns en knapp för att skicka 

mail på en lärares profil. Respondent 3 påpekar att detta borde vara en hög prioritet för att ordna 

en öppnare kommunikation på lärplattformen Canvas. Respondent 1 har inte använt sig av 

kommunikationsverktygen på Canvas så mycket.  

 

Fråga 8. Respondent 1 anser att mer hjälp bör finnas i början när en ny student får Canvas, en 

exempel kurs där man får testa de olika elementen och verktygen. Respondent 2 skulle vilja att 

det lättare att använda än det är nu. Respondent 3 har inget att tillägga. 

 

5.2 Analys av lärarnas svar 

Princip 1–12 i detta kapitel refererar till de designprinciper som beskrivs av Benyon (2014, s. 

86–87). Dessa kan ses i kapitel 2.3. 

 

Fråga 1. Respondent 4 nämner problem med synligheten, som är princip 1 ifrån kapitel 2.3, när 

denne skickar och tar emot mail. Även notiserna som inte uppdaterar sig pekar på problem med 

princip 1, samt princip 6 och 7 vilket säger att en användare ska ha kontroll och att denne ska 

få tydlig feedback på vad som händer. Respondent 6 beskriver problem med betyg att man inte 

kan sätta retur som betyg, Canvas betraktar retur som ett godkänt betyg, användaren kan alltså 

inte ha full kontroll över vad de vill sätta för betyg, vilket bryter mot princip 6. 
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Fråga 2. Respondent 4 har problem med att grupperna verkar ha för mycket funktioner och att 

sortering av grupper är förvirrande om man har gett grupperna samma namn. Dessa är alltså 

problem som berör princip 5 och 6 främst med dålig navigation och kontroll över vad som kan 

göras eller sker. Kan till viss del även beröra princip 9 som handlar om begränsningar som finns 

för en användare, i det här fallet att en lärare inte kan sköta och bestämma som de vill med 

grupphanteringen. Respondent 4 nämner också problem med översättningen med termer så som 

”announcements”, vilket är svåröversatt till svenska och om man översätter det ordagrant byter 

termen innebörd, då announcements översätts till meddelande, vilket kan bli förvirrande då man 

oftast tror att detta betyder mail eller chatt. Respondent 5 har också problem med grupperna, 

att de är för likt egna kurser samt att det är svårt och krångligt att navigera sig till grupperna 

som lärare i en kurs, vilket innefattar främst princip 5 som handlar om navigation. Respondent 

6 tycker inte heller om gruppfunktionen och då studenter själv ej kan skapa grupper själv ger 

det mycket extrajobb för lärarna att göra detta då.  Princip 9 behandlar begräsningar ur 

säkerhetsperspektiv, vilket Canvas verkar vara mycket hårda på då de inte tillåter studenterna 

att själva skapa grupper utan lämnar det upp till lärarna. I små kurser är det inte så mycket 

problem, men på universitet finns det mycket stora kurser och det blir mycket jobb att göra om 

en lärare ska dela in exempelvis 150 stycken studenter i grupper. Princip 6 behandlar kontroll 

vilket i det här fallet studenterna inte har, utan lärarna får själva skapa och sköta grupperna. 

 

Fråga 3. Respondent 4 nämner att det är ett främmande sätt att presentera kursinnehåll på det 

sättet Canvas föreslår, då mycket att det kan bli mycket notiser och annat för studenter. Princip 

3 behandlar igenkänning av symboler av språk. Respondent 4 och 5 tycker att man borde 

anpassa kursen efter innehållet, även fast det har diskuterats om att standardisering. En 

standardisering skulle hjälpa systemet att förbättra sig på flertalet principer, främst 1–3, 5, till 

viss del 7 samt 10. 

 

Fråga 4. Respondent 4 beskriver problem med moduler, att om man sätter en modul till synlig 

blir allting i modulen synligt, vilket kan leda till problem om filer så som lösningsförslag finns 

med där. Detta bryter mot princip 1 och 6 som beskriver att det ska vara tydligt för användaren 

vad för funktioner som finns och vad de gör samt beskriver att det ska finnas tydlig indikation 

om vad användarens handlingar har för effekter. Även princip 8 faller till viss del under detta 

problem då det ska vara enkel och säker felkorrigering och återhämtning, i det här fallet skulle 

det kunna vara i förebyggande syfte, att man får se modulen en gång från studentens vy innan 

man publicerar den för att säkerställa att det inte är något fel. Respondent 5 har också problem 

med modulerna, att man enkelt kan glömma att publicera själv modulen då man kan göra filerna 

synliga men glömma att göra själv modulen synlig, samt att bocken som indikerar att den är 

synlig inte är jättetydlig. Princip 1 behandlar synlighet och att användaren ska se vad för 

funktioner som finns tillgängliga och vad som händer i systemet. 

 

Fråga 5. Respondent 4 ger kritik angående inlämning av uppgifter och hur det fungerar. Ett 

exempel var att vid en export till Excel fil kunde Canvas inte se skillnad mellan kommatecken 

i en text och avgränsande kommatecken för CSV-format samt att det inte kunde hantera åäö. 

Det finns ingen princip som hanterar detta utan det här en allmän defekt del i systemet som 

behöver åtgärdas. Frågan är hur eller varför detta kunde ha skett, för man måste ha förutspått 
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att åäö kommer finnas med i texter på svenska universitet, även om systemet är utvecklat i USA. 

Respondent 5 beskriver sammanfattningen som lärare får som lite svår att följa, även att notiser 

när en ny uppgift har inkommit blir otydlig då den notisen också finns då en uppgift är aktiv, 

detta bryter mot princip 1 som säger att det ska vara tydligt för användaren vad som finns 

tillgängligt samt princip 7 som handlar om att ett system ska göra det tydligt när någonting har 

hänt. Respondent 6 berättar att genom rättningen, i SpeedGrader, så kan man enkelt göra fel 

och ta bort en lång kommentar man har skrivit vid felklickning. Princip 8 behandlar 

återhämtning och korrigering av fel. 

 

Fråga 6. Respondent 4 tycker det är oklart vad det innebär med att vara godkänd eller icke 

godkänd, är icke godkänd faktiskt icke godkänd eller är det retur, samt att bockarna som finns 

är otydliga och en sur eller glad gubbe borde vara mer lämpligt. Princip 1 behandlar till viss del 

synlighet av det här slaget. Princip 2 behandlar konsekvent, consistency, och i det här fallet är 

designen eller upplägget för bedömning inte konsekvent vilket leder till förvirringar. 

Respondent 5 ger kritik på att rättning och bedömning sker genom en annat verktyg, 

SpeedGrader, istället för att rätta och se översikt på samma sida. Princip 5 handlar om att det 

ska vara enkelt för användaren att navigera ett system, vilket det inte verkar vara för respondent 

5. Respondent 6 tycker det fungerar med få personer, som inte ska ha retur då. Då retur inte 

finns i Canvas får lärare skriva retur och hoppas studenten ser det. Ingen princip behandlar 

avsaknaden av funktioner, dock så handlar princip 6 om användarens kontroll och att de ska ha 

tydliga effekter och princip 7 handlar åter igen om att tydlig feedback ska finnas, i det här fallet 

till studenten eller andra som ska hantera uppgiften. 

 

Fråga 7. Alla respondenter har problem att kommunicera i Canvas på något sätt. Respondent 4 

anser att det finns en otydlighet med de öppna meddelanden, announcements, i Canvas. Kritik 

ges även på att studenter endast kan kommunicera med kursdeltagare och inte vem som helst. 

Kritiken som ges tyder på problem vid princip 1 som behandlar synlighet, att en användare ska 

kunna se tydligt vad för funktioner och vad dessa gör i systemet. Respondent 5 ser problem 

med att fönstret man läser mailen i på Canvas är för litet, det finns ingen princip som direkt 

behandlar detta men princip 5 och 6 beskriver navigation och kontroll syftar på att användaren 

ska kunna navigera på ett enkelt och smidigt sätt och att användaren ska vara i kontroll och inte 

systemet, problemet som respondent 5 beskriver skulle kunna lösas genom att användaren själv 

får ändra och styra mer hur det ser ut, vilket även princip 10 behandlar. Princip 10 beskriver att 

man ska kunna göra saker på flera sätt och kunna anpassa systemet till en personlig vy. 

Respondent 6 tycker det är märkligt att mailen i Canvas sorteras besvarade mail högst upp, över 

de obesvarade, vilket bryter mot princip 2, konsekvent, vilket säger att man ska designa system 

på liknande sätt andra system fungerar för att inte chocka användaren med okända koncept. 

Bryter även till viss del mot princip 3 vilket behandlar igenkänning, familiarity, där användaren 

ska kunna känna igen sig genom språk och symboler. 

 

Fråga 8. Respondent 4 vill ha att deltagare kan skriva direkt i ett dokument, likt tjänster som 

Google Documents, men inte kunna skriva över varandra och sedan ha en spårbarhet för detta. 

Princip 9 behandlar begränsningar, constraints, i ett system, en användare ska inte kunna utföra 

farliga fel. Princip 8 behandlar återhämtning, recovery från fel vilket i det här fallet skulle kunna 
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ske om en användare skriver över en annan. Det finns ingen direkt princip för spårbarhet dock. 

Kalenderfunktionen behövs även ses över då den enkelt kan bli överarbetad när man hanterar 

flera kurser. Respondent 6 vill ha retur för uppgifter och grupper skapade av studenter. Även 

att man ska kunna exportera betyg från Canvas till Ladok, något som i nuläget behövs göras 

manuellt, vilket tar tid. Princip 6 behandlar kontroll i ett system och respondent 6 syftar på att 

studenter ska kunna ha kontroll över gruppfunktionen och kunna själv definiera och styra dessa. 

I nuläget har studenter begränsad kontroll över vad dom kan göra i en grupp. 

 

5.3 Sammanställning av principer 

Nedan följer en sammanställning utav de principfel som har upptäckts genom analysen utav 

intervjuerna. Efter att ha skrivit ut principfelen i analysen av varje fråga har de sedan räknats 

ihop för att kunna räkna antalet fel samt se vilken princip som det bryts mot flest gånger. För 

att finna var principfelen finns i analysen så har det även inkluderats frågenummer så att det går 

enkelt att spåra vilka frågor det handlar om. 

 
Tabell 1 - Summering av upptäckta principfel 

Princip # Studenter Lärare Totalt för båda Fråga # Beskrivning 

1 5 st. 8 st. 13 st. 1, 3, 4, 5 Visibility 

2 5 st. 2 st. 7 st. 1, 2, 3, 6, 7 Consistency 

3 3 st. 4 st. 7 st. 1, 3, 7 Familiarity 

4 4 st. 0 st. 4 st. 2, 4 Affordance 

5 3 st. 6 st. 9 st. 1, 2, 3, 6, 7 Navigation 

6 2 st. 8 st. 10 st. 1, 2, 4, 6, 7, 8 Control 

7 0 st. 5 st. 5 st. 1, 3, 5, 6 Feedback 

8 0 st. 3 st. 3 st. 4, 5, 8 Recovery 

9 1 st. 5 st. 6 st. 2, 7, 8 Constraints 

10 0 st. 2 st. 2 st. 3, 7 Flexibility 

11 0 st. 0 st. 0 st. - Style 

12 0 st. 0 st. 0 st. - Conviviality 

 

De principfel som flest gånger identifierades var, i fallande ordning: 

• Princip 1: 13 stycken fel. 

• Princip 6: 10 stycken fel. 

• Princip 5: 9 stycken fel. 

• Princip 2 och 3: 7 stycken fel. 

• Princip 9: 6 stycken fel. 

• Princip 7: 5 stycken fel. 

• Princip 4: 4 stycken fel. 

• Princip 8: 3 stycken fel. 

• Princip 10: 2 stycken fel. 

Resten av principerna hade inga fel (Princip 11, 12). Dock så finns problem som inte nämns i 

principerna, bland annat att respondenterna tyckte att vissa saker var svåra att se. En utveckling 

av princip 1 finns nedan i delkapitel 5.4.4, där förståelse diskuterats och presenteras som en ny 

princip som skulle kunna läggas till som princip 13. 
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5.4 Mätning av Canvas 

5.4.1  Abstrakta och svårmätta anledningar 

Det finns många anledningar till varför användare uppfattar Canvas på olika sätt, positivt som 

negativt, där inte minst känslor spelar roll. Ett system kan följa alla standarder och principer 

och ha en väl utformad design men kan fortfarande uppfattas som dåligt då användarna inte 

känner sig nöjda, bekväma, glada eller liknande när de användare sig av systemet. Zhang och 

Li (2004, s. 293) behandlade detta i sin studie (se kapitel 2.7) när de utförde tester på ett liknande 

system som Canvas, där de kom fram till att den affektiva kvalitén, alltså den kvalité som har 

förmågan att förända en användares känslor, låg till grund för den uppfattade användbarheten. 

En missnöjd användare resulterar i att denne inte vill använda sig av systemet då det orsakar 

negativa upplevelser och känslor. Detta leder i sin tur till minskad effektivitet inom en 

organisation då en användare får kringgå problemen och jobba emot systemet istället för med 

systemet. Detta påpekas även av respondent 6 på fråga 8 i resultatet, att man hela tiden får arbeta 

emot systemet och att systemet inte är hjälpsamt. Hassenzahl och Tractinsky (2006, s. 95) 

beskriver i kapitel 2.2.6 användarupplevelse som ett resultat av användarens tillstånd, och att 

användarens tillstånd påverkas av flera faktorer så som känslor, förväntningar och behov m.m. 

men även egenskaper hos systemet så som komplexitet, användbarhet, funktionalitet och så 

vidare. Utifrån min empiri kan man dra en korrelation mellan en försämrad användbarhet och 

användarens känslor och upplevelser då flera problem som tidigare nämnts uppdagas. Dock är 

det ingen nyhet att en missnöjd användare upplever systemet som dåligt och oanvändbart men 

det går definitivt påstå att om man skulle göra användarna mer nöjda med systemet genom att 

exempelvis låta studenterna styra sina egna grupper i kurser, som lärarna har uttryckt bekymmer 

och besvär över. Genom detta skulle användarupplevelsen kunna höjas vilket skulle resultera i 

en förbättrad användbarhet eller i alla fall förbättrad upplevd användbarhet utan att man 

investerar alldeles för mycket tid och resurser.  

 

5.4.2  Användaren och systemet är inte i fas 

När användarmodellen, alltså hur använder tänker att systemet fungerar och programmodellen, 

hur system faktiskt fungerar inte är i fas med varandra uppstår användbarhetsproblem (Spolsky 

2001, s. 9–13). I mina intervjuer har flera utav respondenterna problem med vissa saker. 

Exempelvis respondent 4 nämner om hur denne trodde att om man bara gör modulen synlig så 

är fortfarande sakerna i den modulen osynlig, men i själva verket så blev allting synligt vilket 

inte var så bra för användaren då denna modul kunde innehållit saker så som lösningförslag 

eller annat som studenterna inte skulle få ta del av. Detta är ett typiskt exempel och bevis för 

att användarmodellen och programmodellen inte är synkroniserade med varandra, om de skulle 

varit synkroniserade skulle filerna i modulen behållit sin osynliga, opublicerade status medan 

modul blev synlig och publicerad. 

 

5.4.3  Är Canvas användbart? 
I teoriavsnittet 2.2 beskrevs fem olika begrepp som ett användbart system ska ha utav Rubin 

och Chisnell (2008, s. 4–5). Utifrån min empiri kan man besvara dessa för att ge en hypotetisk 

mätning hur Canvas ligger till i förhållande till dessa. Mätningen är endast hypotetisk då det 
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kan vara svårt att mäta med kvalitativa intervjuer något som egentligen bör mätas med 

användbarhetstester eller liknande. De fem punkter Rubin och Chisnell (2008, s. 4–5) beskrev 

är följande: 

 

Användbarhet: Systemet ska vara uppfylla en specifik användares mål, det vill säga kunna göra 

det användaren vill göra med systemet. I den empiri som finns har flertalet problem identifierats 

och det finns tydliga indikationer för att delar av Canvas har brister inom användbarhet. De 

främsta problemen som tagits upp var hur grupper hanteras, hur inlämning och bedömning 

hanteras där lärarna hade konkreta problem. Lärarnas problem var att systemet inte tillåter att 

en lärare för över betyg från Canvas direkt till Ladok, att lärarna inte kan tillåta att studenterna 

själva får göra grupper i en kurs, att rättning inte sker direkt i Canvas utan i ett annat verktyg 

(SpeedGrader). Studenterna uttryckte vissa bekymmer med rättningen man fick, att olika lärare 

använder olika metoder för rättning och att det resultatet inte är tydligt nog. Även hur 

mailfunktionen beter sig, att studenter inte kan skicka mail till användare utanför kursen eller 

tidigare kurser, att det finns en begränsad kommunikation mellan studenter och lärare. 

 

Inre effektivitet: Den inre effektiviteten kan inte min empiri besvara då den inre effektivitet är 

ett begrepp som syftar på att vara ett mått på hur snabbt en användare kan uppnå sina mål och 

utföra sina uppgifter inom systemet.  

 

Yttre effektivitet: Termen innebär att systemet ska bete sig på ett sådant sätt användaren 

förväntar sig och att användaren kan använda systemet till det de vill. Det går inte direkt att 

besvara detta med intervjusvaren men det finns tydliga problem som togs upp med att det tar 

tid att utföra vissa aktiviteter eller uppgifter samt att man ofta får jobba mot systemet. 

 

Lärbarhet: De studenter som var med på intervjuerna uttryckte sig att det var oftast svårast i 

början men man lärde sig efter en viss tid hur systemet fungerar och är uppbyggt. Även om 

detta är sant att det tar tid att lära sig Canvas så stämmer det också överens med alla system, 

det vill säga att man alltid måste lära sig ett nytt system på ett sätt eller ett annat. Det som är 

intressant är om man kan få ner tiden på inlärningen utav systemet genom exempelvis som det 

togs upp under en intervju att man ger tillgång till testkurser eller introduktionskurser innan en 

termin eller program börjar. Genom att göra detta kan studenter testa på hur Canvas fungerar 

då många gymnasieelever är vana med att använda sig av ItsLearning, som även Karlstads 

universitet använde sig av innan de bytte till Canvas. Detta behöver givetvis också göras för 

nya lärare som inte har använt sig av Canvas förut så att de kan hantera kurser och utnyttja alla 

funktioner i Canvas på bästa sätt. 

 

Tillgänglighet: Canvas ska vara tillgängligt och fungerande för så många personer som möjligt. 

Det vill säga även om man har vissa nedsättningar eller andra problem så som språk ska man 

fortfarande kunna använda sig av Canvas och inte hämmas av systemet är byggt på ett visst 

sätt. Detta arbete har inte innefattat att mäta tillgänglighet, men Persson et al. (2004) beskriver 

i kapitel 2.2.5 att exempelvis företag får en bredare målgrupp om de har en hög tillgänglighet 

vilket leder till en ökad inkomst och att i samhället ger en hög tillgänglighet ekonomiska 

fördelar då fler personer kan delta i arbetskraften och sänker arbetslösheten. Därför bör 
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detsamma gälla för en lärplattform som Canvas, ju fler personer som kan använda sig av 

lärplattformen desto mindre tid och resurser behövs för att ge ett alternativ lärande till dessa 

personer vilket ger lärare mer tid till annat inom deras arbetsområde. Dessutom får de personer 

som nu kan använda sig av Canvas tillgång till mer material och lärande än om de bara skulle 

få lärande utanför Canvas eller en annan digital lärplattform. Samtidigt kommer de känna sig 

mer inkluderade i lärandet om de får använda sig av samma lärplattform som andra personer. 

Mer personlig bedömning kan även ges än bedömning utanför och tillåter lärare att använda sig 

av mer digitala verktyg så som video, ljud, quiz5 m.m. vilket i sin tur kan hjälpa till att avlasta 

lärarna. 

