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ABSTRACT 
 

Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att digitalisera de nationella proven till år 2022. 

Dessutom så sker en stor del av undervisningen mer digitalt och det i sig medför att elever ska 

utveckla en god digital kompetens som de kan ha med sig i vidare studier och arbetsliv. 

Digitaliseringen har fått större genomslag i gymnasieskolan gentemot grundskolan och gymnasiet 

Älvkullen i Karlstad är en av de skolorna i Värmland som använder sig av olika digitala verktyg under 

sin undervisning. Problem kring de digitala verktygen har uppmärksammats men inget som vidare 

har utvärderats. Användartester genomförs för att utvärdera vad användarna upplever är problem 

med systemet, samt upptäcka om webbplatserna besitter några problem eller brister. Älvkullen i 

Karlstads kommun har två digitala verktyg för eleverna som de använder frekvent under sin studietid. 

Den ena är webbplatsen Itslearning, som är en lärplattform där elever kan komma åt 

undervisningsmaterial samt ladda upp sina egna arbeten och uppgifter. Den andra webbplatsen är 

DigiExam som är ett verktyg där eleverna kan utföra digitala prov. 

De problem som eleverna har uttryckt med dessa två verktyg har lett till att Karlstads kommun 

gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning utfärdat ett uppdrag där dessa två webbplatser ska 

utvärderas. Det som utvärderas är den upplevda användbarheten hos eleverna på Älvkullen i 

Karlstad. Användartester sker i form av att eleverna utför realistiska uppgifter på de båda 

webbplatserna som observeras och skärminspelas. Efter avslutat användartest får testpersonerna 

besvara en enkät om hur testet gick samt hur de upplever användbarheten på Itslearning och 

DigiExam. 

Resultaten visar främst problem med webbplatsen Itslearning kring otydlighet vid strukturen på 

information samt navigeringen för att hitta rätt till saker. Webbplatsen DigiExam upplevs inte ha 

några direkta svårigheter, dock används Itslearning mer omfattande på olika områden än vad 

DigiExam används. På grund av användningsområdena för de olika webbplatserna så utvärderas 

Itslearning i större utsträckning än DigiExam som beror på att webbplatsen Itslearning erbjuder fler 

funktioner och används på fler områden gentemot DigiExam som har sitt primärsyfte att agera 

verktyg vid digitala prov. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
För att känna motivation och välja att använda en produkt eller service så ska den vara användbar. 

Det kan tyckas självklart att det ska vara på det här sättet men vad är egentligen användbarhet och 

hur definieras det? Utifrån engelskans ord ”usable” som översättning till användbar definierar Rubin 

och Chisnell (2008, s. 4) användbarhetens innebörd som “what makes something usable is the 

absence of frustration in using it”. De fortsätter sedan med “the user can do what he or she wants to 

do the way he or she expects to be able to do it, without hindrance, hesitation, or questions” (Rubin 

& Chisnell 2008, s. 4). Att en produkt eller ett system är användbart definieras här alltså som att man 

som användare ska kunna använda det så som det är tänkt utan hinder, tvekan, frågor eller 

frustration. Nielsen (2012) benar även ut ordet användbarhet, ifrån engelskans ”usability”, och 

definierar det genom de fem kvalitetskomponenter learnability (lärbarhet), efficiency (effektivitet), 

memorability (minnesvärdhet), errors (fel) och satisfaction (tillfredsställelse). Enligt ISO-definitionen 

9241-11:2018 definieras användbarhet som “extent to which a system, product or service can be 

used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 

specified context of use”.  Specifika användare ska alltså kunna uppnå specifika mål med 

verkningsgrad, effektivitet och tillfredsställelse i ett visst användningsområde.  

När det gäller hur viktig användbarheten är för webbplatser tar Nielsen (2012) upp att användbarhet 

är nödvändigt för överlevnad av en produkt eller service. Uppstår det problem vid användandet 

kommer människor att välja en annan webbplats och därmed förlorar man användare på grund av 

att kraven för användbarhet inte uppfylls. Ottersten och Berndtsson (2002, s. 19-20) tar upp att på 

vissa platser kan man som användare inte välja att avstå användning av en viss produkt då det är satt 

som standard som måste användas eftersom det är en del av arbetet. ”Det man då glömmer bort är 

dels kostnaderna för inlärning och dels att dålig användbarhet orsakar problem som leder till att man 

inte når avsedda effekter i verksamheten” (Ottersten & Berndtsson 2002, s. 19-20). Författarna 

menar att produkter som är satta som standard inte har ansetts vara lika viktigt att utvärdera 

användbarheten på, då användarna mer eller mindre är tvingade att lära sig i brist på att kunna välja 

andra val. 

Gulliksen och Göransson (2002, s. 34) diskuterar vikten av att utvärdera den verkliga användningen 

av en produkt och därigenom se hur användbarheten är. Författarna menar att utvärdering kan ske 

genom hela processen vid utveckling av ett system eller produkt och det är utförandet av själva 

utvärderingen som kan variera. Vid utvärdering senare i ett projekt så kan användare utföra 

realistiska arbetsuppgifter och dessa observeras för att se till deras beteende och reaktioner. Syftet 

med att utvärdera är, enligt Robson och McCartan (2016, s. 192), att undersöka om användarnas 

behov är tillgodosedda, få en förståelse för varför ett system fungerar eller inte fungerar och få 

underlag för att kunna förbättra systemet. 

1.1.1 Uppdragsbakgrund 
Karlstads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning ansvarar för de gymnasieskolor och 

vuxenutbildningar som finns i kommunen (Karlstads kommun 2019). De har tidigare inte haft 

möjlighet att utföra användartester för att utvärdera de webbplatser eleverna använder sig av under 

sin studietid. Webbplatserna det handlar om är Itslearning, som är den lärplattform eleverna 

använder sig av under sin studietid, och DigiExam, som fungerar som ett verktyg där eleverna utför 

digitala prov.  
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Eleverna yttrar svårigheter under sin skoltid med användandet av dessa båda webbplatser, men vilka 

problemen är eller hur dessa eventuellt kan lösas är inget som tidigare har undersökts. Uppdraget 

från Karlstads kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning är att se hur eleverna använder 

sig av dessa webbplatser under en vanlig skolvecka, utvärdera hur de upplever användbarheten och 

vilka möjliga problem som kan uppstå under användandet. 

I denna undersökningen så är de testpersoner som utfört användartesterna redan bekanta med 

webbplatserna där de utfört uppgifterna. Genom observation, skärminspelning och svar från enkät 

samlas data in för att se om brister eller problem finns utifrån användarnas perspektiv. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utvärdera användbarheten och identifiera möjliga 

användbarhetsproblem på webbplatserna Itslearning och DigiExam för elever på gymnasiet Älvkullen 

i Karlstads kommun som de stöter på under en vanlig skolvecka. 

1.3 Målgrupp 
Uppsatsen är intressant för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun, men 

även för andra intressenter som använder sig av just de presenterade webbplatserna eller liknande 

lärplattformar inom e-learning samt webbplatser för digitala prov. Uppsatsen kan agera som stöd vid 

vidareutveckling av Itslearning och DigiExam för att se vad som fungerar eller optimera 

användbarheten av dessa inför nuvarande eller nytillkomna elever. Då den här typen av utvärdering i 

form av användartest inte har genomförts tidigare, hos gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

i Karlstads kommun, kan uppsatsen även ligga till grund vid jämförelser av liknande system eller 

upphandling av nya system till elever i Karlstad eller andra intressenter. 

1.4 Undersökningsfrågor 
Uppsatsen kommer besvara följande undersökningsfrågor: 

U1 Upplever eleverna användbarhet på webbplatsen Itslearning? 

U2 Upplever eleverna användbarhet på webbplatsen DigiExam när de utför digitala prov? 

U3 Vilka användbarhetsproblem stöter eleverna på när de utför dagliga uppgifter på 

Itslearning och DigiExam? 

Undersökningsfrågorna kommer fortsättningsvis refereras till U1 – U3. 

1.5 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till att testa användbarheten på två webbplatser, Itslearning och DigiExam, för 

elever på Älvkullen i Karlstad. Eleverna använder sig av dessa webbplatser i sin vardag och som 

hjälpmedel vid studietiden. Därav tar uppsatsen upp hur webbplatserna övergripande upplevs av 

eleverna och inte hur den tekniska uppbyggnaden ser ut. Arbetet är avgränsat till dessa båda 

webbplatser då, uppdraget från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun 

yttrat att, det är dessa webbplatser eleverna främst kommer i kontakt med vid sina studier och som 

är betydande att de fungerar optimalt under deras studietid. 

1.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002, s. 6-7) tar upp de fyra etiska huvudprinciperna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som denna undersökning har 

anpassats efter. Informationskravet, den första principen, går ut på att testpersonerna ska bli 

informerade vad som gäller för deras medverkan och vad syftet med deras deltagande är. De har fått 

information uppläst för sig innan testet började vad deras deltagande går ut på och vad som 

förväntas av dem. Testpersonerna får även efter användartestets slut med sig ett informationsblad 
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som talar om att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan genom att kontakta författaren eller handledaren. 

Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att testpersonerna ska lämna sitt samtycke till 

att delta i användartestet och vad för data som samlas in under testets gång (Vetenskapsrådet 2002, 

s. 9-11). Alla testpersoner får läsa igenom och skriva under en samtyckesblankett innan testet börjar 

som informerar om vad för sorts data som kommer samlas in, att den används i denna uppsatsen och 

att deras medverkan är helt frivillig. Den data som de godkänner vid undertecknandet är 

skärminspelning, svar från enkät och observation av deras användande av webbplatserna vid 

användartestets gång. De blir även informerade om att de kommer vara helt anonyma i uppsatsen. 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som betyder att de uppgifter som samlas in från 

testpersonerna ej ska kunna identifieras av obehöriga (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). 

Testpersonerna blir informerade om att deras deltagande kommer vara anonymt i uppsatsen och 

ingen känslig eller personlig information kommer att redovisas om de som deltagit. Den enda som 

har tillgång till den data de lämnat är författaren som skriver rapporten. 

Nyttjandekravet ter sig på så sätt att testpersonerna blir informerade om, i samtyckesblanketten 

såväl i informationsblanketten, att deras deltagande endast kommer att användas för denna 

uppsatsens syfte. Inga känsliga uppgifter kommer att utlämnas, utan de kommer vara helt anonyma 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

Alla medverkandes uppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddförordningen förkortat 

GDPR, som står för The General Data Protection Regulation (Datainspektionen u.å.). Det handlar om 

hanteringen kring personuppgifter som samlas in och behandlingen av dessa personuppgifter måste 

uppfylla grundläggande principer för den som är personuppgiftsansvarig. Principerna lyder 

• Ha stöd i dataskyddsförordningen för att behandla personuppgifter 

• Personuppgifterna samlas in för specifika och särskilt angivna ändamål 

• Inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs 

• Se till att personuppgifterna är riktiga 

• Radera personuppgifterna när de inte längre behövs 

• Skydda personuppgifterna så inte obehöriga får tillgång till dem 

• Kunna visa hur man lever upp till dataskyddsförordningen 

Dessa principer kommer tas hänsyn till vid skrivandet av den här uppsatsen. 

Karlstads kommun gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning kontaktades i och med slutförandet av 

uppsatsen för en genomläsning och deras godkännande att använda samtliga bilder samt för att 

kontrollera att ingen känslig information har utlämnats. Godkännande gavs att uppsatsen kunde 

publiceras i detta skick. 
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2. CENTRALA BEGREPP OCH METODOLOGI 
 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Uppsatsen fokuserar på att utvärdera användbarheten hos redan bekanta webbplatser som är i drift 

för elever på en viss gymnasieskola. Användartester är en metod som kommer användas och något 

som ofta används och passar genom hela utvecklingsprocessen av system och produkter. Det som 

skiljer är hur man väljer att utföra användartesterna beroende på vart i utvecklingsprocessen man 

befinner sig (Rubin & Chisnell 2008, s. 27). Den här uppsatsen syftar inte till hur 

förstahandsanvändare uppfattar webbplatsen eller hur skapandet av en ny webbplats går till. Den 

syftar istället till att utvärdera om användbarhetsproblem finns på de existerande webbplatserna 

som användarna redan är bekanta med. 

Ottersten och Berndtsson (2002, s. 27-28) tar upp olika myter kring användbarhet och varför det 

ibland förbises. Myten bygger på att om det fungerar så som man arbetar idag, varför ska man då 

behöva ändra på något. Men att ifrågasätta om den använda produkten, som idag fungerar, är viktigt 

för annars vet man inte om användningen av den faktiskt är bra eller ej. Författarna tar även upp hur 

dålig användbarhet kan medföra att onödiga fel uppstår, stress, ohälsa och otrivsel kan infinna sig 

hos användarna (Ottersten & Berndtsson 2002, s. 20). 

Joyce och Nielsen (2019) nämner i en artikel att tonåringar har olika mål när de använder sig av olika 

webbplatser. Dessa mål kan vara att de vill bli underhållna eller för att fördriva tiden en stund. Det 

skiljer sig hur tonåringar använder sig av webbplatser gentemot vuxna. Det de dock har gemensamt 

är att båda målgrupperna vill att webbplatserna ska vara lätta att använda och att de låter dem 

utföra de uppgifter som de har. I ovannämnda studie så användes webben bland annat för 

skoluppgifter, underhållning och nyheter för de tonåringar som deltog. Joyce och Nielsen kommer 

fram till i ovannämnda artikel att tonåringar gör misstag och ger ofta upp snabbt på grund av mindre 

tålamod jämförelsevis mot vuxna. 