 

5.4.4  Vidareutveckling av nuvarande princip eller skapande av ny princip 

Mina respondenter uttryckte i intervjuerna att de hade problem med att kunna se och veta vad 

funktioner gör, alltså princip 1 ifrån kapitel 2.3 av Benyon (2014, s. 86–87). Princip 1 inte 

behandlar dock inte allt som respondenterna nämner och den skulle kunna utvecklas genom att 

man tillsätter ytterligare kriterium eller en ny sub-princip till denna. I nuläget beskrivs det 

endast som att en användare ska kunna se vilka funktioner som finns tillgängliga och vad 

systemet gör just nu och om man inte kan göra detta synligt ska man göra det observerbart, man 

kan även använda andra medium så som ljud och touch. Förutom allt detta borde principen 

också hantera förståelse, det vill säga att användare ska även kunna förstå funktionen och vad 

den gör, en användare ska inte behöva gissa att en viss funktion utför en viss handling inom 

systemet utan den ska vara självförklarande. Detta tas även upp utav Spolsky (2001, s. 50) i 

kapitel 2.5 som beskriver hur användare inte kan eller inte vill läsa instruktioner och manualer, 

detta på grund utav en tidsaspekt som innebär att de inte har tid att läsa och vill bli klara med 

uppgiften som de håller på med. Samtidigt kan man inte heller implementera instruktioner i 

systemet då ju längre ett meddelande eller notis är desto mindre chans finns för att användaren 

kommer läsa den (Spolsky 2001, s. 50). Därför behöver en produkt eller system vara 

självförklarande för användaren. Vidare behandlas även också tvetydighet, det vill säga saker 

som kan betyda två olika saker och hur detta bör undvikas då det är förvirrande för användaren 

och leder till osäkerhet (Spolsky 2001, s. 53). 

 

I empirin uppdagas problem som att det finns ett tvetydigt sätt som innehåll eller funktioner 

presenteras på, vilket förvirrar användare och gör dem osäkra, som visas i analysen utav 

respondenternas svar. Därför bör en expandering utav princip 1 med titeln förståelse eller 

tydlighet skapas och läggas till med de andra tolv principerna. Detta baseras på det som 

upptäckts i arbetets empiri.  

 

Princip 13: Förståelse eller tydlighet skulle kunna definieras som: Användaren ska kunna på 

ett enkelt och tydligt sätt förstå vad en funktion, operation eller val gör utan att behöva tveka 

eller bli osäker på vad som kommer att hända om användaren fortsätter. Alternativa namn: 

Begriplighet, klarhet. 

 

                                                 
5 Quiz är engelska och kan översättas till ungefär ”kryssfrågor” eller ”frågesport”. 
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Spår och indikation utav denna princip finns i arbetets empiri i frågorna nedan, vilket varierar 

mellan studenterna och lärarna som var med på intervjuerna. Se analysen utav respondenternas 

svar för ytterligare förklaring (se kapitel 5.1 & 5.2). I många utav fallen är princip 1 (visibility) 

också identifierat i svaren, vilken princip 13 är nära besläktad med. Observera att de ställda 

frågorna till studenter och lärare skiljer sig åt till viss del (se bilaga 1 & 2). 

 

Studenter: Fråga 1, 2, 3, 4, 6, samt 7. 

Lärare: Fråga 1, 2, 4. 5, 6, samt 7. 

 

Frågorna där ett principfel på princip 13 skulle kunna finnas är nästan samma för både studenter 

och lärare, vilket tyder på att det finns problem inom de områdena både på studentsidan och 

lärarsidan. En del kan hänföras till princip 1, som behandlar synlighet, men en det finns vissa 

kommentarer och anmärkningar som hamnar utanför det princip 1 behandlar. I fråga 1 beskriver 

alla respondenter (studenter) att de har problem med att filer, sidor och moduler är något som 

är otydligt och lätt att blanda ihop, detta skulle vara ett typiskt fel som skulle tillhöra princip 13 

då princip 1 behandlar synlighet snarare än tydlighet eller förståelse. Dock bör man 

uppmärksamma att de tolv principer för design (se kapitel 2.3) som Benyon (2014, 86–87) 

presenterar handlar mer om praktisk design än den mer psykologiska förståelsen som princip 

13 handlar en stor del om, även om princip 13 också har en del med praktisk design att göra 

med när det kommer till att göra saker tydliga för användaren. 

 

5.4.5  Tidigare studie och denna studie 

I en tidigare studie från 2016 undersöktes flera delar utav Canvas där problem nämns så som 

att det är svårt att se och förvirrande när man är i gruppens vy jämfört när man är kursens vy. I 

fråga 2 i mina intervjuer diskuteras grupperna och alla respondenter som är lärare uttryckte 

problem med gruppfunktionen, däribland att det kan vara svårt att först komma åt grupperna, 

att det är uppbyggt på ett onödigt krångligt sätt samt att när man väl är i en grupp kan det vara 

svårt att komma tillbaka till kursens sida igen. I rapporten av Henriksson (2016) beskrevs 

problemet hur en student kan bli förvirrad när denne förflyttas från kursens vy till gruppens vy 

genom att studenten tryckte på en länk till diskussionsforumet. I min empiri uttryckte ingen av 

studenterna detta problem, men eftersom lärare i mina intervjuer uttryckte liknande problem 

med förvirring som uppstår och svår navigation skulle man kunna betrakta problemet som att 

det gäller för alla användare på Canvas. Henriksson (2016) nämner också i sin rapport att 

översättningen från engelska till svenska är undermålig, vilket också påpekas i mina intervjuer 

att översättningen kan bli förvirrande ibland. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Sammanfattning av arbetet 

Från analysen kan man se att Canvas lärplattform bryter mot flera principer, där princip 1, 6, 5, 

2, 3 samt princip 9 är de mest förekommande. De felen i designprinciperna som upptäckts under 

intervjuerna och analysen är en indikation på var felen i systemet finns. Utförande av 

användartester skulle kunna bekräfta dessa fel och vara nästa steg för att förbättra Canvas. 

Dessa användartester ligger dock utanför avgränsningen för arbetet även om det från början 

hade planerats att utföra användartester.  

 

Förutom detta bör man ta hänsyn till tidsaspekten. Då Canvas är relativt nytt när detta arbete 

utfördes kan man betrakta vissa av användarnas negativa upplevelser som en vanesak som tar 

tid att lära sig och vänja sig, som vissa av respondenterna påpekade så var det svårt i början 

men blev enklare ju mer man arbetade med systemet. Men man kan inte ha att det ska vara svårt 

och jobbigt i början för varje student utan man måste se till att presentera och instruera hur 

Canvas fungerar inför kommande terminer, med start höstterminen 2019. I rapporten från 2016 

(se kapitel 2.6) nämndes problem med bland annat gruppfunktionen och funktioner för 

inlämning, som också är problem som finns med i min egen empiri och analys. Med hjälp av 

de principfel har identifierat i analysen har det även skapats en grund för att kunna utföra 

användbarhetstester där man testar Canvas mot dessa principer. Det går även tydligt se vilka 

utav principerna som har flest fel och därigenom kunna fokusera på vissa delar av systemet, 

prioritera det viktigaste att testa. I det här fallet har det identifierats många fel inom synlighet 

(P1), kontroll och navigation (P5 & P6), igenkänning (P3), begräsningar (P9) samt konsekvent 

(P2). Dock ska det uppmärksammas att konsekvent är något som kan både innebära konceptuell 

och fysisk konsekvent och dessa två är alltid relativa (Benyon 2014, s. 87).  

 

För att lösa de problem som upptäckts i datainsamlingen och analysen i arbetet och gå vidare 

föreslås detta utifrån resultatet av arbetet: 

 

• Ge möjlighet för studenter att skapa och hantera sina egna grupper. 

• Automatisera överföring av betyg från Canvas till Ladok. 

• Skapa introduktionskurser för nya studenter. 

• Låta studenter skicka mail till andra användare som inte varit med i samma kurser. 

• Se över hur olika funktioner och element översätts från engelska till svenska. 

• Gör det lättare att se om en uppgift är godkänd eller inte, med hjälp av tydliga symboler. 

 

Dessa förslag baseras på den empiri som har samlats in och analyserats, den kunskap som finns 

inom ämnet samt även med stöd av den teori som finns i arbetet. Det har med den bakgrunden 

bedömts och föreslagits att dessa ändringar är de viktigare som behövs ses över snarast.  

 

Man bör dock ta hänsyn till att det kan vara svårt att på ett direkt sätt försöka lösa dessa problem 

och att man bör vara medveten om att förståelsen av problemen är viktigt för att kunna lösa 

problemen. 
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U1. Hur upplever användarna den nya lärplattformen Canvas? 

Användarna upplever Canvas för det mesta som en positiv upplevelse, men dock finns det 

brister som inte fanns i ItsLearning, och vice versa. Då det här är ett kvalitativt arbete är det 

komplext och abstrakt på grund av flera orsaker så som att olika användare har olika problem, 

de är olika bra på att lära sig, de gillar inte ändringar och nya saker med mera och även om man 

skulle vilja så finns det inte någon magisk fras eller aspekt som löser alla problem användarna 

har, men det finns saker man kan göra för att påbörja förbättringen av Canvas.  

Det som upptäckts i arbetet är att lärarna har mer konkreta problem än vad studenterna har, inte 

för att studenternas upplevelser är perfekta men lärarna har sådana bekymmer så som att det är 

svårt eller krångligt att ge bedömning på uppgifter, skapa och hantera grupper, kommunicera 

med studenterna på ett bra och tydligt sätt, att mailfunktion beter sig på ett konstigt på olika sätt 

och fler som upptäckts genom intervjuerna i arbetets empiri. Det som menas med att lärarna har 

fler problem är att lärarna har mer konkreta och funktionella problem så som att 

grupphanteringen inte fungerar som den ska, att de inte kan överföra betyg från Canvas till 

Ladok på ett automatiserat sätt, att mailfunktionen sorterar och beter sig konstigt gentemot det 

förväntade sättet, att rättning av uppgifter inte sker direkt i Canvas utan behöver ett annat 

verktyg för detta samt fler problem. Jämfört med det studenterna uttryckt som problem vilket 

är mer abstrakta och svårmätta så som att det kan vara förvirrande hur kursupplägget ser ut 

beroende på hur en lärare valt att strukturera kursen, hur det kan bli mycket filer i moduler samt 

överlag att vissa saker är otydliga. Dessa problem sänker användbarheten och gör det svårare 

att arbeta med Canvas, men inte på samma sätt då en student inte behöver spendera alldeles för 

mycket tid på Canvas jämfört med en lärare som måste skapa och sköta dessa kurser.  

Dock nämner studenter också problemet med mailfunktionen, att man som student inte kan 

skicka till en användare som inte är med i en kurs eller varit med i en tidigare kurs, vilket gör 

det svårt att kommunicera med en lärare som var med i en tidigare kurs när Karlstads universitet 

hade ItsLearning. Det går alltså inte skicka mail till de lärare som en student hade som lärare i 

en tidigare kurs från ItsLearning, detta skapar en del problem för studenter då de kan behöva 

komma i kontakt med en sådan lärare när en student till exempel arbetar med en uppsats eller 

andra uppgifter som skulle bli bättre om de hade kunskapen från en viss lärare. Det enda sättet 

att kommunicera med en sådan lärare i dagsläget är att gå via deras officiella mail på deras 

profil på Karlstads universitets hemsida. Något som studenterna också tog upp var i Canvas har 

alla användare en egen profilsida där en användare kan lägga upp en profilbild, text och annat. 

Dock så går det inte att direkt skicka mail till denna användare om en annan användare skulle 

besöka den här profilen, utan då behöver man gå via ”Inkorgen”, söka upp användarens namn 

(om denna användare finns i en gemensam kurs eller tidigare kurs) och därefter skicka 

meddelandet. Detta är en onödigt krånglig och invecklad väg att gå för att behöva skicka ett 

mail och skulle enklast lösas genom att lägga till en mail-länk på profilen. 

U2. Vilka är de största problemen enligt användarna? 

Mina respondenter har lyft flera viktiga punkter som de har problem med. Det handlar främst 

om grupper, hur inlämning av uppgifter och bedömning av uppgifter hanteras samt 

mailfunktionen, Grupper kan endast skapas och hanteras administrativt av en lärare, det vill 



38 

 

säga att studenter kan ej själva ta initiativet att skapa grupperna inom en kurs, vilket både 

hämmar studenternas arbetssätt inom utbildningen samt lägger onödigt hög belastning på 

lärarna som har kursen där belastningen ökar i samband med kursens storlek.  

Studenterna har uttryckt viss osäkerhet när det kommer till rättning av uppgifter där det ibland 

kan vara svårt att se om uppgiften varit godkänd eller inte. Att använda sig av tydliga symboler 

och färger skulle göra det lättare att se status och resultatet på en inlämnad uppgift, som 

diskuterades under intervjuerna både med studenter och lärarna. Bedömning av uppgifter från 

lärarsidan har också fått kritik då det sker på ett onödigt invecklat sätt med bland annat program 

som SpeedGrader när man i ItsLearning kunde rätta och sätta betyg direkt i lärplattformen utan 

externt stöd. Även rapportering till Ladok får kritik då man manuellt måste överföra betygen 

från Canvas till Ladok vilket lägger belastning på lärarna då en stor kurs på hundratals studenter 

tar stor tid från läraren.  

Meddelandefunktionen har också fått kritik på flera sätt då man som student inte kan skicka 

meddelande till en användare som inte har varit eller är medlem i en kurs som studenten också 

är. Samtidigt påpekades det av en av respondenterna att den sorterar mailen på ett märkligt sätt 

genom att lägga basvärde mail ovanför de obesvarade. 

o Vad är orsaken till dessa problem? 

Som tidigare nämnt är tidsaspekten en viktig faktor man bör räkna med i det här arbetets 

resultat, det är ett nytt system och nya system tar tid att lära sig och vänja sig, så som det är med 

allting egentligen. En annan orsak till dessa problem skulle det vilja sägas, med grund på den 

empiri som finns och analys som har gjorts, att det inte har utförts någon ordentlig 

kravinsamling från lärare och/eller studenter, detta påstås då som sagt genom den empiri som 

finns i arbetet och på det sättet respondenterna uttrycker sig och beskriver sina problem. Om en 

kravinsamling hade skett skulle de problemen som nämns, så som att gruppfunktion är 

bristfällig eller att hanteringen av betyg är undermålig, inte ha funnits och ej nämnts i 

intervjuerna, men ändå så påpekas problemen utav respondenterna. Även om det har gjorts en 

kravinsamling så verkar det som de kraven som ställts utav användarna har ignorerats, för 

annars skulle de problemen som respondenterna har nämnt inte funnits. Vissa av dessa problem 

finns kvar även fast de påpekats av Henriksson (2016) i en tidigare studie (se kapitel 2.6), där 

till exempel att gruppernas vy och kursernas vy är för lika varandra och svårt att navigera mellan 

dem och urskilja dem eller att översättningen från engelska till svenska är uppfattas som 

bristfällig. Den tidigare studien som gjorts av Henriksson (2016) ger en tydlig indikation att det 

finns brister på lärplattformen, men ändå så har lärplattformen upphandlats och satts i bruk med 

flertalet brister, vilket även mina respondenter påpekar. Därför rekommenderas det att göras en 

kravinsamling från lärare och/eller studenter där fokus ligger på användbarhet och 

funktionalitet, för att sedan kunna gå vidare och förbättra lärplattformen Canvas. 

o Vad kan göras för att åtgärda dessa problem? 

Som nämnt i tidigare punkten bör man utföra en större kravinsamling för att fånga hur lärare 

och studenter vill att systemet ska fungera. I samband med detta bör man utföra användartester 

och genom detta fånga ytterligare osynliga krav, alltså krav användarna själva kanske inte ens 

vet om att de vill ha. I litteraturöversikten har det presenterat många olika ideal och idéer på 
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hur man gör detta, men det finns mycket mer att utforska. Genom att använda analysen utav 

svaren, där det kategoriseras vilka principer som det bryts emot kan man skapa användartester 

där man fokuserar på dessa, men samtidigt upptäcka andra kvalitéer som inte hittades i 

intervjuerna. Genom användartester kan man mäta både inre- och yttre effektivitet (se kapitel 

2.2.2 & 2.2.3) vilket skulle ge en tydlig indikation om exakt var i systemet problemen finns. 

Utveckling av en ny princip, förståelse eller tydlighet, diskuterades i analysen. Denna princip 

skulle då bli princip nummer 13 i de principer för design för interaktionssystem som Benyon 

(2014, s. 86–87) presenterar och beskriver (se kapitel 2.3). Då princip nummer 13 är nära 

relaterad till princip 1 bör denna nya princip egentligen hamna direkt efter princip 1. Då skulle 

den nya principen bli princip 2 egentligen och flytta ned de andra principerna ett nummer helt 

enkelt. Princip 13 (eller ”2”) behandlar alltså förståelse och/eller tydlighet, detta är relaterat till 

både den tekniska aspekten, det vill säga att man designar på ett bra sätt. Det är även relaterat 

till den psykologiska aspekten, det vill säga hur man får användaren att förstå designen. En 

design kan följa alla regler och principer och vara väl utförd men om användaren inte förstår 

designen ändå är den inte värd mycket, så det innebär att man måste tänka på hur användare 

reagerar på olika saker rent psykologiskt, till exempel färger, ljud, tecken och språk m.m. Om 

en användare inte förstår eller uppfattar något som otydligt finns det en viss risk att användare 

utför något som blir fel för användaren vilket bidrar till att användaren blir missnöjd med 

systemet eller produkten, eller uppfattar systemet eller produkten som felaktigt och defekt. Man 

ska dock se detta förslag endast som ett koncept och inte som en färdigställd princip i lag med 

de som Benyon (2014, s. 86–87) presenterar, då princip 13 inte har bekräftats som verklig ännu. 

För att kunna bekräfta princip 13 behövs ytterligare undersökningar och tester utföras, däribland 

användartester. 

 

6.2 Vidare forskning 

Dessa två verk innehåller information och råd om hur man går vidare med nästa steg i 

förbättringen av lärplattformen Canvas: 

• Handbook of Usability Testing, Rubin och Chisnell, 2008. Handlar om hur man utför 

användbarhetstest. 

• Designing Interactive Systems, David Benyon, 2014. Handlar om hur man designar 

interaktionssystem. 

Dessa går att använda för att planera och utföra användartester men även ytterligare intervjuer 

eller enkäter för att kunna bekräfta att princip 13 finns och att det finns fel baserat på den 

principen inom lärplattformen Canvas. 

 

6.3 Egen reflektion över arbetet 

Som tidigare nämnt i kapitel 3.5 så påpekade jag att min egna brist på erfarenhet var en faktor 

som påverkade hur utförandet av intervjuerna skedde och gick, vilket med facit i hand stämde 

till viss del. Jag känner i efterhand att intervjuerna blev till viss del påverkade utav att jag inte 

hade erfarenhet och att jag ibland gjorde sådana fel som jag har skrivit att man bör undvika. 

Dock så är det ingenting jag ångrar att jag gjort, utan jag gjorde så gott jag kunde vid tillfället 

som det skedde, men det är ju i alla fall någonting jag kan ta med mig tills nästa gång och dra 

lärdom utav det här arbetet på fler än ett sätt. Förutom detta lärde jag mig mer om intervjuer ju 
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fler jag gjorde, vilket resulterade i att de senare intervjuerna blev mer naturliga medan de 

tidigare intervjuerna var aningen stela och det kändes ovant, vilket i sin tur givetvis påverkade 

hur respondenterna uppfattade mig som intervjuare, även fast de kanske inte direkt märkte av 

det. Mot slutet av arbetets gång upptäckte jag att det fanns mer än bara undersöka vad användare 

tyckte om lärplattformen Canvas, jag upptäckte att jag kunde bidra med ytterligare utveckling 

av teorin som arbetet grundade sig på, i alla fall bidra med idéer och föreslag om vad som 

saknades. Detta är då den nya, konceptuella principen jag beskriver, vilket inte var ens med i 

tankarna när arbetet påbörjades. Den nya principen är alltså en biprodukt utav resultatet och 

analysen utav det resultatet och behöver därför undersökas ytterligare i ett helt eget arbete. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor (student) 

Intervjufrågor (student) 
 

Syftet med denna intervju är att identifiera möjliga problem som användarna av Canvas har. 

Med hjälp av användarnas upplevelser av systemet kan man enklare hitta och förstå problem. 

Men även positiva aspekter kan lyftas fram som anses vara bra med Canvas. 

 

Tänk på att använda ett neutralt kroppsspråk och röst! Anpassa dig till deltagaren så gott det 

går, men akta så att man inte hämmar deltagaren. 

 

Starta inspelning efter de gjort informationsblankett och samtyckesblankett. 

Dessa är startfrågor som ställs för varje deltagare för att upprätta en bakgrund om personen 

för en bättre förståelse för deras svar: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för yrkesroll? (Lärare, student, administratör osv.) 

3. Hur ofta använder du dig av Canvas? (Dagligen, varannan dag, någon gång i veckan) 

 

Dessa frågor kommer att ställas under intervjun, med varierande ordning som bestäms inför 

varje intervju: 

Om du känner att en fråga berör en viss kurs, berätta gärna vilken. 

• F1 Vilka problem stöter du ofta på när du arbetar med Canvas? 

• F2 Har du använt dig av Canvas gruppfunktion? Vad anser du om den? 

• F3 Tycker du det är lätt eller svårt att navigera i Canvas? Varför? Hur många klick? 

• F4 Hur känns det första gången när du kommer till en ny kurs? 

• F5 Hur tycker du inlämning av uppgifter fungerar? 

• F6 Hur tycker du rättning och bedömning av uppgifter fungerar? 

• F7 Tycker du det är lätt att kommunicera i en kurs med andra deltagare och lärare? 

• F8 Tycker du det saknas något i Canvas? 

 

En utveckling av svaret efterfrågas vid kort svar (ex. ja eller nej). 

 

Fråga efter alla F-frågor: 

• Vilken kurs/er baserar du dina svar på? 

• Har du något mer att tillägga som vi inte tagit upp under intervjun? 

 

 

Slut (stäng av inspelning): 

Jag tackar dig för din medverkan i denna intervju och om det är något du vill ta upp med mig 

efter vi skiljts åt så kan du kontakta mig med den kontaktinformation som finns längst ned på 

informationsblanketten. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor (lärare) 

Intervjufrågor (lärare) 
 

Syftet med denna intervju är att identifiera möjliga problem som användarna av Canvas har. 

Med hjälp av användarnas upplevelser av systemet kan man enklare hitta och förstå problem. 

Men även positiva aspekter kan lyftas fram som anses vara bra med Canvas. 

 

Tänk på att använda ett neutralt kroppsspråk och röst! Anpassa dig till deltagaren så gott det 

går, men akta så att man inte hämmar deltagaren. 

 

Starta inspelning efter de gjort informationsblankett och samtyckesblankett. 

Dessa är startfrågor som ställs för varje deltagare för att upprätta en bakgrund om personen 

för en bättre förståelse för deras svar: 

4. Hur gammal är du? 

5. Vad har du för yrkesroll? (Lärare, student, administratör osv.) 

6. Hur ofta använder du dig av Canvas? (Dagligen, varannan dag, någon gång i veckan) 

 

Dessa frågor kommer att ställas under intervjun, med varierande ordning som bestäms inför 

varje intervju: 

Om du känner att en fråga berör en viss kurs, berätta gärna vilken. 

• F1 Vilka problem stöter du ofta på när du arbetar med Canvas? 

• F2 Har du använt dig av Canvas gruppfunktion? Vad anser du om den? 

• F3 Är det lätt eller svårt att skapa kursnavigationen för studenterna? 

• F4 Hur mycket tid behövs för att uppdatera och ändra i en kurs? Hur många klick? 

• F5 Hur tycker du inlämning av uppgifter fungerar? 

• F6 Hur tycker du rättning och bedömning av uppgifter fungerar? 

• F7 Tycker du det är lätt att kommunicera i en kurs med andra deltagare och lärare? 

• F8 Tycker du det saknas något i Canvas? 

 

En utveckling av svaret efterfrågas vid kort svar (ex. ja eller nej). 

 

Fråga efter alla F-frågor: 

• Vilken kurs/er baserar du dina svar på? 

• Har du något mer att tillägga som vi inte tagit upp under intervjun? 

 

 

Slut (stäng av inspelning): 

Jag tackar dig för din medverkan i denna intervju och om det är något du vill ta upp med mig 

efter vi skiljts åt så kan du kontakta mig med den kontaktinformation som finns längst ned på 

informationsblanketten. 
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Bilaga 3: Informationsblankett 

Informationsblankett angående intervju 
 

Information om studien: 

Användares upplevelser med lärplattformen Canvas 

Mitt namn är Philip Grass Rådström och jag utför ett arbete med att identifiera brister och fel 

med Canvas lärplattform. Arbetet kommer omfatta intervjuer och enkäter utförda på 

användare av Canvas. Då personuppgifter kommer samlas in under intervjun så behöver du 

som deltar i intervjun läsa igenom denna informationsblankett så att du är medveten om detta. 

Personuppgifterna som samlas in är din ålder och din yrkesroll. En yrkesroll kan vara student, 

lärare, administratör eller liknande. 

Personuppgifterna som samlas in i samband med intervjun behandlas enligt ditt informerade 

samtycke. Du kan när som helst avbryta intervjun och deltagandet är helt frivilligt. Även efter 

avslutad intervju kan då återkalla ditt samtycke utan orsak genom att kontakta ledaren för 

intervjun, kontaktinformation finns längst ned på denna informationsblankett. 

Alla personuppgifter som samlas in kommer behandlas på ett sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av dessa. Personuppgifterna kommer lagras till dess att arbetet har blivit godkänt.  

Dina personuppgifter kommer lagras lokalt på en dator och informationen kommer därefter 

krypteras för din säkerhets skull. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begräsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till handledare och studenter: 

Remigijus Gustas, Professor of Information Systems –  remigijus.gustas@kau.se 

Philip Grass Rådström – philrads100@student.kau.se 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett angående intervju 
 

Samtycke till att delta i studien: 

Användares upplevelser med lärplattformen Canvas 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Underskrift 

 

_______________________________  ________________________________ 

Namnförtydligande   Ort och datum 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till handledare och studenter: 

Remigijus Gustas, Professor of Information Systems –  remigijus.gustas@kau.se 

Philip Grass Rådström – philrads100@student.kau.se 
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Bilaga 5: Respondent 1 

Respondent 1 

Jag: Ja, då är det inspelning 1, respondent 1, [datum]. Då kan vi 
börja med att fråga hur gammal är du? 

Deltagare: Jag är [ålder]. 

J: Vad är din yrkesroll? 

D: Jag studerar. 

J: Hur ofta använder du dig av Canvas? 

D: Varannan dag. 

J: Då ska vi gå vidare till själva syftesfrågorna med den här 

intervjun, det handlar då om Canvas och hur du upplever Canvas 
när du använder det. Då är första frågan (FRÅGA 1) vilka problem 
stöter du ofta på när du arbetar med Canvas. 

D: Det största problemet är nog att det kan vara svårt att hitta vissa 

grejer. Det är lite otydligt vart vissa saker är någonstans, annars är 
det väl inga jätteproblem.  

J: Det är själva navigationen då? 

D: Precis. 

J: Är det något speciellt du tänker på?  

D: Nej men det kan vara så att någon fil som läggs upp någonstans 

och sen när man ska hitta själva filen vet man inte vart man ska 
gå. Det har varit lite olika för olika kurser men ibland så kan det 
vara svårt att som du säger att navigera sig till filen. 

J: För det är ju liksom olika för varje kurs egentligen hur lärare 
har valt att lägga upp kursen. 

D: Precis, det behöver ju nödvändigtvis inte vara fel på Canvas 
utan det kan ju vara hur lärarna väljer att strukturera. 

J: Det jag kom att tänkta på rak arm är ju moduler, sidor och filer. 

D: Precis, det är ju dom som kan vara lite förvirrande ibland. 

J: Ja, för dom kan ju vara ganska lika egentligen. 

D: Ja, absolut. 

J: Dom innehåller ju i stort sett samma saker bara det ser ut på ett 
annat sätt. Det är ju lätt att bli förvirrad. 

D: Precis. 

J: (FRÅGA 2) Har du använt dig av Canvas gruppfunktion förut? 
Vad anser du om den? 

D: Ja, jag har använt den en kurs och det var väldigt smidigt för 

det var lätt att få ut information till alla berörda även om man hade 
kontakt vid sidan om så att även läraren får vara delaktig, eller 
handledaren. Så det har varit bra. 

J: Inget konstigt med dom tycker du? Utan den har fungerat som 
den ska? 

D: Ja, det var inga konstigheter det gick att göra notiser och lätt 

att lägga upp filer och det var logiskt var de hamnade. Så det 
tycker jag fungera bra. 

J: (FRÅGA 3) Det här med navigationen, tycker du det är lätt eller 

svårt att navigera, varför? Hur många klick skulle du vilja säga det 
tar att i snitt för att komma dit du vill? 

D: Ja, när man först skulle lära sig hur Canvas fungerade var det 
ganska svårt eftersom som vi sa förut så var det ingen jättestor 

skillnad på vissa grejer. Men nu när man har jobbat med det ett 

tag och man vet vart sakerna ska ligga så är det ju inte överdrivet 
svårt att hitta dit man ska, även om man hamnar fel ibland då, men 
hur många klick kan det ta, fem-sex klick kanske? 

J: Och då får du ut det du vill?   

D: Ja, om jag hittar till den filen jag ska till eller något sådant. Det 
borde stämma rätt bra. 

J: Okej, (FRÅGA 4) hur känner du dig första gången när du 

kommer till en ny kurs? Känner du dig säker hur den kommer se 
ut eller är du osäker? 

D: Det var ju åter igen de första kurserna när man använde Canvas 

på så var det ju ganska svårt. Nu har ju lärarna antagligen också 
kommit på hur man ska strukturera kurserna så ser de ju ganska 

snarlika ut, då blir det ju mer logiskt för oss studenter också. Så 

nu på lite senare kurser så är man ju ändå ganska säker på hur det 

är strukturerat även om vissa lärare lägger vissa saker på fel stället 
ibland och så, överlag så är det bra.  

J: Tänker på det här med lärare och sådant och hur dom lägger 

upp, för dom får ju välja lite själva vilka delar dom vill ha med, 

moduler och sidor till exempel. Vilka utav dem tre, moduler, sidor 
och filer tycker du är mest användbar?  

D: Jag tycker att moduler är väldigt enkelt för det blir väldigt 
strukturerat, på dom kurserna vi haft på senare tid då har dom ju 

haft att varje föreläsning är en modul och då lägger dom alla filer 

som hör till den föreläsningen lägger dom i den modulen. Vilket 
innebär att du behöver verkligen bara gå in på startsidan för 

kursen, trycka på moduler och sen så har du all information som 

du behöver om den modulen. Så det har varit väldigt smidigt. Då 

är det ju inte fem eller sex [klick] utan två eller tre, för att komma 
dit man vill då förutsatt att man faktiskt vet vad man letar efter då. 

J: Tänker när de lägger in det i moduler så här alla filer och sådant, 

sådana där föreläsningsbilder… kan det bli mycket någon gång? 

Lite för mycket filer i en modul? Skulle du vilja ha det mer 
uppdelat? Lite mindre delar i modulen kanske? 

D: Ja, det är ju en liten nackdel med att man lägger allt i samma 
modul då. Har man mycket information eller många filer för en 

modul så är det ju lätt att det blir lite klunkigt, samtidigt kan det 

vara svårt att dela upp det mer, det är ju om man i modulerna har 
typ någon sub-mapp som är typ filer eller uppgifter och sådant då, 

vet inte om man kan göra det. Eller sub-moduler för att göra det 

mer logiskt om vart allt hamnar om det är vissa uppgifter som hör 
till modulen och så, jag vet inte om det går att göra idag. 

J: Det vet inte jag, det kan jag inte svara på. Men det har ju jag 
också upplevt när jag har använt [Canvas], det blir ju väldigt lätt 

så att det hamnar 20 filer i en modul och så har man till exempel 

inlämningsuppgift och så går det efter bokstavsordning så hamnar 

ju den [inlämningsuppgiften] mitt i filerna. Så det är ju bra 
struktur på modulerna men inte bra struktur i modulerna. 

D: Precis, absolut, det är väl det jag också har känt att finns det 
många filer så kan det svårt att hitta i modulen istället.  

J: (FRÅGA 5) Hur tycker du inlämning av uppgifter fungerar? 

D: Det har fungerat bra ändå tycker jag, dom finns ju som en liten 
lista på sidan, om man går in på kursen, det som finns kvar att 

lämnas in. Det är ju både väldigt smidigt att hitta och det är ju 

tydligt vad det är som ska lämnas in så det har fungerat väldigt 
bra. 

J: (FRÅGA 6) Och rättning och bedömning av dom uppgifterna, 
är det lätt att se och förstå när du fått en uppgift rättad? 

D: Ja, man får ju en notis via mailen eller om man har appen så 
får man ju en notis i den då. Sen vet jag ju inte om det är samma 

betygssättning för uppgifterna eller om lärarna väljer den själva, 

om det är kanske tre till fem eller noll till hundra procent eller 
sådant. Det kan ju bero på att deras betygsättning att den kan vara 

lite otydlig ibland men det är ju väldigt lätt att se när man har fått 

den rättad och ändå relativt lätt att se vad man har fått för betyg.  

J: Och kommentarer och så är lätt att se och det är ingenting som 
man missar? 

D: Tror aldrig jag har fått någon kommentar men jag har för mig 
att det finns ett litet kommentarsfält som en liten chatt typ under 

själva uppgiften eller som hör till själva uppgiften som man har 

lämnat in då. Så det bör ju vara ganska smidigt att se vad som har 
hänt. 

J: Det finns en liten meny till vänster där det står bedömning och 
sådant på, har du varit inne på den eller går du direkt genom 
menyn till höger till uppgiften? 

D: Jag har nog gått genom menyn till höger, jag har säkert varit 

inne på den där bedömningssidan någon gång, för det är väl en 
bedömning över hela kursen har jag för mig. 

J: Ja, jag tror alla uppgifter finns med där. 
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D: Ja, jag tror jag har varit inne och kikat på den men jag har inte 

kollat något speciellt där men jag har varit inne och kollat på 
individuella uppgifter. 

J: Okej, (FRÅGA 7) då går vi vidare till fråga 7, tycker du det är 
lätt att kommunicera i en kurs med andra deltagare och lärare? 

D: Du menar via Canvas då eller? 

J: Ja, i själva den kursen ni är i. 

D: Jag tror aldrig vi har använt vi är ju så få i våra kurser, så jag 

tror aldrig vi har pratat genom Canvas utan vi har nog skött all 

kontakt utanför det. Så det Canvas har använts för är ju 
föreläsningsbilder och slides och filer och sådant. 

J: Det finns ju diskussionsforum, ungefär som ett vanligt forum 
fast bara för den kursen. 

D: Vi har aldrig använt det, jag tror att det beror på att vi är ju 9st 
i dom kurserna vi läser och då blir det ju inte så att man skriver 

där utan då pratar man ju med varandra istället. Kan tänkas att det 

används mer vid större kurser då det är kanske 100 personer eller 
60 personer, att det är någon som har en fråga eller nåt. Men vi 
har aldrig använt dom i dom kurserna jag har läst. 

J: Har du använt dig av mailfunktionen någon gång för att skicka 
till lärare och sådant? 

D: Ja, någon gång, den har också fungerat bra. Väldigt intuitivt 
och lätt att använda, den har funkat bra. 

J: Sista frågan (FRÅGA 8), tycker du det saknas något i Canvas? 
Något du kommer på? 

D: Nej inte på rak arm så, utan när man väl har lärt sig det så är 

det väldigt smidigt. Det är ju mer i början, det man kunde ha är ju 

någon slags tutorial där man går igenom hur kurser är 
strukturerade och vart man kan hitta saker och så. Så att man får 
en slags överblick när man börjar med det. 

J: Så liksom man får lära sig hur det ser ut innan. 

D: Precis, mer än att man bara kastas in till dom, för det kan ta ett 
tag innan man förstår vad alla grejer hamnar och så. 

J: Till exempel ha en introduktionskurs kanske. 

D: Ja, men typ så. 

J: Där man bara liksom bara får testa allting, hur det fungerar. 

D: Precis, så att man har någon exempelkurs som man kan köra 
igenom som är strukturerad med moduler och uppgifter och allt 
sådant.  

J: Så att man får testa sig fram liksom, och ha en sådan där 
introduktionsvideo. 

D: Ja, det tror jag skulle vara bra framförallt för nya studenter. 

J: Det jag tänker på är gymnasielever som fortfarande använder 

sig av ItsLearning, och vi här använder oss av Canvas så det blir 

ju ett naturligt glapp mellan dom två. Och då kan det ju bli svårt. 

Då skulle det ju vara bra med en introduktion på något vänster 

istället för att hamna mitt i en kurs. 

D: Ja, man har ju ganska mycket annat att tänka på när man börjar 

studera så att slippa oroa sig för att man inte hittar och missar 
grejer. 

J: Det finns ju de här programkurserna man får, för hela 
programmet, där till exempel kanske man skulle ha någonting. 

D: Ja, det hade ju räckt med någon slags introduktionsvideo som 
förklarar att det här är moduler, här hittar du inlämningsuppgifter, 

här ser du vad du har fått för betyg och så vidare. Bara för att ge 

en slags introduktion, det kan absolut ligga i programkursen, det 
är ju ett ganska bra ställe att ha den på. 

J: Då är vi klara med syftesfrågorna. Då tänkte jag ställa några 
frågor till. Vilken kurs eller kurs baserar du dina svar på? Är det 
någon speciell kurs? 

D: Det har de kurserna som började i höstas som jag har här på 
Canvas, det är [kurser]. 

J: Om du skulle rangordna dem, vilken är värst och vilken är bäst? 

D: [kurs] är en examenskurs så det är mest en informationssida 

med en inlämningsuppgift. De andra tre är väldigt snarlika, men 

jag skulle nog säga att [kurs] är nog den som är bäst, medan de 

andra två är av samma lärare så det ser väldigt likadana ut så de 
blir väl en delad andra plats.  

J: [kurs] och [kurs] är då samma lärare, så det kanske finns en 
anledning till varför de ser ut som de gör och att de inte är bäst, 

för det är ju oftast upp till lärarna som får göra sina kurser och det 
finns ju ingen direkt mall. 

D: Absolut, det blir ju lite olika beroende på vilken lärare man har, 
men dom har ändå varit bra. 

J: Men om man jämför två olika kurser så kan de se väldigt olika 
ut och då är ju oftast olika lärare som gjort dem. 

D: Ja. 

J: Och det sista, är det något mer du skulle vilja tillägga som vi 
inte har tagit upp under intervjun? 

D: Nej, jag tror vi har tagit med allt som behövs, det är ju det att 

när man börjar med Canvas kan det vara lite svårt att veta vart 

man ska kolla och leta och så men det har vi tagit upp några gånger 
här nu så jag tror inte det behövs något mer.  

J: Jo, jag tror också att dom problemen som finns är beroende på 

tidsaspekten, nu är det nytt, om man skulle göra samma 

undersökning som jag gör nu om tre år till exempel skulle man 
inte få samma resultat. 

D: Absolut, det har ju inte funnits så länge, det är ju liksom en 
termin som det används eller två.  

Slut på inspelning. 
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Bilaga 6: Respondent 2 

Respondent 2 

Jag: Då ska vi ta första frågan; hur gammal är du? 

Deltagare: [ålder]. 

J: Vad har du för yrkesroll? 

D: Det är student, [program] på KAU. 

J: Hur ofta använder du dig av Canvas? Är det dagligen? Eller 
varannan dag…?  

D: Det är nog nästan varje dag. 

J: (FRÅGA 1) Okej, då ska vi gå vidare till självaste 

syftesfrågorna med intervjun. Och den första frågan är då vilka 
problem stöter du ofta på när du arbetar med Canvas? 

D: När jag använder Canvas? 

J: Ja, när du liksom arbetar och håller på med Canvas, 

D: Jag har haft lite olika problem, man har ju lärt sig efter tiden 

när man har haft det ett tag. Det som varit svårt för mig har varit 

inkorg, om man ska skicka mail till någon lärare och vart man 
hittar det. Själva navigering på vissa saker och vart vissa element 
och sådant ligger på har också varit svårt. 

J: Det är olika på varje kurs då tänker du? 

D: Ja, precis. Det är ingen bra standard, alla kör med olika. 

J: Så det skulle vara enklare för dig om … 

D: Om man väljer en standard som alla går efter, så att uppgifter 
heter uppgifter och inte assignments eller moduler eller, ja. 

J: Hur tänker du då med standardiseringen, ska det vara samma 

för alla kurser eller ska vissa kurser till exempel att datavetenskap 

kurserna ska se ut så här och informatik kurserna ska se ut så här, 
eller ska alla se likadana ut? 