2.2 Ökad digitalisering i skolan 
Enligt en rapport från Skolverket så är andelen elever med egen dator som de fått eller som de fått 

låna av skolan högre i gymnasieskolan jämfört med grundskolan (Skolverket 2019b, s. 38). Rapporten 

tar upp ”att alla barn och elever ska få den digitala kompetens de behöver som samhällsmedborgare 

och i arbetslivet” (Skolverket 2019b, s. 5). Vidare tar rapporten upp att man ska ”kunna använda och 

förstå digitala verktyg och medier” samt ”ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt” (Skolverket 

2019b, s. 6). Digitalisering är även något som fått större genomslag i gymnasieskolan och i högstadiet 

jämfört med förskoleklass och grundskolans lägre årskurser (Skolverket 2019b, s. 2).  

Regeringens utbildningsdepartement (2017, s. 10-11) tar upp att ”stor del av undervisningen utgår 

från tillgång till digitala resurser och mer arbete utförs med digitala verktyg” (Regeringen 2017, s. 10). 

Regeringen tar vidare upp att undervisning är något som ska vara tillgängligt för alla. Barn och elever 

ska ha tillgång till de digitala verktyg de behöver utifrån verksamhetens behov. 

Karlstads kommun gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning är en av många i Sverige som 

använder sig av Itslearning som lärplattform för sina elever och lärare (Karlstads kommun 2018). 

Dessutom så har Skolverket (2019e) ett uppdrag från regeringen att digitalisera de nationella proven 

och samtliga av dessa prov ska genomföras digitalt år 2022. Skolverket nämner att ”digitala 

nationella prov innebär inte att dagens pappersprov överförs till digital form utan proven kommer att 

utformas på ett nytt sätt” (Skolverket 2019d). De tar vidare upp att ”det handlar inte bara om teknik 

utan också om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven” (Skolverket 
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2019d). Digital kompetens handlar bland annat om att kunna förstå och använda digitala verktyg och 

medier samt att kunna förhålla sig kritiskt och ansvarsfullt till digital teknik (Skolverket 2019c). 

Införandet av de digitala nationella proven kommer ske successivt och är ”ett av de största it-projekt 

som genomförts inom utbildningsområdet i Sverige” (Skolverket 2019a). 

2.3 Centrala begrepp 
Här förklaras centrala begrepp som används i uppsatsen. 

2.3.1 Användbarhet 

Som det diskuterades i avsnitt 1.1 så översätts användbar från engelskans ”usable” som innebär att 

man ska kunna använda en produkt eller service så som det är tänkt utan hinder, tvekan, frågor eller 

frustration (Rubin & Chisnell 2008, s. 4). Användbarhet definieras enligt Nielsen (2012) som en 

bedömning för hur enkelt ett användargränssnitt är att använda. Han menar också på att 

användbarhet även gäller metoder för att förbättra användbarheten under designprocessen. Nielsen 

nämner även att användbarhet kan definieras enligt de fem kvalitetskomponenterna lärbarhet, 

effektivitet, minnesvärdhet, fel och tillfredsställelse. 

• Lärbarhet: Hur enkelt användare kan utföra enklare uppgifter första gången de möter 

designen/produkten. 

• Effektivitet: Hur snabbt användare kan utföra uppgifter när de har lärt sig 

designen/produkten.  

• Minnesvärdhet: Hur lätt användarna minns designen/produkten efter en tid av att inte 

använda den. 

• Fel: Hur många fel användarna gör vid användandet av designen/produkten, hur svåra dessa 

fel är och hur enkelt de kan återhämta sig från felen. 

• Tillfredsställelse: Hur behaglig designen/produkten är att använda. 

Rubin och Chisnell (2008, s. 4-5) har liknande betydelse av användbarhet och de definierar detta 

enligt efficiency (verkningsgrad), effectiveness (effektivitet), learnability (lärbarhet), satisfaction 

(tillfredsställelse) och accessability (tillgänglighet). Verkningsgrad är ofta ett mått på tid och hur 

snabbt användare kan uppnå sitt mål på ett korrekt sätt. Effektivitet mäter om systemet uppträder 

sig så som användare förväntar sig och lärbarhet syftar till hur väl användare kan komma ihåg 

systemet efter en tid utan användning. Tillfredsställelse hänvisar till användarens uppfattningar, 

åsikter och känslor om systemet och tillgänglighet handlar om att systemet även ska vara tillgänglig 

för personer med olika slags funktionshinder.  

Syftet med uppsatsen är att utvärdera den upplevda användbarheten på webbplatserna Itslearning 

och DigiExam samt se om användbarhetsproblem yttrar sig när de utför dagliga uppgifter på de båda 

webbplatserna. Definitionen av användbarhet i den här uppsatsen kommer därmed ha stöd i 

ovanstående beskrivningar. Användbarhet definieras framöver som att webbplatserna som 

undersöks ska vara tillfredsställande att använda samt hur användarnas åsikter och känslor om 

systemet yttrar sig. Inom benämning användbarhet inkluderas även hur effektiv webbplatserna är att 

använda och uppträder sig på ett sådant sätt som användarna förväntar sig samt att inga allvarliga fel 

uppstår längs med vägen vid användningen utav webbplatserna Itslearning och DigiExam.  

2.3.2 E-learning 
E-learning är något som ökat de senaste åren och en definition som görs av Svensson och Åberg av e-

learning lyder ”ett samlingsbegrepp för webbaserat lärande som sker interaktivt” (Svensson & Åberg 

2001, s. 21). Med interaktivt så menar de på att man själv som användare kan påverka informationen 

som visas på en webbplats. E-learning definieras enligt Clark och Mayer som ” instruction delivered 
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on a digital device (such as a desktop Computer, laptop Computer, tablet, or smart phone) that is 

intended to support learning” (Clark & Mayer 2016, s. 8). Författarna menar på att e-learning är ur 

utbildningssyfte något som man kan få åtkomst till via olika digitala enheter som datorer, surfplattor 

eller en smartphone. Svensson och Åberg nämner att ”e-learning är inte lämplig för alla individer, 

eftersom resultat i hög grad beror på deltagarnas förkunskaper, intresse och motivation” (Svensson 

& Åberg 2001, s. 37). E-learning anses av många fungera som ett komplement eller en kombination 

till andra utbildningsmetoder då det är både kostnadseffektivt i den mening att kursmaterial kan 

läggas upp online och även flexibel i den bemärkelse att man snabbt kan få ut mycket material till en 

stor mängd användare (Svensson & Åberg 2001, s. 32, 42). 

E-learning kommer i uppsatsen beskriva hur man som användare får tillgång till information vid 

utbildningssyfte via dator samt hur e-learning upplevs användbart beroende på användarens 

förkunskaper, motivation och intresse. 