D: Alltså alla kurser har ju inte samma innehåll, så det kan inte 
vara exakt samma. Men att man väljer någon typ av standardsaker 

som att uppgifterna eller labbarna är på ett ställe och 
föreläsningarna är på ett ställe, och så vidare. På alla kurser. 

J: Okej, och sen får man då anpassa sig beroende på innehållet på 

kursen? 

D: Ja, precis. 

J: (FRÅGA 2) Då kan vi gå vidare till nästa fråga, och det är har 

du använt dig av Canvas gruppfunktion förut? Och vad anser du 
om den? 

D: För vissa specifika kurser eller? 

J: Ja, när du använt den, hur känner du, tycker du den är bra eller 
dålig…? 

D: Överlag är den ju rätt bra, men jag har inte använt den så 

jättemycket, det är jämt nu som vi har börjat använda den. Jag 
tycker det är lätt att hitta saker men… 

J: Men du ser ingen anledning över att använda den för till 
exempel Facebooks gruppchat? 

D: Alltså den har ju så att man kan lägga alla filer i och du kan 
organisera bättre när konferenserna är eller handledning och 

sådana saker, och diskussioner så jag föredrar nog det över 

Facebook tror jag. Men det kan vara lite rörigt ibland, absolut i 
början när man inte var van det. Men när man väl kommit in i det 

så har det fungerat bra. 

J: (FRÅGA 3) Då kan vi gå vidare till nästa fråga, och det är tycker 
du att det är lätt eller svårt att navigera i Canvas? Varför?  

D: Det är ju lite som den tidigare, det är olika i olika kurser. Eller 
menar du generellt, eller menar du på kurserna? 

J: Det är främst på kurserna är vad jag menar med den frågan, det 
är kurserna. 

D: Men då är det ju att många har olika och då blir det att man 

kanske är inne på en kurs först och sedan går man in på en annan 

kurs som man har samtidigt så är det inte samma layout eller de 
har inte placerat sakerna på samma ställe, så det kan bli väldigt 
rörigt. Om man byter fram och tillbaka ofta.  

J: Om du skulle uppskatta hur många klick det tar att komma dit 

du vill för att hitta en fil eller sida eller något, hur många klick 
skulle du säga? 

D: Det är nog olika, det beror nog på vilken information jag är ute 

efter. Jag tror allting finns ju på hem men då måste man ju kanske 
scrolla och leta och det tar ju extra tid. Antal klick är ju nog ett par 

stycken. Det är nog mer letande än antal klick för mig som student, 
det är nog det som tar tid att leta efter sakerna först.  

J: Du menar alltså att det kan vara svårt att se vart exakt saken är? 
Den finns någon stans men svårt att se vart den är?  

D: Ja, det finns ju någon knapp som heter moduler eller modul 

tror jag, och där kanske det blir ett klick och sedan ska man leta 
och ett klick till och sen ska man in till dokumentet så det blir ju 
väldigt många klick. 

J: (FRÅGA 4) Då kan vi gå vidare till nästa fråga som är hur känns 
det första gången du kommer till en ny kurs? 

D: Alltså det blir ju väldigt mycket på en gång när man är inne på 

hem för då kommer ju allting upp men annars känns det rätt bra, 

jag tycker det är bra att man har en funktion att göra och vad som 
sker kommande veckor och sådant. Det är rätt bra.  

J: Du känner dig säker alltså när du kommer till en ny kurs? 

D: Ja, jag känner mig säker men det kan vara väldigt mycket 
information på en gång.  

J: Har du kollat någon gång på ett sådant där introduktionskapitel 
en kurs har? 

D: Ja, det har nog gjort några gånger. Men inte varje.  

J: Okej, är det något där du saknar? Eller något som du vill ska 

vara lite tydligare? Till exempel att navigation och strukturen på 

en kurs ska vara med? Eller till exempel en instruktionsvideo eller 
något sådant. 

D: Nej, det tycker jag nog inte. 

J: (FRÅGA 5) Okej, då tar vi nästa fråga, hur tycker du inlämning 
av uppgifter fungerar? 

D: Men det tycker jag fungerar bra. Jag har inte haft några större 
problem mer än att det inte fungerar ibland.  

J: Hur menar du då, att det inte fungerar? 

D: Det har varit senaste veckan, senaste veckorna så har det inte 

gått att lämna in när jag skulle lämna in så jag fick vänta ett dygn 

och då kunde jag lämna in. Vet inte varför, om det har något med 
webbläsaren jag hade att göra. Det vet jag inte, någon bugg bara. 

Men alltså själva hur det ser ut och hur det fungerar har det 
fungerat jättebra.  

J: Enkelt att förstå och så? 

D: Ja, väldigt bra.  

J: (FRÅGA 6) Då kan vi gå vidare till nästa som är en liten 
uppföljningsfråga till den där, hur tycker du rättning och 

bedömning av uppgifter fungerar? Responsen och feedback och 
så? 

D: Det fungerar rätt bra, men den där feedback man få är inte 
heller någon standard för det finns två tror jag som är visa 

feedback och sen skriver dom lite om man fått godkänt, dom 
skriver feedback på två ställen. 

J: Ja, det finns en feedback och ett kommentarsfält tror jag dom 
har. 

D: Ja, något sådant ja. Och det kan bli lite, har dom skrivit 

någonting i kommentarsfältet som man ser först kanske man inte 
klickar på feedback och då missar man kanske det dom har skrivit. 
Det har hänt.  

J: Okej, är det något mer? Det finns ju något som heter bedömning 

i menyn till vänster, har du varit inne på den någon gång och 
kollat. 

D: Ja, det har jag varit några gånger.  

J: Tycker du det är tydligt? Allting finns där?  

D: Det jag kommer ihåg så, tyckte jag det.  

J: Okej, men det är inte första stället du går till när du vill kolla 
din status på din uppgift? 

D: Nej, det är det inte. Jag går till uppgiften. 

J: Använder du dig av menyn till höger då? Den där notismenyn? 
Eller letar du upp uppgiften i modulen? 
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D: Det är nog olika. Oftast så ser man ju senaste feedback och då 

klickar man ju där. Men när jag har på mobil så kommer ju allt 
sådant längst ner. Och då kanske det nästan är lättare att klicka på 
uppgiften för den scrollar man ju förbi då.  

J: Ingenting mer du vill tilläga? 

D: Nej. 

J: (FRÅGA 7) Då kan vi gå vidare till nästa fråga som är tycker 

du det är lätt att kommunicera i en kurs med andra deltagare och 
lärare? 

D: Vi har inte använt riktigt det, det finns ju diskussionsfält och 
sådant, som man kan kommunicera med. Men att skicka till 
enskilda personer tycker jag är väldigt krångligt.  

J: Det finns ju för deltagare kan man ju använda 
diskussionsforumet, har du använt det någon gång? 

D: Nej, jag har aldrig använt det. Jag vet att det existerar men jag 
har aldrig använt det. 

J: Utan då sköter du kommunikation med andra elever utanför 
Canvas? 

D: Ja. 

J: Typ Facebook då eller?  

D: Ja, Facebook och Discord. 

J: Och när du kommunicerar med en lärare till exempel för att 
fråga om en uppgift då är det lätt att förstå hur man går till väga? 

D: Ja, det fungerar men man får ta något försök för man kanske 

går in på fel ställe. Jag har klickat på personen som jag ska skriva 

till och där finns det ingen knapp till nytt meddelande eller något 
sådant. Det är på inkorg man går in till och sedan söker man på 
den läraren för att skriva.  

J: Och för att skriva med en lärare så måste den läraren finns i 
kursen, hur tycker du att det är, är det lämpligt eller hur är det?  

D: Det är ganska dumt tycker jag, det skulle vara bättre om man 
kunde skriva till andra. 

J: Utanför kursen tänker du då? 

D: Ja, absolut. Jag som har haft ItsLearning innan så har man ju 

gått i andra kurser tidigare, dom finns ju inte med på Canvas nu 

för mig. Så jag kan ju inte kommunicera med dom lärarna från 
tidigare kurser om man har någonting efter sig.  

J: Det har du ju rätt i, har man aldrig gått i sådan kurs med en 
sådan lärare på Canvas då är det ju jättesvårt att få tag i dem. Då 
måste man ju gå genom… 

D: Skolmejlen. 

J: (FRÅGA 8) Ja, då har vi sista frågan här och den är lite mer 
allmän, tycker du det saknas något i Canvas?  

D: Oj, om det saknas något… 

J: Ja, kanske jämfört med tidigare lärplattformar. 

D: Jag tycker dom har med det mesta, jag vet inte vad de skulle 

kunna lägga till. Det är väl att fortsätta utveckla det så det blir mer 

lättanvändligt. Mer användarvänligt. Annars tror jag det inte är 
någon funktion som jag saknar, det är det nog inte. 

J: Utan allt finns där men det behövs finslipas lite kanske? 

D: Ja, byta lite platser och göra om det lite. Så att det blir lättare 
för alla.  

J: Då är vi färdiga med dom syftesfrågorna, då har jag några 

följdfrågor här lite allmänna. Vilken kurs eller kurser baserar du 
dina svar på? 

D: Dom kurserna jag har läst, som jag har använt Canvas har ju 
varit [kurser]. 

J: Okej, det är ju bra att så att man kan kolla på dom kurserna för 
att se hur de ser ut. Och sen sista frågan är det något mer som du 
vill tilläga som vi inte tagit upp under intervjun här? 

D: Nej, det tror jag inte. Jag tycker vi fått med det mesta.  

Slut på inspelning. 
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Bilaga 7: Respondent 3 

Respondent 3 

Jag: Då är inspelningen igång. Det här är ju då en intervju om 

Canvas och dina upplevelser med Canvas och det är då för att lyfta 

brister och problem men även positiva aspekter med Canvas som 
du vill ta upp och berätta om. Då börjar vi då med några 
bakgrundsfrågor, då är det hur gammal är du? 

Deltagare: [ålder]. 

J: Och vad har du för yrkesroll? 

D: Student. 

J: Och hur ofta använder du dig av Canvas? 

D: I princip dagligen skulle jag säga. 

J: (FRÅGA 1) Okej, då går vi vidare till syftesfrågorna med 

intervjun och då är första frågan vilka problem stöter du ofta på 
när du arbetar med Canvas? 

D: Det är lite krångligt ibland med alla filstrukturer, dom ligger 
lite huller om buller, dom flesta finns ju på en sådan hem-tabb till 

exempel. Men sen finns det andra menyer, undermenyer och 

sådant som typ sidor och filer och alla möjliga grejer som blandar 
lätt ihop dom. 

J: Nu tänker jag här moduler, sidor och filer. 

D: Ja, moduler finns också. 

J: Är det dom du tycker är lite för lika? En lärare får ju välja själv 
vilka han vill ha egentligen. 

D: Ja, det är svårt att skilja vad som exakt ska vara på varje sida 
och så. 

J: Hur tycker du det är i modulerna? Tycker du det är bra att ha 
det så, uppdelat? 

D: Men det är ändå ganska bra uppdelat, alltså det funkar liksom, 
man kan skrolla ner så ser man ändå allt. 

J: Men det är den här sid-menyn till vänster som du tycker är lite 
jobbig att förstå ibland. 

D: Ja, den här menyn till vänster, inte den gula utan den andra. 

J: Kursmenyn så att säga. 

D: Ja. 

J: Något annat du tänker på? 

D: Inget problem direkt så, någonting som är bra annars det är, 
vänta vad var det igen, juste på hem så har dom delat upp på vissa 

kurser liksom det som man behöver för den här uppgiften har man 

liksom lagt upp i en mapp, så man ser ganska tydligt vad som ska 
användas i vilket, så kanske det inte är på andra system och så, 
man får leta reda själv på var allting finns. 

J: Mapp i modulen då tänker du? 

D: Det är på hem faktiskt, man skrollar ner så har man liksom för 
uppgift 1 så man liksom alla material som man behöver så slipper 
man själv gå igenom flera mappar och leta reda på. 

J: Den ligger inte i modulen då utan den ligger utanför? 

D: Jag kommer inte ihåg om det var i modulen men. 

J: För ibland finns det mindre, alltså mappar i en modul. 

D: Då kanske det är det också, jag kollar mest på hem, så jag har 

inte kollat. 

J: Det du menar är att allt som hör till en uppgift ligger på samma 

ställe, så man vet vad man ska läsa på liksom, så att man inte läser 
allt onödigt så lär man kanske sig inte så mycket om uppgiften. 

D: Jag kom ihåg hur det var som ItsLearning har jag för mig då 
fick man på alla möjliga, föreläsningar låg på ett ställe och 

inlämningsuppgiften låg på ett annat ställe och lite sådär. Man fick 
gå ganska djupt ibland, i mappstrukturen. 

J: (FRÅGA 2) Okej, då kan vi gå vidare till nästa fråga och det är 

har du använt dig av Canvas gruppfunktion? Vad anser du om 
den? 

D: Den med alla dom här grupperna? 

J: Ja, man trycker på grupper så kommer det upp alla dina grupper. 

D: Först var det lite sådär oklart men sen när man började komma 

in i det så var det ändå ganska bra. Då kan man lätt nu ut till 

gruppen och lägga upp filer och sådana saker, och så har man en 
diskussion där bara för den gruppen. Det är skönt ändå att den 

liksom är separerad så att man har den på ett lätt ställe. Jag var 

inte van med det i början liksom först för den var ny och så men 
det är bra ändå faktiskt.  

J: Du tycker det är en bra funktion att ha? För då får man ju lite 
sin egen del av Canvas för gruppen så att säga. 

D: Ja, exakt. Då kan man ju lätt skifta emellan dom här grupperna 
med den här menyn som man har. 

J: (FRÅGA 3) Då kan vi gå vidare till nästa fråga och det är ju 
tycker du det är lätt eller svårt att navigera i Canvas? Varför? 

D: Det svåra skulle jag nog säga är i så fall dom här hem, modul, 
sidor och filer som man kan blanda ihop. 

J: Du tycker det är lite otydligt vad dom elementen är liksom och 
vad dom innebär? 

D: Ja, exakt så man får leta ibland lite, oftast så finns det på hem 
då är det bara att skrolla tills man hittar, så det är väl ett sätt, lätt 
att allting finns på en i alla fall. 

J: Om du skulle hitta en specifik fil, säg en föreläsnings PDF, hur 

många klick skulle snitt tro att det tar att komma till en sådan fil? 
Eller en inlämningsuppgift. 

D: En inlämningsuppgift skulle jag säga, två klick. För jag går 

alltid in på, först på kursen, och sen, eller det kanske blir ett klick 
förresten. Man går in på Canvas och så har man alla kurser så 

klickar man in på den kursen och då är man redan på hem och så 
skrollar jag bara ner så då måste det bli ett. 

J: Hur tycker du det är, om det är en större kurs, och du skrollar 
hem-sidan till exempel, hur tycker du om det? 

D: Om det är mycket filer och så? 

J: Ja, jag tänker om du är på en uppgift, en ganska sen uppgift 

kanske uppgift 7 och du börjar skrolla igenom allting, hur gör du? 
Skrollar du igenom allt då eller går du någon annan väg? 

D: Finns det ingen, det finns väl en sådan här uppgifts-meny på 
sidan?  

J: Det ska finnas notiser och kommande uppgifter och sådant. 

D: Jag menar på den här menyn, hem-sidan och alla dom här 

möjliga, är det inte på den där det finns sådana uppgifter har jag 
för mig? 

J: Jo, jag tror det men det är upp till läraren hur han vill göra, så 
det beror lite på läraren. 

D: Det är lite jobbigt ändå att läraren liksom ska hela tiden. 

J: Jo, det är ju så, nu vet jag inte exakt om det är så för uppgifter 

men jag vet andra, kanske lite mindre viktiga får dom välja själva 
hur dom vill lägga upp. 

D: Men om den tabben finns där är det superlätt att hitta alla 

inlämningsuppgifter och så. Men om den inte finns så är det ju lite 
krångligare då måste man gå in på, om man inte får använda hem, 
så får man ju leta igenom modul, sidor. 

J: Men du tycker det är lätt att navigera, relativt lätt? 

D: Om så som du säger att lärarna får själv strukturera upp och 

om det är en uppgift så ska en uppgifts-meny finnas, då är det 
superlätt att hitta. 

J: Det är lite beroende på kursen ser ut? 

D: Ja, lärarna, det kan ju vara så att lärarna inte heller vet exakt 
heller hur det ska vara, bland ihop vissa. 

J: Det är inte säker att de har en klar bild på hur dom vill ha, det 
är ju första varvet med Canvas, det är ju nytt för dom också. 

D: Det skulle ju göra om det finns, ha någon standard liksom, hur 

dom ska strukturera upp till att börja med sen får dom utöver det 

liksom välja hur det ska vara men ändå att dom har en struktur så 
att man lätt kan följa mellan varje kurs. 

J: Standard tänker du får varje ämne då? Att informatik har en 
standard och datavetenskap har en standard? Eller att det ska vara 
en standard? 

D: Jag vet inte hur olika dom är, men om dom är så olika så kan 

det vara bra att ha olika standarder, men annars generellt om det 

går kan det vara bra att ha en lika standard. Jag tänker en uppgift 
är en uppgift. 
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J: (FRÅGA 4) Okej, då kan vi gå vidare till nästa fråga och det är 

hur känns det första gången du kommer till en ny kurs? 

D: Eftersom jag har haft några kurser nu så vet jag att lättast är på 

hem då går jag alltid på hem och kollar vad som finns, där har man 
ju allting egentligen. Sen om jag känner bara kolla lite om dom 

har moduler, filer gå in och kolla, försöker kolla vad som är 

skillnaden med dom. Sen går jag igenom resterande menyer och 
försöker hitta om det är någon information dom har lagt upp, till 
exempel något meddelande så kan man gå in och läsa. 

J: Men om du kommer till en ny kurs, du registrerar dig och du 

kommer till den kursen, känner du dig att här ligger nog den eller 

känner du dig lite osäker och måste få en översikt först? Eller 
känner du dig säker på att grejerna finns där du tror att dom ska 
vara? 

D: Generellt för mig så är det, jag drar alltid en översikt först, men 

om bortser från det så skulle jag säga, att om det finns en 

inlämningsuppgift, eller en uppgifts-meny och en meddelande-
meny då antar jag redan det att det är liksom vad det står, man ska 

hitta liksom meddelande på meddelande och uppgift på uppgift. 

Uppgift ska inte finnas på något annan sida till exempel filer, 
moduler eller något sådant. Eller kanske finns det som övrigt men 
dom ska ändå finnas på den tabben. 

J: (FRÅGA 5) Och då är ju nästa fråga lite kopplat till den här, hur 
tycker du inlämning av uppgifter fungerar? 

D: Om man går in på [uppgift] så kan man läsa information och 

sen skrollar man ner så lämnar man in uppgift men jag tycker det 

funkar ändå. Står det inskickat och sen omdömen det ju en egen 
tabb också så det funkar bra. Generellt tror jag att det har funkat 
bra. 

J: (FRÅGA 6) Och nästa fråga är ju då hur tycker du rättning och 

bedömning fungerar? Sitter ihop lite. Tycker du det finns bra 
feedback när du får en uppgift rättad? 

D: Det kanske är upp till dom, kursansvariga eller vad heter, dom 

som, lärarna. Om dom ens skickar tillbaka någonting, dom brukar 
göra i alla fall, oftast. Jag har för mig det var någon kurs jag har 

med massa uppgifter och sen på vissa uppgifter så kanske inte 

alltid svarar, det kanske inte är så mycket att svara på men. Man 

får ju en sådan liten notis på, i menyn, till exempel en etta eller 

tvåa på omdömen så det är väldigt tydligt, går man in och så ser 
man och så kan klicka visa omdömen. 

J: Kollar du på den där menyn till höger ibland? Det finns senaste 
meddelanden eller senaste notiser. 

D: Längst till höger? 

J: Ja. 

D: Nej. 

J: Inte alls? Utan du använder mest den till vänster då? 

D: Mm, till vänster och sen om det är någonting så finns det ju 

alltid, om man är precis på hem längst upp så kommer det på något 
meddelande. Så då kan man ju se, man kommer ju ändå in på hem 

det första man kommer. Jag tycker nästan att det blir för mycket 
funktioner. 

J: Och till exempel, tycker du det är lätt att se skillnad på om du 
har fått en godkänd eller retur uppgift? 

D: Nej, det tycker jag inte direkt. För lärarna kan skriva ibland att 

liksom dom skriver lite positivt och lite minus och sen utifrån vad 
dom har skrivit så kan man inte alltid veta liksom om man är 100 

procent godkänd, så får man gå in och kolla på poängen istället 

och där står det, men fast det står kanske att man har fått poäng så 
skriver dom kanske en annan text så det är ändå lite, det är ändå 

oklart så det kanske skulle vara liksom så här tumme upp eller 
tumme ner, alltså den principen. 

J: Tydligare indikation då? 

D: Ja, inte bara siffror eller något. 

J: Så att man inte tolkar det fel. 

D: Exakt. Är det retur så står det ett ja till exempel. 

J: Grön bock, rött kryss till exempel. 

D: Ja, så. 

J: Sådana enkla saker. 

D: Ja, precis. 

J: (FRÅGA 7) Då är det nästa fråga, tycker du det är lätt att 

kommunicera i en kurs med andra deltagare och lärare? 

D: Lärarna kan vara lite svårt. För man går in på inkorgen då måste 

man välja en kurs för att kunna kommunicera med dom, man kan 
liksom inte nå ut till vem som helst riktigt. 

J: Nej, för man måste ju vara med i samma kurs. 

D: Det tycker jag är lite jobbigt faktiskt, för att man vill få tag i en 

annan lärare för att höra om någon generell grej så kan man inte 
få det. Då får man gå in på sin egen mail. 

J: För vi har ju haft ItsLearning kurser innan med vissa lärare, som 
vi inte har haft i Canvas, och då går det inte att prata med dom 

lärarna genom Canvas, för vi har ju inte varit i samma kurser. Då 

har vi ju inte det alternativet. Hur tycker du det är, är det en 
lämplig idé att ha det så? 

D: Vänta, vad sa du att? 

J: Jag tänker om vi kollar tillbaka ett år eller två och så kollar vi 

på en kurs där vi har en viss lärare, och den läraren har vi inte haft 
i någon annan kurs nu med Canvas, och för att kunna skicka till 

meddelande till den läraren så måste man ju vara i samma kurs i 

Canvas. 

D: Eftersom det blir skiftet i Canvas. 

J: Ja och det kan ju vara sådana kurser man har lite efter sig, som 
man inte blivit tillagd än och lite sådant. 

D: Det tycker jag nästan att dom skulle haft liksom väldigt stor 

prioritering på för det är ju väldigt stor, det gäller ju ganska, det 

händer ju liksom så att säga. Så jag tycker de inte har prioriterat 
riktigt rätt som det ska. Det skulle kunna varit något system som 

kanske jämförde med Ladok och sen ser dom att dom här kurserna 

är inte klara men då lägger vi in dom i Canvas, skulle vara någon 
sådan funktion tänker jag. Antingen det eller så får dom öppna 
upp så att man får skicka till vilken lärare som helst 

J: Så du tycker att det där kursfiltret är inte så bra? 

D: Det kan vara kvar för då är det lättare att kunna navigera till 
sin egen lärare, men det ska finnas ett ytterligare filter till alla, 
generella lärare skulle jag säga. 

J: Diskussionsforumet i kurser, använder du det för att 

kommunicera med andra deltagare? 

D: Själv använder jag det inte men jag använder det för att läsa 

liksom vad dom andra har skrivit, om det är något intressant 
liksom. 

J: Tycker du det är en bra att ett sådant forum där man kan 
diskutera kursen med andra deltagare, eller uppgifter eller vad 
man nu pratar om? 

D: Då får man ju lätt svar, då kan ju vem som helst svara så idén 

är ju bra. Sen om man gör det eller inte det är en annan sak. 
Generellt, jag brukar inte gå in och skriva i diskussioner och så. 

J: Men du läser gärna? 

D: Jag läser gärna. 

J: För det kan vara viktiga saker någon har nämnt? 

D: Det är väl person till person vem som vill skriva. 

J: Men tycker du kommunikation i Canvas är så pass bra att du 

inte använder dig av till exempel Facebooks Messenger eller 
gruppchat? 

D: Jag tycker den inte är så bra, man skriver något meddelande så 

väljer jag hellre Facebook. För att man är dels van vid det och 
ganska enkelt att se att det verkligen är privat meddelande, skulle 

jag säga. Om man är på Canvas och man ska skicka något privat 

så känns det, inkorgen är privat men till exempel om man går in 
på meddelanden eller då vet man inte om det är privat. Men det 
känns lättare med Facebook skulle jag säga. 

J: (FRÅGA 8) Och sista frågan är då lite mer allmänt och det är 
tycker du det saknas något i Canvas? Någon funktion kanske? 

D: Inte utöver dom problemen som vi har pratat om. 

J: Då är vi klara med syftesfrågorna, och då har jag några 
följdfrågor här och det är vilken kurs eller kurser baserar du dina 
svar på? 

D: Som jag haft dom här problemen på? 

J: Ja. 

D: Generellt om moduler filer, kan inte specifikt kurser men det 

brukar vara flera stycken så det är ett större problem, det är inte 
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bara på en specifik kurs. Det här med retur och sådant märkte jag 

när man får tillbaka omdömen på Canvas, det gäller vilka som 
helst. Sen beror det helt klart på vilken lärare det är, men sen också 
om kanske skulle kunna eventuellt lägga in en funktion. 

J: Då kan jag fråga istället då, du går tredje året och vilket ämne? 

D: [program]. 

J: Då gör vi så istället, så vet jag ungefär vilka kurser det är. 

D: Precis. 

J: Är det något mer du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit 

upp under intervjun? Något vi har missat kanske eller bara vill 
tillägga? 

D: Nej, det tror jag inte. 

Slut på inspelning. 
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Bilaga 8: Respondent 4 

Respondent 4 

Jag: Första frågan är hur gammal är du? 

Deltagare: Jag fyller [ålder] i år. 

J: Och din yrkesroll? 

D: [lärare], men mycket lärande också på grundutbildning och 
master.  

J: Och hur ofta använder du dig av Canvas? 

D: Det är dagligen. 

J: (FRÅGA 1) Okej, och det var bakgrundsfrågorna. Så nu 

kommer vi till själva syftesfrågorna och första frågan är vilka 
problem stöter du ofta på när du arbetar med Canvas? 

D: När jag sätter mig ned med Canvas, vad är det som händer då, 
ja till exempel när man ska kolla den mailfunktion som finns där 

är lite lurig. När studenterna mailar till mig kan jag förvisso få en 

forward till mitt eget mailkonto men jag ser inte att studenterna 
mailar kanske några av sina kamrater eller andra lärare också, så 

svarar jag så svarar jag direkt till studenten och inte till dom andra. 

Så jag måste alltså gå in i Canvas mailklient ändå för att svara på 
det sätt som jag antar studenten tänkte sig då. Det spelar ju viss 

roll när flera studenter ska ha mailet men kanske störst roll om en 

student ber om en viss anvisning och jag ger en viss anvisning och 
en annan lärare ger en annan anvisning, det blir ju problem. Så det 

tycker jag är ett problem. Sen är det också något problem med 

lästa mail att det alltid en etta på den där mailkonton när man är 
inne i Canvas, det är som om man inte hade läst alla sina mail men 
det har man gjort ändå.  

J: Den uppdateras inte riktigt som den ska göra? 

D: Nej, och jag vet inte varför det alltid är en etta kvar och det 
verkar nästan omöjligt att bli av med den. Men jag vet inte om det 

har någonting med att man har svarat genom sin ordinarie 

mailklient om det är det som gör att det inte räknas som jag har 
läst det då. Det är lite oklart och sen är det ju förstås när man är 

inne i mailklienten så är det helt oklart vilka mail det är som är 

olästa, om det står en tvåa eller trea så vet man ju vilka mail det 

är, om man hovrar över dem så får man någon stjärna som 

kommer upp men det är bara på grund av att man råka ha pilen 

över just den. Så det är väl en av de svåra sakerna, sen är det 
någonting med grupperna också, studenterna får ju upp sina 

grupper på någon kort meny så de kan hoppa ganska direkt till de 

grupper de är med i, och [annan lärare] har faktiskt noterat för mig 
då att kalla inte grupperna för grupp 1, 2, 3 ,4 eller A, B, C, D, E, 

F, för då kan det ju vara likadant för alla kurser som studenten går 

i, så kanske just på den här kursen [kurs] då heter dom [kurs] 
[lärares namn] grupp. 

D: Ja, för då kan man ju se skillnad beroende på lärarens eller 
handledarens namn. 

J: Juste, så att man ser vad det är. Men för oss lärare då finns det 

ingen kortversion eller kort väg till grupperna. På ett sätt kan jag 

ju förstå varför Canvas konstruktörerna tänkte så för om jag har 
20 grupper i [kurs] så där, då hade det ju inte hjälpt att ha en 

kortversion då för om jag ska göra något med grupperna då går 

jag in i People arean, jag har det på engelska, People och så går 

jag in på den. Men gäller det exempel [kurs] kursen men då jag ju 

bara en enda grupp och hade jag ju förstår sluppit den jättelånga 

omvägen varje gång, fram och tillbaka mellan huvudkursen och 
min egen grupp area. Så det är väl dom två sakerna, mailen och 

grupphantering har jag ju uppenbarligen upplevt som besvärlig, 
det är något som tar tid varje gång.  

J: Ja, det tar ju tid och du har väl andra uppgifter än bara arbeta på 
Canvas till exempel? 

D: Ja också det där man även om det inte tar jättelång tid att klicka 

sig fram men varför ska jag vara i osäkerhet, för jag måste ju kolla 
upp mitt diskussionsforum på min egen grupp men eftersom jag 

är kursföreståndare för [kurs] så måste jag ju kolla om någon har 

lagt in någon diskussion där också, dom grejerna skulle jag vilja 
ha highlightade. Så även diskussionsforumen är väl lite jobbiga på 

det sättet. Det finns ingen highlight om någon har lagt en ny 

kommentar, för det hade ju varit ganska skönt, i alla fall på 
kursnivå, även på dom enskilda grupperna men att jag kan 
markera vilka jag då ska titta på.   

J: Det känns lite otydligt alltså med mail och diskussion, det finns 
ingen notis att det har hänt något nytt?  

D: Nej, juste, i mailen finns visserligen men jag vet ju inte vad det 

betyder. Även om jag läst alla mailen så kan det fortfarande vara 
kvar en etta och för dom här diskussionsforumen så är det väl så 

att inte finns någonting, varken på kursnivå eller gruppnivå och 

absolut ingen samlad bild vad jag vet i alla fall. Jag har ju en sådan 
Canvas notis jag kan få men då har jag satt det till en gång per dag 

eftersom jag är kursansvarig för många kurser så jag kan 

omöjligen få det sänt till min vanliga mailbox hela tiden, för det 
blir för mycket för mig, för då får jag ju det problemet då den 

redan är överfull. Det vore ju bättre om jag gick in i Canvas, för 

jag oftast flera Canvas fönster öppna, en per kurs åtminstone, så 
jag stänger väl aldrig ner webb browsrarna, det blir ju så när man 

har parallella kurser, jag kan ju inte gå in och gå ur, det tar ju för 
lång tid. Det är bättre om man bara klickar på den tabben. 

J: Om man flera sådana tabbar öppna och så uppdaterar man en 

tabb, läser ett mail eller skickar ett mail så måste de andra 
uppdateras också då? 

D: Det gör dom väl inte? 

J: Nej utan man får ju själv, manuellt uppdatera sidan, det kan ju 

bli förvirrande, om man inte vet om man svarade på ett mail i en 
tabb. 

D: Jovisst, det där har nog också hänt att man svarar på vanliga 
mailen först och sen kanske man går in i Canvas mailklienten. Vi 

måste ju läsa många texter och det kan väl fungera ganska bra i 

Canvas, men ofta vill ju jag få upp det så att jag kan läsa flera 
sidor på en gång, har ju en jättestor skärm. Sådana korta 

inlämningsuppgifter som vi har på [kurs] eller [kurs], det är ju 

skönare att öppna filen och få upp den, jag vill inte ha PDF för 
PDF tillåter bara två sidor samtidigt, Word är ju oändligt många, 

du bestämmer själv hur många du vill ha. Och jag vill ju inte ha 

ett webbfönster för där är det ju bara en sida även om det är en 
PDF-visare så där tror jag de inte riktigt har tänkt på vad innebär 

att vara lärare och gå igenom mycket material. Det brukar 

underlätta att se helheten på en gång. 

J: Det blir väl jobbigt att skrolla igenom många sidor?  

D: Javisst, för man vill ju veta har studenten tagit upp det i början 

där eller finns det med senare? Sådana där grejer liksom. Så jag 

vet inte riktigt vad de har utgått ifrån när de har tänkt sig att lärare 
ska sitta och rätta, det verkar som det ska vara korta svar, några 

meningar. Det är ungefär så de har tänkt sig. Nu har vi ju en ny 

plagiatcheck också, jag kan väl tycka den förra var bra den som 
helt tillhörde ItsLearning, medan det här med Urkund då kan vara 

lite otydligare och krångligare ibland men jag förstår att det är 
också svårt för dom här företagen, dom här learning management 

plattforms företagen, dom kan bara köpa in en eller två tjänster, 

det kostar ju en del för dom också. Så jag tycker inte det är lika 
smidigt men det är inte ogörligt, för det är ganska bra för en del 

ser man procentsatsen med en gång, när man ser din 

inlämningsuppgift, 6% står, visserligen grönmarkerad men jag 
måste ändå gå in och kolla, är det precis kärnpunkten eller är det 

bara att du har med referenserna eller frågorna. Ofta är det ju något 

att bry sig om men just att det är så lite man ska kolla så är det ju 
viktigt att man bara ska klicka på den så kommer den upp och då 

ser man att det är frågorna som upprepade sen är det Patel och 

Davidson referens, så det blir ju hit men är helt oväsentligt. På så 
sätt tycker jag det fungerar ganska bra, Canvas delen av det och 
Urkund är tillräckligt bra att det ska gå snabbt. 

J: (FRÅGA 2) Ingenting mer du vill berätta om? Annars kan vi gå 

vidare till nästa fråga, har du använt dig av Canvas gruppfunktion? 
Vad anser du om den? Vi har pratat lite om den kanske redan. 

D: Ja, det har vi ju gjort, från lärare sidan verkan den ju vara 

krångligare än från student sidan, förutsätt att lärarna har gett 
grupperna bra namn så inte varje kurs har samma namn på 

grupperna. Jag tycker det är lite krångligt att behöva gå in och gå 

ut så, i ItsLearnings kunde man sätta rättigheterna på mappnivå så 
då behövde man ju inte ha några gruppindelningar utan då bara 

bildade man en grupp och då fick den gruppen tillgång till vissa 

gruppmappar. Och då hade man ju allt i mapparna där, då var det 
ju ganska lätt gjort. Men här ska man ju gå in på en speciell 
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grupparea och det är som att folk skulle sitta där och fabulera 

långa stycken men det gör dom ju inte. Varje student jobbar med 
sin grej och ska ladda upp en uppsats eller ett utkast så det är ju 

fortfarande filer som är den viktiga funktionen. Och sedan dessa 

announcements, eller meddelanden som det heter på svenska, 
vilket är lite konstigt eftersom elektroniska meddelanden brukar 

vara chatt och diskussioner. Så på svenska är det inget bra, för jag 

kan säga kolla efter meddelanden om detta, då vet man ju inte om 
studenterna förstår vad jag menar. Om det är en engelsk kurs kan 

jag ju säga look for the announcement. Men meddelanden kan ju 
vara posta ett email eller vad som helst. 

J: Ja, dom verkar ha översättningsproblem där tror jag dom har. 

Jag vet inte om händelse är ett bättre ord, men det blir inte heller 
rätt. 

D: Nej, på svenska vet jag inte vad de skulle vara. Meddelande till 
klassen? 

J: Allmänt meddelande? Det blir svårt att översätta det. 

D: Vi hade något liknande i ItsLearning, det var något man kunde 

sätta längst upp eller längst ned på första sidan, man behövde inte 

ha med det. Men dessa grupper, hanteringen är en av 

svårigheterna. Grupperna verkar ha för mycket funktioner så att 

säga, jag antar att de har gjort exakt samma kod som klassen så 
dom har bara gjort en sub-klass, för det blir lite mycket 

administration där inne för jag som kursansvarig och även mina 

kolleger. Klassen är den allmänna arean, för man kan ju inte hålla 
på att duplicera det till 7–8 grupper vi har. Det skulle vara smidigt 
att tillhöra klassen även om man tillhörde en grupp. 

J: Jo, det känner jag som student att grupperna är väldigt 
självständiga, för att vara vanliga grupper så att säga. 

D: Juste, självständiga är nog det rätta ordet. Och jag tror det kan 

bero på att de har kopierat hela kursstrukturen in i 
gruppstrukturen. 

J: För det blir ju som en egen mini-kurs, för man kan ju göra 

väldigt mycket där inne. Jag kom inte ihåg hur det var på 
ItsLearning om man bara kunde se vissa mappar i kursen. Att bara 
vissa personer kunde se vissa mappar. 

D: Jo, det var så vi gjorde, som jag kommer ihåg det, i alla fall på 

[kurs], sen början på 2000-talet, inte alltid men oftast har ju jag 
haft den så jag vet hur det har vuxit upp, från början hade vi ju 
inte ItsLearning, vi hade ju FirstClass för distans. 

J: (FRÅGA 3) Okej, då kan vi gå vidare till nästa fråga, är det lätt 
eller svårt att skapa kursnavigationen för studenterna?  

D: Juste, jag gillar ju inte riktigt den där gruppnavigationen för 

man är ju låst till det, det är ju inte lätt eftersom vi inte kan sätta 

rättigheter på mappar, vi måste skapa en grupp först och i 
grupparean kan vi, ja allt där är ju tillgängligt bara för gruppen. 

Navigationen, ja det är massor med navigationer, jag släcker ned 

dom mesta grejer bara för att den inte ska bli så förvirrande men 
det är ju klart, olika lärare gör ju på olika sätt, någon lägger en sak 

högst upp och en annan längst ned, en använder annoucements en 

gör det inte. Det är ju klart, då kan man väl tycka att ska vi inte ha 
samma struktur på allting och jag skulle säga nej för visst jag 

förstår att många studenter från fyra A-kurser till massa B-kurser 

och sedan fyra C-kurser men många andra studenter läser andra 
ämnen och master programmet jag har kommer de från många 

olika delar av världen och har olika förutfattade meningar vart 

grejerna ska stå. Jag tro ändå att det är bättre att designa för den 
enskilda kursen så att den kursens innehåll framhävs. Men då är 

frågan hur man gör med de här modulerna man kan ju göra så att 

allt som studenten behöver göra poppar upp och på ett sätt kan jag 
ju förstå, om det hade varit en gymnasieskola eller grundskola där 

folk läser tio kurser samtidigt då kan jag ju förstå att man behöver 

ständiga påminnelser, men vi som bara har typ två kurser 
samtidigt eller möjligen tre kurser kanske men jag kan inte se att 

vi behöver så mycket påminnelser utan det är bättre att innehållet 

på kursen kommer fram för det är ändå det vi tycker är viktigt. Så 
en modul uppbyggt på det sättet, så att assignment bara vara en 

del i en innehållsmodul så skulle jag hellre se det. Det är hur jag 
känner, jag vet inte hur det är ur ett studentperspektiv. 

J: Som student kan jag säga att man har rätt bra koll på när saker 

ska in så, man läser liksom igenom, någon gång i veckan så går 
man in och kollar och undrar när var det nu igen, okej det var nu 

på fredag. Och ibland känner jag som student att när man är på 

hemfliken, där man ser alla kurser kan det bli väldigt rörigt, 

sådana här meddelanden som kanske inte är så viktiga egentligen 
som man kan tro är ganska viktiga, det kan ju vara vad som helst 
egentligen. 

D: Jo, som sagt var för en grundskola eller high school hade det 

här nog varit bra, men har man massa notiser hela tiden, vilket 

klart är ju även bra för då se man vad man ska göra men det känns 
ju som studenterna skulle bli datorer eller robotar och läser 

datorprogram tillslut, gör det här nu, gör det här nu. Det känns 
främmande att presentera kursinnehåll på det sättet. 