2.3.2.1 Itslearning 

Itslearning är ett digitalt verktyg som man kan sätta inom benämning av e-learning. På Itslearnings 

webbsida nämns att ” Itslearning är en molnbaserad lärplattform som sätter lärandet i centrum” 

(Itslearning u.å.a). Itslearning skapade sin första lärplattform 1998 och har kontinuerligt utvecklats till 

där de är idag. De marknadsför sig med, ”vårt mål är att vara marknadens bästa lärplattform och 

erbjuda den bästa helhetslösningen för dig och din skola” (Itslearning u.å.b). Lärplattform definieras 

som en webbaserad plattform för kommunikation och stöd mellan lärare och elever genom 

lärprocessens alla steg (Karlstads kommun 2018). 

2.3.3 DigiExam  

DigiExam är ett sätt att göra de pappersbaserade proven digitala. DigiExam (2019) nämner på sin 

webbsida att det ska underlätta för eleverna då de skriver snabbare på datorn än för hand, kan 

redigera och radera skriven text utan problem och utföra prov på en redan bekant enhet som 

exempelvis sin egna dator. Verktyget gör även att man sparar in på papper, snabbare rättning för 

lärarna och underlättar för eleverna med sin rättstavningskontroll. 

2.3.4 Interaktiva system 
ISO-definitionen 9241-210:2010 definierar interaktiva system som ” combination of hardware, 

software and/or services that receives input from, and communicates output to, users”. Interaktiva 

system beskrivs här som en kombination av maskinvara, programvara och/eller tjänster som tar 

emot inmatning och kommunicerar sedan utdata till användare. 

Interaktiva system är det som beskriver den teknologin som interaktionsdesigners arbetar med. Det 

är system som bearbetar information så som datorer, enheter, produkter och mjukvarusystem. 

Mobiltelefoner, webbplatser och dataspelskontroller är exempel på interaktiva system som överför, 

lagrar och visar information som människor kan förstå sig på. Det är med andra ord system som 

svarar på människors handlingar (Benyon 2014, s. 10). Webbplatserna Itslearning och DigiExam är 

alltså något man kan sätta inom benämning av interaktiva system. 

2.4 Användbarhet enligt användaren 
Användbarhet är något som ska säkerställas utifrån användarnas perspektiv (Preece et al. 2011, s. 19) 

Om designen på en webbsida inte motsvarar användarens förväntningar, utan är komplex istället för 

något enkelt att utföra, så uppstår ilska och frustration (Preece et al. 2011, s. 135). Preece et al. 

(2011, s. 322) diskuterar vikten av att involvera användare genom hela utvecklingsprocessen som 

faktiskt ska använda produkten eller systemet. Användarna kommer se andra saker gentemot 
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utvecklarna kring vad som kommer fungera för dem eller inte i den miljön som den tänkta produkten 

eller systemet ska användas i.  

Författarna (Preece et al. 2011, s. 326-328) nämner fem principer där hänsyn till användaren görs 

från tidiga prototyper av ett system till det färdiga systemet. 

1. De uppgifter användarna vill utföra och de mål användarna har med systemet är den 

drivande kraften bakom utvecklingen och inte teknologin. 

2. Användarnas beteende och hur de väljer att nå målen de har med systemet är viktigt att ta i 

beaktande för att förstå vad användarna föredrar göra när de ska nå ett specifikt mål. 

3. Användare kommer göra fel och det är viktigt att systemet är designat för det, så felen kan 

minimeras i den grad det går. 

4. Användare ska rådfrågas genom hela utvecklingsprocessen av ett system. Hur inblandade 

användarna är varierar beroende på vart i utvecklingsprocessen systemet befinner sig. 

5. Designbeslut gällande systemet ska tas med användaren i centrum. 

Krug tar upp en av hans viktigaste lagar om användbarhet som lyder ”Don’t make me think!” (Krug 

2014, s. 11). Med detta uttryck så menar Krug på att man som användare ska tycka att en webbplats 

ska vara så självförklarande att man inte ska behöva tänka. Som användare ska man förstå vad som 

ska göras och hur man ska gå tillväga utan att behöva fundera för mycket kring det. Krug (2014 s. 14-

15) fortsätter att nämna hur saker och ting på en webbplats kan vara självförklarande och tar upp 

namn och knappar som exempel. Namn ska vara enkla att förstå för gemene man och ska inte 

innehålla obekanta tekniska termer eller namn som endast förstås inom företaget. Knappar ska 

fungera på ett sådant sätt att man förstår att det går att trycka på den. Det ska inte vara svårt att 

veta vad som är klickbart eller inte. 

Spolsky (2001, s. 19) nämner att varje gång men förser ett alternativ för en användare så tvingas hen 

göra ett beslut. Vad som händer är att användaren kommer stanna upp och tänka till, något man ska 

minimera så mycket man bara kan. Valen ska begränsas för användarna så de inte behöver göra 

beslut i onödan. 

2.4.1 Hur användare läser 
Användare läser inte. Det är något som Spolsky (2001, s. 50, 53) diskuterar kring och som ofta yttrar 

sig vid användartester. Har man en webbsida och ett felmeddelande kommer upp så kommer 

användaren inte läsa vad som står. Författaren tar vidare upp hur väsentligt det är att minimera 

texten man visar för användaren då hen oftast redan antar vad som står. Om texten är för lång och 

det antagandet är fel, då hen inte orkar läsa igenom, så uppstår frustration. Därav är det viktigt att 

hålla texter och meddelandet till användaren korta, så inga missförstånd görs och därmed minimera 

frustration som kan uppstå. 

Användare skummar sig igenom webbplatsers sidor och läser viss text som presenteras, klickar på 

länkar som fångar deras intresse eller letar efter något som vagt liknar det de letar efter. Det är stora 

delar av en webbsida som användarna inte ens tittar på (Krug 2014, s. 21). Krug (2014, s. 22) radar 

upp tre exempel på varför användare väljer att skumma sig igenom en webbsida, istället för att läsa 

all information, som lyder: 

• Oftast har användare ett mål när hen besöker en webbsida. 

• Användare vet att man inte behöver läsa allting. 

• Användare är bra på att skumma igenom text. 
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Användare har oftast ett mål när denne besöker en webbsida och vill åstadkomma det snabbt och 

läser därmed inget i onödan. Användare väljer att läsa bitar av en sida som matchar intresset de har 

och vet att resten är irrelevant. Användare är vana vid att skumma igenom sidor, det är något som 

hängt med under åren, om det så gäller böcker, tidningar eller Facebook (Krug 2014, s. 22). 

Barnum (2011, s. 83) tar upp att det är väsentligt att veta hur användare orienterar sig på webben för 

att få en förståelse över hur de når de mål de har på webben. Barnum (2011, s. 87) diskuterar hur 

användare vill agera och inte läsa. Användare har bråttom att uppnå sina mål och läser väldigt sällan 

webbsidor om de inte hittar innehåll som matchar deras intresse. Om de istället vill utföra något på 

en webbsida så vill dom utföra handlingen och inte läsa om det. Molich (2002, s. 110) tar upp 

exempel som gör att det blir lättare för en användare att skumma igenom en webbplats som är att: 

• Ge texten en talande rubrik. 