J: Jo, det var ju så att Canvas var väl även utvecklat för 

amerikanska k-12, kindergarten till 12th grade, jag vet inte hur 
mycket dom har ändrat på det för universitetsnivå så det kan ju 
vara det att det är lite svårt översatt, hänger inte ihop så bra. 

D: Men det kan jag tänka mig utländska universitet kan läsa sex, 

åtta kurser och sedan man allt vid jul eller allt i maj. Och då är det 

klart det kan vara lite kämpigt, men på svenska universitet och 
högskolor är det ju inte så. 

J: (FRÅGA 4) Då kan vi gå vidare till nästa fråga, den är ganska 

liknande, hur mycket tid behövs för att uppdatera och ändra i en 
kurs? Hur många klick skulle du vilja säga att det tar? 

D: Du menar nästa gång jag ger samma kurs? 

J: Ja, till exempel när du ska gömma eller visa uppgifter. 

D: Ja, du menar under kursens gång? 

J: Precis, ändrar och uppdaterar lite i kursen. 

D: Det kan vara ganska bra, men det finns vissa lurigheter. I en 
modul, som är osynlig och allt jag lägger till blir osynligt där, och 

jag kan göra de enskilda sakerna synliga men jag har märkt att när 

jag gör hela modulen synlig då trodde jag ju att de här andra blir, 
de här två eller tre grejerna, synliga. Men då satte den allting 

synligt, och det är ju inte så bra om det är ett lösningsförslag som 

visas då. Så det är något lurigt där och det innebär ju den kognitiva 
stressen precis som med mailen och jag vet inte varför det står en 

etta där och måste gå igenom allihop och se om den släcks. 

Samma sak här, när kan jag vara säker på att jag inte har publicerat 
någonting som inte skulle publiceras? Men den stora grejen för 

lärarna är nog den andra grejen, att kopiera kursen till nästa år eller 

tills nästa tillfälle, då måste man kunna kopiera ganska lätt, 
ändringar måste finnas med, ändringar som var tillfälliga just den 

här kursinstansen vill ju inte egentligen permanentera men det är 
också farligt att inte utgå från de senaste versionerna för det finns 

en hel del nya grejer man vill ha med. Det är bättre att utgå från 
den senaste versionen än en mall då. 

J: För det är väl så även om det är en ny termin så måste man göra 

en helt ny kurs med en nytt ID? Och då måste man få över det 
gamla utan att få med det tidigare elever har skrivit. 

J: Ja, tyvärr är det så att vi får med det tidigare elever har skrivit. 
Just nu är det så att Ladok genererar tillfälleskoden. Om jag till 

exempel har [kurs] två gånger på hösten, en distans och en campus 

då får jag den i augusti, då finns de tomma och det ska gå att 
kopiera från vårterminen då, på så sätt fungerar det bra så länge 

som administratörerna fixat in allt så att det inte saknas kurser för 

då blir det jättejobbigt, för jag har inte rättigheter att skapa kurser. 
Det går alltså lätt att läsa in vårterminens [kurs] till höstens men 

den ska ju inte ta med sig allt, för då hänger ju inte studenterna 

med så jag förstod ju inte hur den dumpade in allt möjligt. 

J: Nej, för det står ju vem som har lämnat in en uppgift, om inte 
denne finns med i kursen, vad kommer det stå då istället? 

D: Ja, det var jättekonstigt men det är kanske något de har fixat 

till nu. Vi har ju bara haft Canvas sen i höstas egentligen, det fanns 
nog många sådana grejer de inte hade hunnit men det visar väl 

också att de inte har testat sådana grejer, det är väl det som är så 

synd, man har inte gått igenom allting. Och vi fick ju inte tillgång 
till ItsLearning, det slutade ju vid nyår och man behöver 

egentligen gå ett läsår för att hinna dra ner gamla versioner. Vi har 

det indumpat någonstans men det vore lättare om man kunde bara 
gå in i det på vanligt sätt, även om det kostar licenspengar. Men 

det är ju en administrativ fråga varför man inte kan ha ItsLearning 
en termin till för att kunna fixa över allt. 

J: I alla fall gå klart det här höst och vårtermin då tänker du, så 
börjar den på nya läsåret, efter sommaren?  
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D: Juste, det är så pass mycket kurser som ska kopieras nu och jag 

satt senast igår med studierektorn och få får man sitta kvar och 
prata om som man inte vet något om för det är någon annan som 

har ItsLearning dumpen så vi vet inte vad vi pratar om. Det har 

varit mycket lättare om jag hade tillgång till den kursen för då 
kunde jag bara ta fram den. Det är ju en sak som övergående, men 

man ser ju att det är ett systemfel hos dom som ordnar till det på 

Karlstads universitet, och dom måste förstå att det inte går att göra 
allt i förväg, vem ska ha tid att göra det? Det får ju bli någon extra 
resurs, lärare som inte vet vart alla ska vara. 

J: (FRÅGA 5) Då kan vi gå vidare till nästa fråga som är hur 
tycker du inlämning av uppgifter fungerar? 

D: Det blev ju lite fel på [kurs], när jag försökte köra på vanligt 

sätt där studenterna skulle rösta på olika saker, sen gick det inte 

exportera filen, utan vi fick ha [annan lärare] som fick städa filen 
sen. Exporten är ofta comma seperated value, men folk skriver ju: 

jag tänkte vara på Ninetech, som är webbyrå i Karlstad, då blir det 
ju massa kommatecken. 

J: Det blir ju inte bra att läsa in den. 

D: Nej, och sedan åäö klarar inte av heller, man blir ju förtvivlad 

att dom kan köpa in system som inte klarar åäö, ska vi sitta och 

behöva översätta åäö hela tiden för att det ska bli rätt? Och 
studenternas namn man vill söka på. Det förvånar mig att de inte 

har hunnit kolla igenom detta inte fungerade, även om det skulle 

vara svårt att förstå hur det skulle fungera i klassrumssituation 
borde ledning däremot kunnat se. Gör man en viss typ av frågor 

vill man dumpa upp den i en Excel fil så att man lätt kan diskutera 

innehållet, göra ändring och rödmarkeringar. Det är ju en sådana 
saker man vill dela med de andra kollegorna. Få med det 

studenterna har skrivit, vilka handledare de vill ha, det är ju lättare 

med Excel än att vara inne i det här verktyget. För jag ska behöva 
ändra i vilka handledare de får så måste vi göra det utanför 

Canvas, då vi inte kan ändra vad de har skrivit i Canvas. Jag ska 

ju använda mig av studenternas material, det är ju inte så att jag 
ska bedöma materialet. Det, den vyn finns inte i Canvas. Det är 

det jag känner de har inte tänkt så långt att dom samarbetar med 

studenterna, och du kan tänka dig vad de innebär sedan att vi kan 
göra det som vi gör i Canvas ändringsbara, så att studenterna får 

boka själva, det är inte världens bästa bokningsfunktion, det 
innebär att om två personer har öppnat det samtidigt så är det den 

sista som sparar som gäller. Det är då på våren när vi har nått 50 

studenter ungefär som det börjar bli farligt och vi ser ju då att det 
är dåligt att det inte finns någon funktion, det finns ju en kalender 

bokningsfunktion men den blir ju så överarbetat tillslut att vi 

besvära folk med att poppa upp i deras kalender. Det är någon 
allmän area som folk ska se när folk går upp, om någon vill gå upp 

med en kamrat eller så. Och man får välja själv hur man vill göra, 
detta fria val verkar inte genomsyra det hela. 

J: Och om någon sparar över blir det ju inte så bra och det går ju 

att ändra i andras svar i sådana dokument och det finns ju inga 
spärrar eller loggfunktion. 

D: Ja, det saknas en loggfunktion också. Det skulle vara så som 
Google docs men inklusive en loggfunktion, visst det kan ju vara 

att någon ändrar åt någon för så kan det ju vara. Men det är ju inte 

gjort för universitetsnivå på det sättet, det är inte det att man 
samarbetar med studenter utan man ska sätta betyg på elever. 

J: (FRÅGA 6) Och den andra frågan var ju det här med rättning 
och bedömning, det har vi ju pratat om redan. Det var ju det här 
med bockarna, godkänt eller inte godkänt. 

D: Ja, det är väl läraren som bestämmer vilka varianter som ska 

finnas med och jag tycker de var lite tydligare i ItsLearning men 

även där var det lite oklart om vad vi ska använda för något. För 
om du inte är godkänd är du underkänd då? För kurser där vi kör 

så att man meddelar Ladok om ett underkänt betyg, då är det 

viktigt att det blir det medan i andra fall är mer retur tills du klarar 
av det. 

J: Så är det som student, man får en grön bock oavsett vad man 
får för respons, så även om man får retur på en uppgift så är det 
fortfarande en grön bock. 

D: Jag har tänkt på det också, för jag har sett att jag får gröna 

bockar på alla jag har gått igenom, då tänkte jag att det var ju dumt 

att, jag vet ju om att check betyder ju OK på engelska, på svenska 

brukar det vara fel ju men här är det ju check, då har man bokat 
av det, jag har gett underkänt eller godkänt på uppgiften. Men min 

arbetsbörda kommer ju påverkas av att om det är massa 

underkända, jag skulle snabbt vilja se hur många som det är retur 
på. Då skulle jag vilja ha en sur gubbe eller något så man snabbt 
kan se. 

J: (FRÅGA 7) Sen ha det i en lista skulle vara smidigt, kanske ha 

en uppräkning för att se hur många det är också. Men då kan vi gå 

vidare till nästa fråga som är tycker du det är lätt att kommunicera 
i en kurs med andra deltagare eller lärare? 

D: Nej kan jag säga. Dessa meddelanden då, announcements, tar 
ju ganska mycket plats, jag vet inte om du har sett på [kurs] men 

jag har ändrat mellan 2 och 3 synliga bara för att det inte ska bli 

för mycket där. Om det är en tillfällig så ska synas men sen när 
den försvinner ska ju den inte vara med där. Frågan är hur mycket 

synligt man ska göra, och om jag inte låter announcements synas 

på första sidan, hur ser det då ut för studenterna? Det tycker jag är 
lite oklart. Vi har ju en studentvy men alla kombinationer går ju 

inte att göra, får då måste man gå in som den studenten och ska 

man fortsätta göra vissa grejer och då kan inte toggla snabbt fram 
och tillbaka på olika saker för att se hur det ser ut. För då är man 
ju inte den studenten och dom har inte gått den vägen. 

J: Vi pratade lite om inkorgen, för inkorgen fungerar ju på ett 
sådant sätt att man bara kan prata med dom i sin egen kurs. 

D: Juste, men inkorgen kan jag väl skriva till vem jag vill, jag 
behöver inte välja en kurs, iallafall jag kan välja olika kurser. 

J: Som student fungerar så att man måste välja en kurs först, sen 
ur den kursen får man välja deltagare eller personer. 

D: Okej, så du kan alltså inte skicka till vem som helst. Det visste 

jag inte om, det tycker jag är dåligt ändå, om det vore en grupparea 

till exempel, så vore det naturligt att diskussion borde vara den 
som syntes med en gång. Eller filerna då, att det är det som ligger 

längst fram, det är här vi diskuterar grejer i vår grupp. Om man 

har meddelanden så kan man ju låta studenterna kommentera på 
meddelanden, det har jag inte tänkt på att så kanske man kunde 

kommunicera, men varför skulle det då finnas ett 
diskussionsforum i sig? 

J: Diskussionsforumet är kanske till för mellan elever till exempel, 
annars finns det ju Facebook grupper där man kan lägga upp saker, 
det är väl Canvas lösning för att hålla det inom Canvas. 

D: Jo på ett sätt kan det vara bra för läraren att veta om vilken 

diskussion som finns, för ibland sitter ju studenterna och är 

missnöjda över att de inte fick information i sina Facebook 
grupper, för hade det kommit upp lite synligare den diskussion så 

tror jag läraren blir mer medveten om vilket sätt det är under 

informerat, vad det är folk faktiskt undrar. En annan grej med i en 
liten kurs så kunde man inte få att studenterna att dom kunde ladda 

upp filer i filer, på kursnivå kan jag inte göra det möjligt, utan man 

fick göra så att diskussionsforumet kan man ge studenterna lätt att 
ladda upp filer.  Detta med att kommunicera tror jag inte de har 

tänkt på att folk är vuxna nog att få tillgång till åtminstone en 

mapp på kursnivå, jag behöver inte ge dem tillgång till alla 
mappar, jag är förvånad över att det finns sådana restriktioner. 

J: (FRÅGA 8) Den sista frågan är tycker du är något som saknas 
i Canvas? Någon funktion? Kanske jämfört med ItsLearning? 

D: Att folk ska kunna skriva direkt i dokument, göra anmälningar 
till saker, men inte kunna skriva över andra och att det ska finnas 

en spårbarhet. Jag vet inte om det finns någon character limit så 

att de är rädda att folk gör för mycket automatiska grejer så att de 
fyller ut för mycket utrymme. Det hade ju varit skönt får då kunde 

man ha de här allmänna sakerna där folk skriver upp sig. Sen en 

kalenderfunktion som inte blir överarbetat så lätt, att ha massa 
notiser varje kvart går ju inte, det har ju jag ingen nytta utav. 

J: Då har jag några fler frågor här efter, lite allmänna frågor. 
Vilken kurs eller kurs/er baserar du dina svar på? 

D: [kurser], sen har ju förstås andra kurser, jag har ju [kurser]. 

Slut på inspelning. 
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Bilaga 9: Respondent 5 

Respondent 5 

Jag: Då är ju första frågan hur gammal är du? 

Deltagare: Jag är [ålder]. 

J: Och vad är din yrkesroll? 

D: Jag är [lärare]. 

J: Hur ofta använder du dig av Canvas? Är det dagligen? 

D: Ja, det är dagligen, varje arbetsdag i princip. 

J: (FRÅGA 1) Då går vi ju vidare till syftesfrågorna och den första 
är vilka problem stöter du ofta på när du arbetar med Canvas? 

D: Svårt att säga så, nu var det faktiskt ett tag sen jag använde det. 
Du tänker alltså problem som lärare på kurser då eller? 

J: Ja, när du är inne i Canvas liksom, eftersom du är väl både och 
egentligen? [Student och lärare] 

D: Ja, det är jag. Senaste tiden har jag varit inne som student, även 

om jag är inne på en [student] kurs så blir det ju som en student. 

Så jag vet inte riktigt om det är något problem som alltid kommer 
upp när jag är inne. Om jag gör något speciellt kan det vara liksom 

att det är lite krångligt att viss information bara finns på ett ställe, 

och så måste jag ha olika flikar uppe för att kunna titta på 
informationen samtidigt som jag gör någonting. Men jag vet inte, 
det är svårt att säga bara så. 

J: Okej, jag har lite mer specifika frågor här, men det är var lite 

mer allmänt det här. inget speciellt du tänker på direkt som är 
jobbig att använda? 

D: Nej, inte så. 

J: (FRÅGA 2) Då går vi vidare till nästa fråga istället och det är 

har du använt dig av Canvas gruppfunktion? Vad anser du om 
den? 

D: Ja, den har jag ju använt och som student har jag inte använt 

den för att samarbeta med någon utan som i kursen jag gick senast 
så var det meningen att man skulle ladda upp sin inlämning, då 

har dom använt en sådan grupp istället så att man kommer åt dom 

här filerna, istället för att använda en sån uppgift där man lämnar 

in, så har man använt fil biblioteket i en grupp och det är för att 

man ska kunna komma åt varandras inlämningar för det gör man 

inte annars om man använder den här uppgiftselementet eller vad 
man ska kalla det. Men sen som lärare har jag ju liksom inte 

använt det för att se hur liksom grupper samarbetar så utan då har 

det ju vart mer för att kunna dela in kursens studenter i grupper, 
men sen har jag ju inte använt själva gruppfunktionen mer än så i 

Canvas. Utan jag har bara delat upp klassen så att det blir fem 

studenter i varje grupp. För jag antar att man kan använda den 
gruppfunktionen för att typ kanske samarbeta eller att man kan 

diskussionsforum eller utbyta dokument och sådant studenter 
emellan, men så har inte jag använt det. 

J:  Ja, för det finns ju olika användningsområden för en sådan 
grupp för den gruppen blir ju nästan som en egen kurs egentligen 

för man kan ju lägga upp sina egna dokument så kan ju alla kolla 

på dom och ge respons så det funkar ju väldigt bra internt så för 
gruppen, visserligen finns det bättre lösningar redan på en sådan 

grupparbetsplats, till exempel Google docs för dokument för då 
kan ju alla skriva samtidigt, då behöver man inte turas om. 

D: Som jag har märkt i gruppfunktionen så är det att blir ju som 

en egen kurs och då blir det ju ganska svårt att komma tillbaka till 
huvudkursen så att säga, om jag är inne i en grupp och trycker på 

den menyn-ikonen så kommer jag till startsidan på gruppen, du 

kommer aldrig tillbaka till kursen. Men som student så har jag ju 
sett att då får jag ju upp i den vänstermenyn som finns så kommer 

det ju upp en som heter grupper men som lärare så finns inte den, 

så nu när jag har varit inne som student så har jag ju mina grupper 
där så det är ganska lätt även om dom då kanske heter det som 

dom som har startat gruppen och kallat gruppen, så då kan det ju 

vara att ett gruppnamn är bara en etta och så är jag med i två kurser 
då som jag råkar hamna i grupp 1 i båda kurserna så är det ganska 
svårt att skilja dom åt i listan. 

J: Ja, den sätter ju ihop alla grupper egentligen till en lång lista 
och har man samma gruppnamn så blir det väldigt förvirrande. 

D: Ja, så jag kunde ju inte se i listan vilken kurs respektive grupp 

hör till. Det är ju lite svårt, men det ser man ju inte som lärare när 

man skapar grupperna det finns ju liksom ingen, alltså som lärare 

vet man ju inte ens den där menyraden kommer upp i menyn för 
den finns inte om man är inloggad som lärare. 

J: Hur kommer ni åt grupperna då? 

D: Ja, dom är ju jättesvåra att komma åt så då måste du gå via, vad 

kan den heta, personer någonting, alla som är med på kursen, som 
är listade och i en flik där så finns det olika grupperna. 

J: Det känns ju som ett konstigt sätt att ha grupperna, då en lärare 
brukar vara intresserad av vad grupperna har gjort. 

D: Ja, precis, om det är så att man sköter inlämningarna via 
grupperna eller så, så blir det ju väldigt svårt eller om jag ska 

skicka ett meddelande kanske om jag beslutar mig för att göra det 

via dom här gruppsidorna så blir det också väldigt många klick 
liksom för att komma fram till respektive grupp. Så det är lite 
krångligt. 

J: (FRÅGA 3) Okej, då kan vi gå vidare till nästa fråga det är mer 

från din kunskap som lärare i Canvas, är det lätt eller svårt att 
skapa kursnavigationen för studenterna? 

D: Navigationen finns ju redan där när kursen har skapats så det 

är ju egentligen att man ska välja ut det som ska finnas i listan 
eller inte. 

J: Dom här elementen eller vad man kan säga att de heter, hur 
känner du inför dom, till exempel moduler, sidor och filer, hur 

känner du inför dom? Brukar du använda alla dom eller bara vissa 
utav dem? 

D: Svårt att säga, jag har bara varit inne på några få kurser och då 

har det väl varit olika, liksom beroende på vad man gör på 
kurserna så ibland så kanske det inte lämpligt att ha filerna synliga 

för vi som lärare kanske utbyter filer där med varandra eller något, 

vi vill inte att studenterna ska komma åt dom mer än en lista i de 
olika modulerna för där kan man ju välja vilka filer som ska synas, 

så det kanske inte alltid är lämpligt att studenterna har tillgång till 

fil biblioteket till exempel, men jag skulle säga att det är helt 
beroende på vad det är för kurs och vad man gör på kursen, det 

går inte säga i allmänhet. 

J: Så du får liksom anpassa upplägget på kursen helt enkelt 
beroende på vad det är för innehåll på kursen? 

D: Precis, men sen så har vi ju pratat på om man ska liksom något 

typ generell kursdesign i Canvas då för alla informatikskurser till 

exempel men jag tror det är ganska svårt för även kurserna inom 
informatik skiljer sig åt ganska mycket. 

J: Jo, och då tänker jag på nivåerna av kurserna, dom högre 
nivåerna har väl lite mer innehåll än bara göra uppgifter, lite mer 

filer och PDF att läsa och gå igenom. Och då kanske man behöver 

använda sig av fil biblioteket för det blir så pass mycket att ha i 
modulerna. Det blir ju svårt att göra en standardisering för alla 
kurser. 

D: Ja, jag tror det. 

J: (FRÅGA 4) Och om man ska göra en standardisering för varje 

nivå blir det lite mycket att hålla koll på, nu är det en liten 

följdfråga på det här och det är hur mycket tid behövs för att 
uppdatera och ändra i en kurs? Under en kursgång? 

D: Det går inte att säga så för det beror ju helt på vad det är för 
kurs och som nu har vi ju precis börjat med Canvas och då blir det 

ju att mer tid behöver läggas för att kurserna inte har funnits i 

Canvas innan och då måste man ju göra designen för första gången 
men sen nästa år kommer ju kursen liksom, inte studenters 

inlämningar och så men upplägget kommer ju bara kopieras till 

nästa år eller nästa gång kursen går. Och då är det kanske inte lika 
mycket som behöver ändras för då har man ju kanske modulerna 
och så på plats och några filer kanske så. 

J: Man kan ju gömma vissa moduler och sådant, göra dem synliga 
eller inte synliga, hur tycker du det fungerar?  

D: Nej, det kan vara ganska, det är väldigt lätt att glömma att göra 

en modul synlig, för det kan vara att du har en modul med 

föreläsningar och du har du gjort, du kanske har fem filer i där, då 
har du gjort dom synliga men modulen som de ligger i är inte 

synlig för studenterna, och då kommer inte dom vara synliga alls. 
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Och den lilla bocken som visar att den här är publicerad är inte 

jättetydlig. 

J: Nu vet inte jag hur det är för jag har inte varit lärare på en kurs, 

men om man bockar i modulen, att den ska vara synlig, vad händer 
med filerna i den modulen? 

D: Jag tror att dom tar, alltså du kan fortfarande behålla dem 
opublicerade men jag tror att dom publiceras nog per default, 

skulle jag tro. Men man kan ha liksom en fil som inte syns men 

jag kan inte svära på att det är per default men jag skulle tro att 
när man laddar upp en fil får man välja att den ska vara synlig eller 

inte. Men där kan det också vara lite lurigt för då har du ju dels 

det här fil biblioteket alltså du laddar upp filen direkt där, sen så 
glömmer du lägga till den i modulen, så filen är liksom publicerad 

men det krävs då att studenterna går till fil biblioteket och 

upptäcker den där av någon anledning, det är ju inte säkert att man 
gör. Så det är ju också ett steg som man måste komma ihåg att 
också lägga upp den i en modul. 

J: Okej, men kan man lägga upp filen direkt i modulen? 

D: Ja, det kan du också göra. Då hamnar den ju i biblioteket också, 

men det ser jag ju inte att det görs. 

J: (FRÅGA 5) Då är ju nästa fråga hur tycker du inlämning av 
uppgifter fungerar? 

D: Hur tänker du då? 

J: Ja, när till exempel, nu frågar jag från din lärarsida, när elever 

ska lämna in sina uppgifter, hur blir det då? Är det många som 
missar det att det inte syns nog? Eller några sådana problem? 

D: Det vet jag inte faktiskt, det är ju svårt att veta om någon inte 
sett att inlämning är där och så, då vet dom ju inte om att den finns, 
då kan dom ju inte klaga på det liksom. 

J: Och när dom lämnar in så, får du en tydlig notis att det har 

lämnats in en uppgift eller får du gå och kolla, liksom varannan 
dag kanske för att se om det har kommit in något nytt? 

D: Tror det är lite olika men vi får ju liksom en sådan 

sammanfattning typ, men det är ju nästan hela, för alla kurser som 
jag är med på som det kommer en sammanfattning på vad som har 

hänt på dom kurserna, kanske om man har det per dag eller per 

vecka. Den sammanfattningen kan ju vara liksom först är det en 

kurs där fem stycken har accepterat att gå med i kursen, 

sammanfattas det, och sen kan det vara att det är två inlämningar 
i den här inlämningen som har kommit in, den kan alltså vara lite 

svår att följa. Så om jag skulle tro, alltså om jag går in på kursen 

ser jag ju en sammanfattning, i högra menyn tror jag det är en 
kalender eller någonting, där kommer det upp notiser att nu är det 

någon ny inlämning där men den är inte jättetydlig för den notisen 
finns även där för att det är en uppgift som är aktiv. 

J: (FRÅGA 6) Okej, nu är detta en lite följdfråga till det här med 

uppgifter, hur tycker du rättning och bedömning av uppgifter 
fungerar? När du ska rätta är det enkelt att utföra den rättningen? 

D: Nej, det är det inte, alltså det är ett idiotiskt system för man 
måste gå in, för om jag klickar på en sådan inlämningsuppgift så 

blir det som en, om jag har lagt in en sammanfattning i text där så 

syns ju den och sen kanske vilket datum som uppgiften ska lämnas 
in, sen så, alltså om jag jämför med hur det var i ItsLearning till 

exempel, så var det under då uppgiften liksom där allt text och 

sånt står så kom då alla studenter och allas inlämningar redan där 

på den sidan, men det gör det inte Canvas utan då måste man gå 

vidare till något som heter SpeedGrader och det är liksom som ett 

separat verktyg, man klickar på den så kommer man till en annan 
sida, som öppnar en ny flik och där finns alla inlämningar så det 
är där man sätter betyg. 

J: Är det något som är kopplat till Ladok då eller vad är det? 

D: Jag vet faktiskt inte, nej det är inte kopplat till Ladok det kan 
det inte vara, för jag måste ju föra in resultatet där också i 
efterhand manuellt, så det är inte kopplat till Ladok. 

J: Utan det är något program? 

D: Ja, det är som ett eget system liksom i Canvas skulle man kunna 
säga. 

J: Det hette Speed…? 

D: SpeedGrader. 

J: Det har jag inte hört talas om. 

D: Nej, det är något som hör ihop med Canvas antar jag. 

J: Så man kan inte rätta uppgiften direkt i Canvas? 

D: Nej, alltså du är ju på ett sätt kvar i Canvas fast ändå inte. Det 
är svårt att förklara. 

J: Men du tycker att det är ett dumt sätt att göra det på i grund och 
botten? För du sa att i ItsLearning fungerade det mycket bättre? 

D: Där var det enklare att se i alla fall, för där var det ju liksom en 

lista med alla studenters, alltså som finns med på kursen då som 

borde lämna in den uppgiften. Alla inlämningar och så, så det 
kunde man ju se ganska snabbt sen fanns det ju nackdelar med 

ItsLearning också men just den biten var ganska enkel att se 
liksom nu är det åtta av tio som har lämnat in. 

J: Då antar jag att det visas kanske någon bock att dom har lämnat 
in, så man kan se exakt vilka? 

D: Ja, du ser tillochmed om du har på den här att den ska granska 

emot om det är något plagiat eller så, se procent där och vilken tid 
dom har lämnat in, om de har lämnat in flera personer. 

J: (FRÅGA 7) Och då har vi nästa fråga och det är tycker du det 
är lätt att kommunicera med andra deltagare eller lärare? 

D: Det beror ju lite på, alltså om jag är som student så beror det 

om läraren har lagt upp typ ett diskussionsforum eller om det finns 

möjlighet att skriva kommentarer men det gäller ju inte alltid för 

det är ju inte alla som har påslaget då är det ju svårare. För då 
måste man ju gå till den där inkorgsfunktionen för att skicka. 

J: Hur tycker du inkorgen fungerar? 

D: Den fungerar sådär, eller alltså det är ganska smidigt att jag 

kan svara om jag fått ett meddelande ifrån en student så kan jag ju 
svara direkt från min mail så jag behöver inte gå in i Canvas för 

det är ganska bra för då är det enklare att se hela studentens 

meddelande i mailen, för i Canvas blir den så här liten [litet 
fönster] när man svarar så man måste scrolla. Det är enklare via 

mailen, nackdelen med det är om studenten kanske har skickat till 

mig och en annan lärare, då ser inte jag det i mailen och jag kan 
inte välja att jag ska svara till den andra läraren också. Alltså det 

kan vara idé att göra det ibland för att då behöver den andra läraren 
inte svara om jag svarar. 

J: Men det här andra, externa programmet du pratade om, mailen 
ni hade eller sidan, när ni svarar genom det. 

D: Ja, det är alltså bara via mailen, så när Canvas skickade ut att 
nu har du fått ett meddelande från den här studenten, då kan jag 
svara direkt via min mail. 

J: Förstår Canvas att du har svarat? Ser att du har läst 
meddelandet? 

D: Ja, i alla fall när jag har svarat, men jag kan inte svara på om 

jag bara öppnar det i mailen att den markerar som läst, men om 

jag har svarat i alla fall så, då är det liksom läst och besvarat. Men 
jag vet inte hur det är om jag bara läser. 

J: För det är ju så i Canvas, från student perspektiv, då det ju så 
att ska jag skriva till en lärare då måste den läraren finnas i en 

kurs, så om till exempel nu någon från ItsLearning tiden jag vill 

prata med om någonting som är relevant nu, det går ju inte genom 
Canvas då för dom kurserna finns ju inte med i [min] Canvas, utan 

de var ju i ItsLearning och det känns ju väldigt dumt att göra så 

eftersom Canvas är ju den lärplattformen vi har och lärare är ju 
lärare, som vi har haft i kurser tidigare bara att vi har bytt nu så 

egentligen är dom fortfarande mina lärare, lösningen på det är ju 

att köra tredjeparts mail, Gmail till exempel och försöka få tag i 
dem så. Jag vet inte hur det fungerar som lärare, ni kanske inte har 
dom restriktionerna ens? 

D: Jag vet inte, jag tror jag inte nog försökt till någon student som 
jag inte har haft på någon kurs. 

J: Inga andra lärare heller då? Eller ni kanske sköter det genom 
vanlig mail? 

D: Ja, vanlig mail brukar jag använda. 

J: (FRÅGA 8) Och då är ju sista frågan, lite mer allmän, tycker du 
det saknas något i Canvas? Någon funktion eller något sådant? 

D: Nej, jag vet inte faktiskt. Skulle väl vara det här med att 
granska inlämningar och så, hade ju gärna vara på ett annat sätt, 

liksom det finns ju så det är väl inget som saknas direkt. Nej, jag 
vet inte, inte så. 
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J: Då är vi klara med syftesfrågorna så nu är det två lite mer 

allmänna frågor och det är vilken kurs eller kurser baserar du dina 
svar på? Har du några du tänker på direkt? 

D: Ja, det är ju [kurs], så är det [kurs]. Sen är det [kurs], på distans 
och campus. [kurs], campuskurs. Sen har vi en kurs där vi liksom 

där vi har våra möten på [program], mötesanteckningar. Sen har 

vi en kurs där liksom har för alla [studenter] som liksom inte är 
utbildningskurs utan det är mer att man använder Canvas för att 
lägga upp grejer. Sen har vi en för [skola] också, det är nog dom. 

J: Och dom har utbildningskurserna, där man arbetar med en kurs, 

vad är kurskoderna för dom? Det var någon [studentkurs] du prata 
på? 

D: Ja, dom kan jag inte i huvudet. 

J: Okej, hur många är ni på en sådan kurs? 

D: Mellan 10 och 15 kanske, något sådant, studenter. Sen lärare 
vet jag inte. 

J: Det är mindre kurser så att säga? 

D: Ja, det är mindre. 

J: Okej, och då är sista frågan har du något mer att tillägga som vi 
inte har tagit upp under intervjun? 

D: Ja, det är väl att det är rätt så svårt att bara sitta så här och 

komma ihåg liksom, för jag menar att jag kan tänka mig att om 

jag går tillbaka till mitt kontor nu och börjar jobba i Canvas så 
kommer jag komma på saker som är ett problem eller det, att just 

det här var ju svårt eller det här är ju någonting som återkommer 

varje gång jag använder Canvas, men när jag väl sitter så här 
liksom lite svårt att komma på dom där sakerna, så det är ju just 

när man använder eller när man har systemet framför sig som man 

kan uttala sig på riktigt. Nu är det ju bara sådant som jag råkar 
komma ihåg just nu som du får med. 

Slut på inspelning. 
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Bilaga 10: Respondent 6 

Respondent 6 

Jag: Då är ju syftet att prata om Canvas lite, vad du tycker om det, 

problem eller positiva saker du vill lyfta, då är första frågan hur 
gammal är du? 

Deltagare: [ålder]. 

J: Och din yrkesroll är? 

D: [lärare]. 

J: Och hur ofta använder du dig av Canvas? 

D: Varje dag. 

J: (FRÅGA 1) Och då kommer vi till själva syftesfrågorna med 
intervjun och då är första frågan vilka problem stöter du ofta på 
när du arbetar med Canvas? 

D: Betyg och gruppindelning. 

J: Då är det den gruppfunktionen och bedömningen där? 

D: Ja, det är under all kritik, jag anser att dom har upphandlat det 

systemet helt fel, jag kan inte förstå, man kan inte sätta retur. Det 
är ju det enda vi gör, den viktigaste sortering är om uppgifter är 

om folk är godkända eller inte godkända, och det finns inte i 

Canvas. Hur man kunde ha missat det i ett system som går till 
universitet övergår mitt förstånd. 

J: Hur ser det ut? Är det bara en lång lista? 

D: Studenten kan ju inte få reda på att den har fått retur, 

universitetet har försökt jobba runt det genom att lagt till ett 
betygsschema, där retur är ett av betygsstegen men det blir också 

konstigt för då kan man få betyget retur men enligt Canvas är du 
fortfarande godkänd på labben eftersom du har fått betyg. 

J: Jo, det har jag som student märkt att oavsett vad man får för 

betyg så är det fortfarande en grön bock till exempel, och kollar 
man snabbt så tänker man okej det var ingenting.  

D: Exakt, folk missar det hela tiden. Det är ju då trots att då har ju 
universitetet här lagt till ett eget betygsschema, innan dess fanns 

det inte alls, då fanns inte retur som koncept överhuvudtaget 

någonstans att hitta. I Its [ItsLearning] till exempel där får man ju 

säga att det hade ju massa brister också, som de här systemen ofta 

har men där kunde man sätta klart tydligt retur och ett annat betyg, 

det var två separata bitar liksom, sätta godkänt och sen ett betyg 
eller retur och så satt du inget betyg, i Canvas så går det inte. Och 

det upplever jag är ett jätteproblem och grupper också är ett lika 

stort problem egentligen, det är dom två. Att studenter inte kan 
dela in sig själva i grupper. 

J: Det är väl läraren som måste sköta allt sådant egentligen? 

D: Ja, och det vill man ju inte, för ibland jobbar två ihop och för 

nästa labb så jobbar dom ihop med några andra, grupperna flyter 
lite och det är helt okej, och så ska man lämna in och då måste 

man, så jag måste lägga upp så många grupper som det teoretiskt 
sett skulle kunna bli. Så är det en kurs med hundra studenter så är 

det ju möjligt att det blir 50 grupper med två i. Och då måste jag 

skapa 50 grupper och då heter dom grupper 1 till 50, sen får då en 
student ansluta sig till första lediga grupp. 

J: Det tar ganska lång tid att göra det. 

D: Det funkar inte alls och när man lämnar in som grupp så funkar 

det inte att sätta betyg på gruppen, utan då försvinner det bort. Så 
grupper och betyg är ju dom två sakerna som är mina problem 

med det. Sen är det massa små glitchar också som att det är väldigt 

trögt, att jag verkligen har skrivit till folk som inte är så 
jätteduktiga på att skriva responsiva gränssnitt men det är ju en 

annan sak, det kan jag ju leva med men att inte kunna sätta retur 

och inte kunna hantera grupper är jättesvårt, mitt liv blir väldigt 
krångligt. 

J: Jo, för ni har väl lite annat att göra än att sitta med Canvas hela 
dagarna antar jag? Mer tid i Canvas så får man ju mindre tid till 
annat. 

D: Ja, jag kör ju mycket, vi kör ju nästan alla våra kurser i Canvas, 

och jag kör distanskurser nu, två stycken rätt stora. Ett par hundra 

studenter och det är inte lätt att hålla koll på. Och då är det fem 
handledare som ska då dela på 150 studenter på kursen. Då kan 

dom få 30 var, fem handledare, då ville dom gärna vilja veta vilka 

30. Och då har jag gjort fem grupper och det kan Canvas hjälpa 
till med, kan man dela in dom i fem grupper men dom grupperna 

finns bara i gruppvyn, dom syns inte i personlistan och det går inte 

att säga, mina handledare får då gå in och kolla på grupplistan och 
sedan gå tillbaka och se vilka skulle jag rätta nu för då kommer 

man ihåg dom namnen eller skriva upp dom på ett papper eller 

kopiera dom till ett annat dokument och sedan sitta och manuellt 
jämföra är det [påhittat namn 1], ska jag ha han? Eller är det 

[påhittat namn 2]? Då får dom sitta och jämföra vartenda namn 

för att hitta sin grupp, för gruppnamnet syns inte i listan över 
personer. 

J: Det känns väldigt krångligt. 

D: Ja, det är väldigt, väldigt krångligt. Och det tar mycket tid och 
det blir väldigt mycket fel. 

J: För det med grupperna har jag, det är väl smidigt när det väl 

fungerar för man kan ju dumpa in alla dokument i en mapp och så 
kan ju alla kolla och ladda ner och så. 

D: Man skulle ju vilja som ett idealt system då skulle jag kunna 
säga att handledare 1 ska ha grupp 1 och då behöver den bara se 

dom 30 och då kan ju den strunta i dem andra 120 för dom gör det 

bara svåröverskådligt. Då kan den få indikationer att nu har någon 
i mina 30 lämnat in något nytt då ska jag kolla på det, men strunta 

i de andra 120 för det är ju någon annans jobb. Och nu finns det 

bara en, man kan prenumerera på alla inlämningar men då sprutar 
det ut notifikationer i mailen och det går inte. Så att grupp inte 

finns ordentligt i Canvas så går det inte att dela ut på det sättet 
heller. 

J: Ja, det låter lite märkligt. 

D: Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Jag tror kanske att borde 

jobba lite mer med upphandling när dom tar sådana här system, 

det går så fort, eller dom tänker inte igenom. För det att inte kunna 
dela in i grupper och inte kunna sätta betyg ordentligt eller retur, 

det är ju dom två viktigaste skulle jag säga av alla grejer som ett 

sådant system borde klara av är det dom två och dom kan Canvas 
inte alls. 

J: Jag kollade på en förstudierapport om upphandlingen då var det 
viktigaste eller en av de viktigare sakerna att det var billigt. 

D: Det är väl bra att det är billigt, det förstår jag ju. 

J: Jag vet inte vad det var för någon procent, men det var en bit i 

alla fall billigare än ItsLearning skulle vara, det är väl därför det 
gick lite fort också eftersom att få ut det, för dom måste ju betala 

för varje år tror jag för licensen [för ItsLearning] så dom ville väl 

byta innan dom börja betala för annars skulle dom behöva betala 
licensen och Canvas, så det kan ju vara där det gick fel. 

D: Sen var ju idéen att det var ju open-source det här och SUNET 
skulle ju drifta det påstods det ett tag och det gör dom ju bara lite 
halvt-halvt det är väl ändå ett utländskt företag Canvas? 

J: Ja, amerikanskt. Ja, så Canvas var ju egentligen byggt också för 

amerikanska K-12, det var kindergarten till 12th grade, så det var 
aldrig riktigt byggt för universitet, tror jag. I alla fall inte svenska. 

D: Det kan jag tänka mig, för där vill man väl inte vara så brysk 
och sätta retur och sådant utan där allt lite mer okej och snällt. 

J: Ja, det är lite restriktivt skulle man tycka, det är väldigt 
barnsäkert så att säga, i alla fall för studenterna. Till exempel 

grupper, man kan ju inte göra egna grupper och sådana saker. 

D: Nej, men vi är ju inte kindergarten heller, eller tolfte. Tretton 
och uppåt. 

J: (FRÅGA 2) Ja, det är liksom vuxna människor, kan klara oss 

själva jättebra. Vi kan gå vidare till nästa fråga som är lite samma 

som vi har pratat om det är ju Canvas gruppfunktion, vad anser du 
om den? 

D: Under all kritik. Jag tycker den är skruttig, alltså det är ju 
katastrof. Its [ItsLearning] hade sina brister också, det hade det. 