• Ge en kort sammanfattning av innehållet i början av texten. 

• Dela upp texten i överskådliga delavsnitt. 

• Se till att det finns tomrum mellan delavsnitten. 

• Använd korta avsnitt med tydliga underrubriker. 

• Vid länkar så kan nyckelord framhävas med tjockare typsnitt eller så kan själva nyckelordet 

vara en länk. 

Nielsen (1997) har liknande riktlinjer för hur en text ska struktureras upp för att bli enkel att skanna 

av och de lyder:  

• Markera nyckelord. 

• Ha meningsfulla underrubriker. 

• Punktlistor. 

• En idé per stycke. 

• Halvera mängden text gentemot konventionellt skrivande. 

2.4.2 Hur användare navigerar 
Rubin och Chisnell (2008, s. 4) definierar användbarhet som att användare ska kunna använda ett 

system eller en produkt så som det är tänkt utan hinder, tvekan, frågor eller frustration. Att som 

användare kunna navigera på en webbplats utan problem kan ses göra en webbplats mer användbar. 

Tufvesson (2009, s. 41) diskuterar kring antalet val som borde finnas vid navigeringen på en 

webbplats och menar på att antalet val man kan ha växer i takt med att skärmarna blir större men 

det finns ändå ett begränsat antal man måste förhålla sig till. Om man som användare får för många 

val så upplevs sidan som jobbig och det kan vara svårt att hitta rätt.  

Tufvesson (2009, s. 36) tar även upp hur navigeringen på en webbplats är det mest avgörande för att 

en användare ska kunna hitta rätt hinnehåll. ”En bra navigeringsstruktur hjälper en besökare, en dålig 

stjälper” (Tufvesson 2009, s. 36). Tufvesson fortsätter med att argumentera kring att det är väsentligt 

om man vill att besökaren stannar kvar på sin webbplats annars så kommer hen att välja en annan. 

”Förutsättningen är att besöket startar bra och att besökaren känner att hon har hamnat rätt” 

(Tufvesson 2009, s. 36). 

Något som kan begränsa användarnas agerande på en webbplats som Söderström (2010, s. 66) tar 

upp är att menyer, knappar eller ikoner kan vara vilseledande eller svårtolkade. En orsak till detta kan 

vara att de är utformade av tekniker och programmerare som kan systemet alltför bra. Vet man 

redan allt om programmet har man inte svårt att veta vad olika ikoner och menyval står för till 

skillnad från någon som inte är lika insatt. Spolsky (2001, s. 87-88) nämner att ikoner fungerar bra för 
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substantiv och speciellt genom att göra en bild av ett verkligt objekt men funkar inte lika bra för verb, 

då platsen som en ikon ska få plats på är för liten för att visa en handling. 

2.4.3 Vad som inte gör ett system användbart 
Rubin och Chisnell (2008, s. 6) tar upp olika anledningar till varför produkter och system är svåra att 

använda och här nedan listas tre utav dom: 

• Utvecklingen fokuserar på maskinen eller systemet. 

• Målgrupperna ändras och anpassas. 

• Det är svårt att designa användbara produkter. 

Författarna menar på att om fokus ligger på systemet så kommer det designas utefter slutanvändare 

som liknar utvecklarna. Resterande slutanvändare måste därmed anpassa sig till systemet, istället för 

att systemet skulle vara anpassat för användarna och syftet de har med att använda systemet. Man 

måste ta hänsyn till både människan och systemet som utvecklas för att uppnå användbarhet (Rubin 

& Chisnell 2008, s. 7-8).  

Det krävs fortfarande utbildning kring vad som är användbarhet då det kan finnas luckor hos 

utvecklare kring vad de är medvetna om är användbart och vad de faktiskt genomför för att göra 

något användbart. Utvecklare kan jobba efter sitt sunda förnuft, men vad det innebär kan ha olika 

betydelser beroende på vem man frågar. Vad som är användbart eller inte kan ses som ointressant 

av utvecklare, men är något som är väsentligt att ta i beaktande när man utvecklar system (Rubin & 

Chisnell 2008, s. 9). Söderström (2010, s. 70) poängterar ”att organisera system som ger användarna 

rätt information, i lagom portioner, i en vettig ordning, är inte enkelt” (Söderström 2010, s. 71). 

Molich (2002, s. 14) tar upp att utvecklare och användare tänker olika. Som utvecklare kan en del 

utgå ifrån sig själva och tycka den webbplats de producerat är användbar men slutanvändare kanske 

inte besitter samma tekniska kunskap och det uppstår problem med användbarheten. Därav är det 

viktigt att kontrollera användbarheten mot den tänkta målgruppen för att se hur dessa användare 

uppfattar webbplatsen och om de förstår den så som det är tänkt samt att den fungerar för det syfte 

som den är skapad till.  

2.4.4 Utvärdering av användbarhet 
Utvärdering är en aktivitet som kan göras så fort det finns något att utvärdera. Hur man ska gå 

tillväga med utvärderingen beror på vilken situation det är och för vilket syfte man har med 

utvärderingen. Det är något som inte begränsas till en specifik fas utan kan och bör återkomma 

genom hela utvecklingsprocessen av en produkt (Ottersten & Berndtsson 2002, s. 93). 

Utvärderingar kan ske på prototyper likaväl som på kompletta system, en särskild funktion eller på 
designen. Det beror helt och hållet på vad som ska utvecklas och därmed vad som är väsentligt att 
utvärdera i det fallet (Preece et al. 2011, s. 435). Det finns många olika metoder vid utvärdering som 
kan ta plats på olika ställen men vanligen involveras observation av testpersoner för att mäta deras 
prestationer vid exempelvis användartester, experiment och fältstudier (Preece et al. 2011, s. 434). 

Utvärdering är något som fokuserar på två olika saker. Dels fokuserar det på användbarheten av ett 
system, exempelvis hur enkelt det är att använda, och dels användarnas upplevelser när de 
interagerar med systemet, exempelvis hur tillfredsställande och motiverande interaktionen är 
(Preece et al. 2011, s. 433). 

Preece et al. (2011, s. 437) nämner tre olika sätt att utvärdera och dessa är: 

• Kontrollerade miljöer som involverar användare. 

• Naturliga miljöer som involverar användare. 
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• Någon miljö som inte involverar användare. 

Kontrollerade miljöer är exempelvis laboratorier där användarens aktiviteter är kontrollerade för att 

testa hypoteser eller observera vissa beteenden. Naturligt förkommande miljöer, som publika 

platser, gör att man inte har så mycket kontroll över användarens aktiviteter men man kan dock 

mäta hur det fungerar i den naturliga miljön. Andra miljöer, där användare inte är involverade, kan 

användas för att ta fram de vanligaste användbarhetsproblemen genom prototyper, modeller, 

inspektioner och analyser (Preece et al. 2011, s. 437). 