Men inte vad det gäller dom bitarna, de var det ju jättebra, mycket 
bättre. 

J: Ja, för det som var i ItsLearning var att man gick med i en grupp 

så var man liksom taggad som den gruppen, så vad man än gjorde 
på kursen så ser dom andra om man lämnar in så. 

D: Absolut, och om man satte betyg så åkte det iväg till alla 
gruppmedlemmar och alla blev godkända i Its [ItsLearning]. Det 

var jättesmidigt. Jag kunde dessutom lägga in om någon hade 
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glömt att skriva sin gruppmedlem på inlämningen men har skrivit 

det i pappret som var med eller dokumentet som var med, kan jag 
bara dra in den. Då kunde man bara dra in dom personerna och 

sätta godkänt på både dom två. Studenter kunde göra och jag 
kunde göra, alla kunde fixa grupper. 

J: Så var det som student, tillfälliga grupper när man lämnar in 

kunde man bara välja och skicka över dom som man hade jobbat 
med och så var det inget mer med det. 

D: För jag vet ju inte som kommer lämna in, det är ju det som är 
det värsta så när kursen börjar vet jag inte vilka som känner 

varandra, vilka som sitter ihop och labbar. Så jag kan liksom inte 

skapa grupperna först. Jag kan skapa tomma grupper men då får 
jag ju skapa så många som jag tror det skulle kunna bli som flest 
då. 

J: Så är det i någon programmeringskurs vi hade, vi skulle jobba i 

grupper men vi skulle inte använda oss av Canvas grupp-funktion 

för den funka inte så vi fick skriva i inlämningen att vi hade jobbat 
ihop. 

D: Det är ju också jättejobbigt för då får man själv komma ihåg 

vilka det var, för man kan inte göra det i samma vy så då får man 

byta vy i Canvas till nästa vy och sen bocka, och sen juste vad 

hette den tredje person så får man gå tillbaka och öppna upp, juste 
det stod där och bocka i så det där tar lång tid. Väldigt felbenäget 
också, det blir gärna fel. 

J: Det har jag också märkt som student att liksom det är något som 

inte stämmer riktigt här, många gånger har jobbat i en större grupp 

fyra, fem personer så lämnar man in så fick dom andra inte ens en 
notis att man har lämnat in. Sen någon gång så tror jag dom andra 

inte ens fick markering att dom lämnat in så dom fick ju lämna in 
själva. 

D: Ja, det händer hela tiden, det funkar inte alls grupper skulle jag 
säga. Det är en defekt del i programmet. 

J: (FRÅGA 3) Ja, vi kan gå vidare till fråga tre och det är, är det 
lätt eller svårt att skapa kursnavigationen för studenterna? 

D: Det tycker jag är ganska bra, just den första sidan med moduler 

och man kan lägga in, det funkar rätt bra. Det har jag inget att 
klaga på egentligen. 

J: Alla element och sådant du vill ha finns ju där liksom? 

D: Ja, jag har gjort quiz och inlämningsuppgifter och vanligt 
föreläsningsmaterial och presentationer, länkar hit och dit, 
undersidor. Jag tycker det funkar rätt bra, det får man säga. 

J: Jag tänker på moduler, sidor och filer, hur tänker du inför dom 
delarna, för dom kan vara ganska lika egentligen? 

D: Det som tog ett tag att lära sig var ju att man lagrade ju filerna, 

i Its [ItsLearning] så låg ju allt på samma ställe, det fanns bara ett 

ställe att lagra saker på det var ju ett fil-träd du hade liksom sen 
kunde vissa saker vara publika dom såg alla, vissa kunde du dölja 

för senare bruk eller för eget bruk. I Canvas så har du ju en separat 

vy där du har ett fil-träd där du lägger saker sen kopplar du dom 
till dom här modulerna sen. Så du får först ladda upp, man kan i 

och för sig göra det samtidigt om man lägger till ett nytt dokument 

så måste man dels berätta vart det ska hamna i det här 
navigationsfönstret, det första, men också vart i fil-trädet det ska 

hamna. Men har man väl vant sig vid det så funkar det ganska bra 

tycker jag. Och kurserna som är modulbaserade som jag har en del 

distanskurser då funkar det och mappar det väldigt fint med 

konceptet modul. Så den biten har jag inget att gnälla på 
egentligen. 

J: (FRÅGA 4) Då kan vi gå vidare till nästa, fråga fyra, och det är 

hur mycket tid behövs för att uppdatera och ändra i en kurs? Till 
exempel det här med att visa och dölja filer, tycker du det fungerar 
bra? 

D: Jag jobbar inte så mycket med att visa och dölja, utan jag lägger 

upp allt på en gång. Så det vet jag inte, relativt lätt använt tycker 
jag. 

J: Inte många klick för att göra saker tycker du, utan det finns det 
mesta? 

D: Det kunde vart något färre klick men det är okej. Jämfört med 

Ladok som är det klickigaste systemet i hela världen, där är det 
många klick för ingenting. 

J: (FRÅGA 5) Ja, men då går vi vidare till fråga fem och det är ju 
det här med inlämning av uppgifter, hur du tycker det fungerar? 

D: Inte så bra, det tycker jag inte. Det är svårt att se vad som är, 

jag vet inte om du har sett den där vyn, den vyn ser kanske 
studenter eller har du sett lärarvyn också? Man får ju som en 

gridview man har ju studenter på ena ledden och uppgifter på 

andra och då kan man gå in och klicka på en uppgift, uppgift 1 för 
den studenten i liksom den här rutan som blir, kolumn och rad. 

Och då får du upp ett fönster, där i kan man då sätta ett betyg och 

man kan skriva ett omdöme. Fast det roliga är att det är två 
knappar och beroende på vilken av knapparna så lämnar man 

antingen in betyg eller kommentar, vilket har fått mig ibland då 

att skrivit en lång kommentar till någon student och sen ska jag 
sätta betyg och så råkar jag trycka på betyg-knappen, då sätts 

betyget och slängs kommentaren bort. Lite irriterande, så det enda 

sättet att jobba med betygsättning och kommentarer är ju i 
SpeedGrader, eller vi kanske kommer till den sen? 

J: Nja, jag har inte med det men jag har pratat med en annan lärare 
som pratat om den, det är något externt? 

D: Ja och nej, det sitter ju i Canvas men det byter vy helt och hållet 
och då ser du inte alls, då har du ingen översikt över studenten 

utan du får upp ett fönster per student så får man klicka på pilar 

för att bläddra emellan studenter, den är ganska okej ändå tycker 
jag för då har du till exempel lämnat in i PDF så får du ett PDF-

fönster där du kan läsa labbrapport eller vad det kan vara, där kan 

du även lägga till kommentarer ganska smidigt, sen kan du sätta 
betyg och skriva kommentar, den är jag rätt nöjd med ändå. 

Förutom att jag saknar översikten, jag skulle gärna vilja sett vart 

jag är i studentlistan, den tappar man helt, man ser bara en student 
i taget. Ingen känsla hur mycket är kvar eller vart man är i listan 
så jag hade gärna behållit den vyn med vart man är. 

J: (FRÅGA 6) Nu är fråga sex lite samma fråga, eller följdfråga 
det är hur tycker du rättning och bedömning av uppgifter fungerar. 

D: Enstaka personer, som inte ska ha retur går det ju bra. Om man 

ska sätta ett godkänt betyg 3,4,5 som vi brukar ha, så går det bra 

och så kan jag lägga en kommentar, fungerar också bra. Ska man 
ge retur funkar det inte alls, det finns ju inte. Jag får skriva retur i 

en retur, kanske studenter ser att det står retur, så den biten är 
dålig. 

J: Och det finns ju att man kan ge feedback på själva filen som är 

inlämnad och kommentarer, hur ser du på dom två? 

D: Feedbacken är att du kan skriva sådana kommentarer eller 
stryka under text så får man en kommentarruta man kan skriva i, 

den funkar rätt bra. Den är bättre än den vanliga adobe acrobat 
variant, den är lite smidigare den här. 

J: Så den har man för lite mer feedback än kommentarsfältet, för 

kommentarsfältet är väl mer själva om uppgiften, metan så att 
säga? 

D: Ja, det beror lite, skriver jag mycket på en inlämning så kanske 
jag skriver mindre i fältet, där ger jag mer helhetsomdöme i 
kommentarsfältet, men det går att skriva både och. 

J: (FRÅGA 7) Då kan vi gå vidare till fråga sju, och det är tycker 

du det är lätt att kommunicera i en kurs med andra deltagare och 
lärare? 

D: Kommunicera i en kurs, vad betyder det? 

J: Till exempel diskussionsforumet och skicka mail till någon 
deltagare. 

D: Alltså den där mailfunktionen är lite lustig, den sorterar om så 

den är inte jättebra, den funkar men den är lite förvirrande för när 

man har svarat på ett mejl så åker det högst upp istället för det åker 
ner, man vill ju ha dem olästa överst. Men dom sorterar om sig, 
men annars så funkar det. 

J: Använder ni mycket diskussionsforumet? 

D: Det används väl lite grann på distanskurserna, det är väldigt 
anonymt dock man ser inte att folk har skrivit, det kan bero på hur 

jag ställt in notifikationerna kanske men det har jag missat ibland, 

att jag inte har förstått att folk har skrivit några kommentarer. För 
det syns inte så väl. 

J: Nu har jag inte använt diskussioner så mycket men, det står ju i 
menyn diskussioner men det kommer inte upp någon liten etta 
eller något bredvid så man måste gå in manuellt och kolla. 

D: För inboxen får man en etta om det finns ett nytt meddelande. 

Det funkar rätt bra. Men diskussioner missar jag ibland, det kan 
vara jag. Men det är inte lika smidigt. 
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J: (FRÅGA 8) Då är ju sista frågan, det är ju lite mer allmänt, 

tycker du det saknas något i Canvas? 

D: Retur. Retur är kritiskt att kunna sätta, att det ska synas tydligt. 

Och grupper. Student-definierade grupper, och att dom funkar 
också. Det är dom i särklass största, sen så lovade de ju att när 

dom gjorde Canvas, eller lovade inte men sa att det skulle vara 

integrerat med Ladok och sådant så att man kunde flytta betyg och 
så men det funkade inte alls. Man kan läsa in folk ifrån Ladok när 

folk har sökt en kurs så hoppar dom automatiskt in i Canvas, det 

är smidigt. Men när man satt ett antal betyg, i en stor kurs hade 
180 studenter på den kursen, då fick jag sitta manuellt sitta och 

skriva över 180 betyg i ett annat fönster, bara skriva av och ska 

man försöka hålla koll på vart man är och då är det givet att den 
här Canvas-vyn över 180 pers. är sjukt långsam, det är något fel, 

någon har programmet den väldigt dåligt så den laggar väldigt 

mycket så när man skrollar ner så blir det helt vitt och så får man 
vänta ett tag tills det laddar och så tappar man bort sig vart man är 

i raderna och sådant. Så ska man sitta och försöka översätta dem 

dit bort. Den är inte bra, hade gärna sett att man kunde tanka över 
färdiga betyg till Ladok. 

J: Typ exportera betyg? 

D: Ja, precis exportera betyg. 

J: För det skulle vara smidigt om du satt betygen i Canvas allihop 
och bara kunna tryck på en knapp så. 

D: Gud, ja och så att det markeras också i Canvas att dom är redan 

färdiga då för nu ser man ingen skillnad på dom som är 

inrapporterade och dom som inte är. Finns inget sätt att se det på, 
så det är ganska jobbigt när man har missat någon så ska man 
försöka se vart är den, i listan. 

J: Nu vet inte jag jättemycket, hur gammalt är Ladok som ni 
använder nu? 

D: Jag kör Ladok 3, det är det nya. Som också har en hel del 
utrymme för förbättring. 

J: För det intrycket jag har fått av Ladok är att det är ett väldigt 
manuellt system,  

D: Jo, det är ett väldigt manuellt system. 

J: Det är svårt att få det automatiserat. Det är väl kanske för att det 

ska vara extra säkert, något sådant så att det inte blir fel. 

D: Så kan det vara, men det är inget säkrare att jag sitter manuellt 

och flyttar siffran. Det är en absolut önskan och jag vet alla skulle 
vilja ha en sådan funktion, så det är inte min önskan enbart. 

J: Det kan ju inte vara roligt att sitta och skriva samma saker hela 
tiden, det är väl siffor ni har? 

D: Ja, det blir ju då fel och dessutom är det ett problem till i 

Canvas om folk heter samma sak, vilket folk gör ibland, jag hade 
tre par med folk som hette precis samma, alltså samma stavning, 

de hette samma grej. Då ser man inte vem som är vem, 

personnumret syns inte utan då får man kolla på studentmailen 
och sedan gå och söka upp den i Ladok för att försöka matcha ihop 

och sen se jaha, vem var det nu, för då heter dom ju i princip 
samma. 

J: Så det finns inget ID för dom? 

D: Nja, ID är inte uppenbart vad det är nej, dom får ju ett 

automatgenererat ID men det är inte personnumret, det syns inte 

ut dit, men det är personnumret man går på i Ladok, för att veta 
vilken utav personerna med samma namn som lämnat in labben 

så måste jag då kolla studentmailen och försöka matcha den till ett 

personnummer och sedan använda personnumret för att slå i 
Ladok för att hitta rätt person och sedan kan jag sätta betyg på 
den. 

J: Lite detektivarbete alltså? 

D: Ja, och det tar lite tid det där och det är ju så onödigt, det hade 
ju gått om den bara hade skrivit dom första personnummer 

siffrorna eller något sådant. Eller ännu bättre om det hade gått 
automatiskt, bara klicka in så får Ladok ta hand om det där. 

J: För det är väl så att man först registrerar sig i Ladok och sen blir 
tillagd i Canvas? 

D: Ja, det blir. Sen så är du i Canvas så länge kursen går sen när 

det är klart då får jag flytta över manuellt ifrån då Canvas tillbaka 
till Ladok. Så det är både manuellt och jätte felbenäget och det är 
ju till stor del, ja Ladok är ju inte jättesmidigt. 

J: För Canvas är ju ganska nytt, så om tre år tror du att du skulle 

kunna arbeta med Canvas bättre? 

D: Ja, det tror jag men jag kan ju inte lära mig automatisk 

överflyttning till Ladok. Så det måste ju dom fixa. Och vad gäller 
gruppindelning så har jag svårt att se att det någonsin kommer bli 

lika bra, om de inte ändrar i det. Men de stora punkterna tror jag 

inte kommer hjälpas av att jag blir erfaren, jag kommer lära mig 
jobba runt systemet förstås, men systemet kommer fortfarande 
jobba emot mig. 

J: Ja, det är ju inte bra, det är ju ändring som behövs. 

D: Ja, det behövs definitivt en ändring, det behövs någon som kan 
ställa ordentliga krav, jag är så förvånad över betyg och retur och 

grupper och sådant inte funkar för alla lärosäten jobbar på det här 

sättet. Jag kan inte mig att det finns något lärosäte som inte har 
behov av att kunna sätta retur på en uppgift, eller ha grupper. 

J: Jo, för det ser ju i stort sett likadant ut för alla. Jag har ju varit 
uppe hos projektledningen, jag jobbat ihop med dom lite med det 

här och de har ju börjat samla in i alla fall kvantitativa data och 
där är ju grupper rätt högt upp. 

D: Ja, grupper är jättehögt upp. Grupper och retur, eller betyg. I 

Its [ItsLearning] hade man ju en drop-down meny man kunde 
välja betyg, i Canvas måste man skriva betyg. Jag kan skriva 

Bosse liksom i betygsrutan och lämna in och så blir det konstigt 
allting. Varför ens ge fritext-ruta om man inte får skriva fritext? 

J: Det låter ju konstigt, ingen kontroll på det eller någonting utan 
det är bara att skriva in? 

D: Nja, jag vet inte vad som händer, jag försöker ju skriva rätt så 

jag har inte provat att aktiv stressa det och skriva in vadsomhelst, 
men retur tror jag du måste skriva bokstäverna R-E-T-U-R, och 

då blir det väl någonstans infört som godkänt betyg RETUR. Och 

studenten missar ju förstås det här eftersom det syns ju inte. Om 
man letar efter dåliga saker så ser det ju grönt och fint och bra ut, 
så är det egentligen inte alls fint. 

J: Och det blir ju så när det är många inlämningsuppgifter, många 
små så kollar man snabbt så ser det ju bra ut. 

D: Ja, och sedan undrar man varför man inte är godkänd sen efter 

ett tag och det är för att man inte är klar. Då blir det tråkigt. Du 

kommer säkert höra samma sak, eller har hört samma sak från folk 
också, det är ju dom här grejerna som de flesta irriterar sig på. 

J: Då kan vi gå till dom här, det är några frågor efter det här, det 
är vilken kurs eller kurser baserar du dina svar på? 

D: Vi kör ju alla kurser i det, så alla kurser jag har går i Canvas. 
Eller vill du ha kurskoder? 

J: Ja, det kan jag väl ta. 

D: Du kan få [kurser], det är en massa kurser. Så jag är inte helt 
oerfaren på Canvas eller lärplattformar. 

J: Då är det väl egentligen sista, är det något mer du vill tillägga 
som vi inte tagit upp under intervjun? 

D: Nej, jag ville bara få sagt det med grupper och betyg. Det är 
det som tynger mig mest. 

J: Jo, det är ju det som vi har pratat mycket om på 
projektledningen, det är ju grupper, inlämning och sen är det för 

studenter navigation också, det är svårt för studenterna att förstå 

ibland. För alla lärare är ju olika, det finns ju liksom ingen 

standard. För mig som går både informatik och datavetenskap, det 

är ju omöjligt för er två, eller dom två fakulteterna att 
kommunicera om att göra det på ett bra sätt. 

D: Ja, det sker ingen kommunikation vad jag vet. Det är ju lite 

olika för mig, vissa kurser, som distanskursen [kurs], den kör jag 
ju moduler på för att jag vill ha det så och då passar det jättebra 

med moduler för då blir varje modul motsvarande två veckor i 

kursen i princip, då matchar modulstrukturen med verkligheten 
väldigt fint men på många andra kurser så kanske man inte vill ha 

modul då kanske jag lägger föreläsningar som ett modulblock och 

laborationer som ett annat, då är det helt plötsligt en annan 
struktur. Då är modulen bara en klumpgrej att här lägger jag alla 

föreläsningsanteckningar, här lägger jag alla labbar, här lägger jag 
referensmaterial. Då blir ju modulerna på en annan division. 

J: Jag hade ju en kurs där det var tre stora moduler, på en 7,5hp 

kurs liksom, då var ju alla uppgifter och föreläsningar i samma 
modul och den sorterade sig automatiskt, det som hände var att 
inlämningsuppgifterna hamnade mitt emellan föreläsningarna. 
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D: Men du kan styra vart dom hamnar. 

J: Jo, det var inte det i den kursen. Det var väldigt skumt för man 

undrade vart alla inlämningsuppgifter var, det var så jag minns det 
i alla fall. 

D: Annars kan man dra dem, det är ganska lätt att flytta omkring 

moment emellan moduler och inom moduler också. Mellan sidor 
och sådant blir det lite värre kanske, om man har undersidor så 
kan ju få en egen struktur på dom. 

J: För i modulerna kan man styra ganska bra, du sa att man kunde 
flytta om filer manuellt? 

D: Ja, och då kommer dom i den ordningen. Jag har inte 

bokstavsordning utan jag har i den ordning jag vill. Sen är det lite 

krångligt förstås med länkning av videos och sådant men det 
kanske är överkurs här, man får gå in och ja, man får redigera 

HTML lite, lite krångel när man ska lägga upp dom. Och 

videoservrarna har ju också sina problem, det är ju ytterligare ett 
problem. Man får jobba mot systemet på det här stället ganska 

mycket, det är inga av systemen som jag upplever direkt så det 

hjälper mig, utan jag får ju tänka jaha, ska jag bråka med Ladok 

idag igen? Och så ska jag bråka med Canvas, och så ska jag bråka 

lite med videoservern. På den nivån är det tyvärr, jag skulle önska 
att systemet var mina vänner och gjorde mitt jobb lättare. 

J: Jo, det låter som det blir väldigt jobbigt, speciellt när många 
kurser börjar och slutar samtidigt. 

D: Väldigt mycket. 

J: Men om du inte har något mer att tillägga så är vi egentligen 
klara här. 

D: Nej. 

Slut på inspelning. 