Ottersten och Berndtsson (2002, s. 93-109) nämner fyra olika typer av utvärderingar och dessa är 

expertutvärdering, användartest, interaktionstest och labbtest. Expertutvärderingar ska utföras av 

någon som inte genomfört designen på det system som testas. Det kan göras på kort tid och utförs 

av en interaktionsdesigner som med hjälp av sin kunskap utvärderar produkten för att få fram 

lösningsförslag. Dock är det många brister som först uppmärksammas via användartester och 

används för att fånga möjliga orsaker till problem. Användartester är en kostnadseffektiv metod som 

kan utföras när som helst i utvecklingsprocessens gång. Interaktionstest utförs av en 

interaktionsdesigner som observerar användningen av produkten och ser hur den motsvarar kraven 

kring presentation, beteende och innehåll. En teknik som ger störst nytta senare i 

utvecklingsprocessen är labbtest, där en sista kontroll görs av systemet för att se så det lever upp till 

de krav som ställts. 

2.5 Användartest 

Krug (2014, s. 25) menar på att genom att användartesta så får man i många fall reda på att 

användare använder sig av systemet utan att egentligen veta hur de fungerar eller har fel uppfattning 

om hur de fungerar. 

Nya uppdateringar kring webbplatser sker kontinuerligt om det så gäller hårdvara eller mjukvara. 

Den nya funktionaliteten och designen kan baseras från förfrågningar och önskemål från användarna. 

Det som missas i många fall är att undersöka hur funktionaliteten som finns på de nuvarande 

webbplatserna faktiskt fungerar eller inte fungerar för användarna. Därav så är det av värde att 

utföra användartester så man får reda på hur det i nuläget ligger till (Dumas & Redish 1999, s. 47-48). 

Barnum (2011, s. 13) definierar användartest, översatt från engelskans ”usability testing”, som ”the 

activity that focuses on observing users working with a product, performing tasks that are real and 

meaningful to them”. Barnum syftar till att användartest fokuserar på att observera användare som 

arbetar med en produkt och utför uppgifter som är verkliga och meningsfulla för dem. 

Användartester definieras av Rubin och Chisnell (2008, s. 19) som användning av tekniker för att 

samla in empiriska data samtidigt som man observerar användarna som utför realistiska uppgifter. 

Vidare diskuterar författarna (Rubin & Chisnell 2008, s. 21) att användartest ofta hänvisar till någon 

teknik som används för att utvärdera en produkt eller ett system. Målet med användartester är att 

förbättra produkten så det gynnar användarna, identifiera designproblemen så de kan åtgärdas och 

därmed göra användarna nöjdare (Rubin & Chisnell 2008, s. 21). 

Nielsen (2012) nämner att användartester består av tre komponenter för att förbättra eller testa 

användbarheten som går ut på att hitta representativa användare, be dessa utföra lämpliga uppgifter 

och sedan observera hur användarna gör för att utföra dessa uppgifter. En annan viktig punkt som 

Nielsen tar upp är att låta användarna själva lösa de uppgifter de fått till sig och inte lägga sig i för 

mycket då det kan påverka testresultatet. Rubin och Chisnell (2008, s. 21) skriver att man genom den 

insamlade data man får av utförda användartester ska kunna åtgärda problem i designen som i sin 

tur kan resultera i att frustration minimeras eller, i bästa fall, elimineras för användarna. 
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Rubin och Chisnell (2008, s. 25) nämner några grundläggande delar vid användartester och några av 

dessa är: 

• Använda representativa slutanvändare. 

• Representera den faktiska arbetsmiljön. 

• Observera när slutanvändarna använder produkten. 

Användartest kommer vidare definieras som den metod som kommer användas för att utvärdera 

webbplatserna Itslearning och DigiExam för att identifiera vad som fungerar samt inte fungerar och 

se om användbarhetsproblem finns på nämnda webbplatser. Användartesterna består av olika 

datainsamlingsmetoder för att samla in data från representativa användare. 

Datainsamlingsmetoderna kommer bestå utav en enkät samt observation och skärminspelning av 

användarna som utför realistiska uppgifter på de båda webbplatserna. 

2.6 Analysmodell 
Analysmodellen används som grund dels för att samla in relevant teori, skriva enkätfrågorna som ska 

besvaras efter utfört användartest, vad som ska fokuseras på vid observationen, hur uppgifterna till 

testpersonerna ska utformas samt till analysdelen. Patel och Davidson (2011, s. 22) nämner hur en 

modell i sig ska inte presentera något resultat utan ska agera som stöd under arbetet. Miles et al. 

(2014, s. 20) tar upp ”conceptual framework” som grafiskt förklarar huvuddelarna som ska studeras 

och relationen mellan dessa. Genom denna grafiska illustration kan man se vilken information som 

ska samlas in och analyseras. Författarna tar vidare upp hur information som endast sker i textform 

kan vara besvärlig att ta in om det är mycket. Det är lätt att dra förhastade slutsatser och gå 

händelserna i förväg om man ska ta sig igenom mycket text då vi inte kan processa allting, utan letar 

efter enklare utvägar och kan då gå miste om viktig information som är relevant. En rekommendation 

de tar upp är att visa sin information i en grafisk modell snarare än i text och komplettera med text 

som förklarar vad det är man visar i modellen och relationerna mellan delarna (Miles et al. 2014, s. 

13, 20, 25). 

Analysmodellen (se figur 1) visar hur man kan utvärdera upplevd användbarhet hos användare.  

Webbplatserna det handlar om är: 

• Itslearning 

• DigiExam 

Ett sätt att testa användbarheten på dessa webbplatser är genom att utvärdera webbplatsen utifrån 

användartester. Pilen ”Utvärderas genom” visar att man går in i utvärderingsaktiviteten, 

”Användartester”, som utförs genom:  

• Enkät 

• Observation 

Observation och enkät är de kvalitativa samt kvantitativa datainsamlingsmetoderna som kommer att 

användas. Utifrån svar från enkät och observation av användandet av webbplatserna så kommer 

kvalitativa och kvantitativa data samlas in för att se hur den upplevda användbarheten är. Pilen ”För 

att mäta” står för vad användartesterna syftar till att mäta vilket i det här fallet är den upplevda 

användbarheten som är nästa ruta och har attributen: 

• Tillfredsställande att använda 

• Effektiv att använda 

• Inga allvarliga fel finns 
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Uppfyller webbplatserna dessa attribut så anses den vara användbar. Pilen ”Testas på” visar vad den 

upplevda användbarheten ska testas på och det är på dom valda webbplatserna, Itslearning och 

DigiExam. 

  

Figur 1 - Analysmodell 

Begreppen effektiv, tillfredsställande att använda och att inte allvarliga fel uppstår som en webbplats 

ska uppnå för att anses vara användbar, kommer utifrån beskrivningen av användbarhet som togs 

upp avsnitt 2.3.1 från Rubin och Chisnell (2008, s. 4-5) och Nielsens (2012) beskrivning av 

användbarhet. Rubin och Chisnell tar upp begreppen verkningsgrad, effektivitet, lärbarhet, 

tillfredsställelse och tillgänglighet. Nielsen radar upp de fem kvalitetsbegreppen lärbarhet, 

effektivitet, minnesvärdhet, fel, tillfredsställelse från ovannämnda artikel. ISO-definitionen 9241-

11:2018 som nämndes i avsnitt 1.1 beskriver användbarhet som att specifika användare ska kunna 

uppnå specifika mål med verkningsgrad, effektivitet och tillfredsställelse i ett visst 

användningsområde.  

Två av Nielsens (2012) fem kvalitetsbegrepp, lärbarhet och minnesvärdhet, har plockats bort då de 

inte faller inom uppsatsens ramar. Lärbarhet plockas bort då den främst syftar till att se hur 

användare kan utföra uppgifter första gången de stöter på webbplatsen. Eftersom att uppsatsen 

riktar in sig på elever som redan är bekanta med webbplatserna som undersöks så är denna inte 

relevant att kontrollera. Minnesvärdhet är inte heller relevant att undersöka då testpersonerna 

kontinuerligt använder webbplatserna och det kriteriet syftar till att se hur lätt användarna minns 

designen av webbplatsen efter en tid av att inte använda den. 

Utifrån Rubin och Chisnell (2008, s. 4) definition av användbarhet så har begreppen verkningsgrad, 

lärbarhet och tillgänglighet plockats bort i analysmodellen. Då tiden inte är något som kommer att 

mätas så har verkningsgrad tagits bort då detta främst mäts i tid. Lärbarhet har liknande betydelse 

som Nielsens förklaring till minnesvärdhet och tas inte med av samma anledning. Tillgänglighet är det 
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tredje begreppet som plockas bort då fokuset i uppsatsen inte är att se till hur personer med olika 

funktionshinder upplever användbarheten.  

De tre attribut som en webbplats ska ha, effektiv, tillfredsställande att använda och att inte allvarliga 

fel uppstår, valdes ut då syftet med uppsatsen är att utvärdera den upplevda användbarheten på 

webbplatserna Itslearning och DigiExam. Effektiviteten mäts genom de uppgifter som testpersonerna 

utför som baseras på vardagliga situationer de kan stöta under en skolvecka. Det kan vara ett mått 

på att se om systemet uppträder på ett sådant sätt som användaren förväntar sig att det gör. Vid 

enkäten så kommer den baseras på frågor generellt om webbplatserna Itslearning och DigiExam samt 

frågor kring de uppgifter de utfört under användartestet. Enkäten är ett sätt att mäta 

tillfredsställelsen av användandet och hur behaglig webbplatserna är att använda samt svara 

ytterligare på hur effektiva de är. Tillfredställelsen mäts genom att testpersonerna får möjlighet att 

besvara frågor baserat på deras åsikter, uppfattningar och känslor kring webbplatserna. Vid 

observation kommer fokuset ligga på att se till om användare gör fel eller inte och i sådana fall vart 

dom gör dessa samt hur allvarliga dessa fel är. Det i sin tur kan också mäta hur tillfredställande 

webbplatsen är att använda beroende på vart och hur felet uppstod. Det går även att se hur effektiv 

webbplatsen är i den mening att om ett fel uppstår kan de visa på att webbplatsen inte uppträder på 

så sätt som användaren förväntar sig.   
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3. METOD 

 

3.1 Möten med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning i Karlstads kommun 
Underlag för att utforma användartesterna hämtades från två möten1 tillsammans med gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun för att se vad de uppfattar eleverna yttrar är 

problematiskt vid användning av webbplatserna Itslearning och DigiExam. Utifrån dessa möten så fick 

författaren inloggningar till de båda webbplatserna så att användartest i form av uppgifter kunde 

utformas. Dessutom mottogs information om hur tidigare undersökningar med fokusgrupper gått till 

och vad datainsamlingen från dessa fokusgrupper har använts och legat till grund för. Utifrån mötena 

utformades uppgifter till användartester för att motsvara det eleverna brukar göra på dessa 

webbplatser samt frågor från senaste fokusgruppen för att framställa enkätfrågor till eleverna. Under 

mötena framgick dessutom i vilken omfattning som de båda webbplatserna används av eleverna. 

Itslearning är den lärplattform som, under studietiden, används frekvent av eleverna till olika saker 

så som att lämna in uppgifter, kontakta lärare och andra elever, få tillgång till information av diverse 

saker rörande lektioner samt återkoppling på uppgifter. DigiExam används inte i lika stor utsträckning 

då syftet med webbplatsen är att agera som ett verktyg för digitala prov som är det primära syftet 

med DigiExam. Därav så kommer mer fokus ligga på Itslearning eftersom det finns fler funktioner på 

webbplatsen som behöver utvärderas för att motsvara den omfattning som den används av från 

elevernas sida. Dock kommer även DigiExam utvärderas i den omfattning som den används från 

elevernas sida, även om den är mindre gentemot Itslearning.   

3.1.1 Hjälpmedel inför användartester på skolan 
Inloggningarna på DigiExam och Itslearning gjorde att författaren kunde skapa digitala prov på 

DigiExam och på Itslearning blev en kurs tilldelad där författaren stod som lärare. Kursen hette 

”Testkurs c-uppsats” och innehöll inte något från början. Mappar, dokument, uppgifter, inlämningar 

och filer lades in utifrån den uppdragsbeskrivning från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i 

Karlstads kommun som tilldelats. I beskrivningen fanns listat vad eleverna gör under en vanlig 

skolvecka och därmed var problemen möjligen kan finnas. Detta låg till grund för utformandet av 

uppgifterna som testpersonerna utförde under användartestet som finns beskrivna i avsnitt 3.4.1.5. 

Författaren fick även tillgång till en fiktiv elev som hade inloggningar på Itslearning och DigiExam som 

kunde användas till användartesterna. Valet att ha denna inloggning istället för testpersonernas egna 

inloggningar är dels för att skydda deras identitet då skärminspelning gjordes samt att författaren 

kunde se hur det såg ut, utifrån testpersonernas sida, på båda webbplatserna när användartestet 

utformades. 

3.2 Tidigare undersökningar på Älvkullen 

3.2.2 Fokusgrupper 
Det vanligaste sättet att arbeta med flera individer samtidigt är att använda sig av fokusgrupper och 

dessa används oftast i tidigt skede i ett projekt (Benyon 2014, s. 136, 156). En fokusgrupp får frågor 

som deltagarna ska diskutera kring och får möjlighet att reagera på varandras kommentarer. Det kan 

underlätta att vara flera när man diskuterar för att på så sätt kunna ta del av varandras tankar och få 

en diskussion att flöda mer naturligt. Fokusgrupper kan, förutom frågor, använda sig av scenarier, 

prototyper eller andra stimuli för att få diskussionen att flöda ännu mer och generera nya tankar och 

idéer inom fokusgruppen (Benyon 2014, s. 136, 156). “A focus group is good for general, qualitative 

                                                           
1 Karlstads kommun gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, möte den 20 december 2018 samt den 21 
mars 2019 
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information but not for learning about performance issues and real behaviors” (Rubin & Chisnell 

2008, s. 17). Författarna menar på att en fokusgrupp är bra för att få generell information men att 

man inte utifrån dessa lär sig om problem som rör det verkliga beteendet. Rubin och Chisnell (2008, 

s.17) fortsätter att diskutera kring att testpersonerna i en fokusgrupp rapporterar det som de känner 

för att berätta som inte i alla lägen stämmer överens med vad de faktiskt gör. Fokusgrupper ska inte 

fungera som ett substitut för användartester utan ska ses som skilda ting. Författarna menar på att 

användartester är bättre för att kunna observera beteende och se vilka problem som uppstår till 

skillnad från användning av fokusgrupper. 

IT-pedagogerna på Älvkullen har tidigare använt sig av fokusgrupper som ägt rum en gång per termin 

med elever och lärare. Datainsamlingen från dessa fokusgrupper har legat till grund för att skriva 

skolans IKT-planer. IKT är en förkortning för Informations- och Kommunikationsteknik och bygger på 

kommunikation mellan människor genom digitala verktyg så som exempelvis lärplattformar 

(Stockholms universitet 2019). Användning av IKT kan ge eleverna möjligheter till ett fördjupat 

lärande och inflytande över undervisningen (Skolverket 2018). 

Svaren från dessa fokusgrupper har endast använts för att få en överblick över hur eleverna generellt 

använder sin dator, Itslearning och andra frågor som rör deras undervisning i skolan. De frågorna 

som användes vid senaste fokusgruppen för eleverna skickades till författaren, från Karlstads 

kommun gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, och såg ut såhär: 

• Historik 

Hur har datoranvändningen i skolan förändrats från åk 1 till idag? 

• Din personliga utveckling/förkunskaper 

Har du fått utbildning i att använda din dator i skolarbete, ordbehandling, presentationer, 

sökstrategier, samarbete m.m? 

• Vad behöver du som elev kunna i digital kompetens som ett stöd i skolarbetet? 

• It´s learning 

Hur använder du it´s learning? 

Är it´s learning ett stöd för dig som elev? 

• Hur upplever du mobilanvändningen under lektionstid? 

• Facebook, spotify, spel mm 

Tappar du fokus i undervisningen pga av datorn, spel, facebook, instagram m.m.?  

Kan lärare göra så att du inte tappar fokus i undervisningen? 

• Om du fick bestämma? 

Hur skulle du vilja använda datorn i undervisningen?  

• Två saker som du tycker dina lärare skulle bli bättre på? 

• Måluppfyllelse 

Tror du att datorn har hjälpt dig till bättre skolresultat under gymnasiet? 

Förklara hur du tänker kring detta?  

Patel och Davidson (2011, s. 68) tar upp hur viktigt det är att källorna man använder sig av är 

tillförlitliga och därmed måste man förhålla sig kritisk till dessa. Jag har ingen anledning att 

ifrågasätta frågorna från fokusgruppen men de ger inte en mer detaljerad bild av hur eleverna 

upplever användbarheten på Itslearning och DigiExam berörs inte alls. Dessa fokusgrupper uppfyller 

sitt syfte med att kunna skriva dessa IKT-planer utifrån svaren från fokusgrupperna, men svarar inte 

på om eleverna upplever problem med användbarheten på webbplatsen Itslearning under sin 

studietid. Därav saknas kunskap om hur eleverna faktiskt upplever användbarheten på 

webbplatserna Itslearning och DigiExam. 
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3.3 Metodval 

3.3.1 Utvärdering i form av användartest 
Det har inte tidigare gjorts användartester för att utvärdera användbarheten hos eleverna på 

webbplatserna Itslearning och DigiExam, från Karlstads kommun gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltning och därmed finns det heller inget tidigare material att utgå från. 

Användartestet är ett utvärderande test för att se hur användbarheten upplevs vara. Eftersom syftet 

med uppsatsen ligger på att utvärdera hur testpersonerna upplever användbarheten så kommer 

fokus ligga på deras utförande av uppgifter, tankar och åsikter utan att testmoderatorn lägger sig i 

för mycket. Det enda material som har legat i grund för att utforma enkätfrågorna är tankar och 

idéer som uppstod vid mötena tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt 

frågorna från senaste fokusgruppen som presenterades i avsnitt 3.2.2. Det här är dock det enda 

tidigare material som finns så det är det svårt att basera ett godkännande test på detta. Men det 

största intresset är ändå att se till testpersonernas åsikter och uppfattning om webbplatserna och 

den här typen av användartester kan vara en metod att utvärdera detta på.    

3.3.2 Val av datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen kommer ske genom kvalitativa och kvantitativa metoder i denna uppsats. 

Datainsamlingsmetoderna som kommer användas är enkätsvar från testpersonerna, observation av 

deras användande av webbplatserna Itslearning och DigiExam samt skärminspelning under testets 

gång. 

Preece et al (2011, s. 270-271) nämner hur datainsamling kan resultera i både kvantitativ och 

kvalitativ data. Författarna tar upp enkät som ett exempel och nämner hur frågor som syftar till 

användarens ålder eller antal mjukvarupaket de använder kommer resultera i ett numeriskt svar och 

alltså resultera i kvantitativ data. Medan en fråga där användaren kan skriva egna kommentarer 

kommer resultera i kvalitativ data. Syftet med uppsatsen är att utvärdera den upplevda 

användbarheten hos eleverna på nämnda webbplatser och därav så gjordes valet att samla in mjuka, 

kvalitativa data i form av observation och enkätfrågor där användarna får skriva svar utifrån åsikter 

och önskemål kring specifika frågor. Den kvantitativa delen kommer även den ske på enkäten där 

frågor kommer resultera i numeriska värden för ett exempelvis se skillnader eller förhållanden 

mellan testpersonerna eller på webbplatserna. 

3.3.2.1 Observation 

”Observation är den mest grundläggande metoden, det är bara med observation vi kan beskriva allt 

som händer” (Kylén 2004, s. 8). Kylén menar på att med hjälp av våra sinnen kan vi registrera det som 

händer och med hjälp av olika mätinstrument kan man göra observationerna mer tillförlitliga.  

”Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer” (Patel & Davidson 2011, s. 91). Man kan genom 

observation inte förklara det som händer men man kan analysera det man har fått fram genom att 

förstå samband eller se vad vissa beteenden leder till (Kylén 2004, s. 97). Observation är ett 

komplement till information som man samlat in med hjälp av andra tekniker (Patel & Davidson 2011, 

s. 91).  

Alvehus (2013, s. 93-94) tar upp problematiken med att göra observationer även om de ska vara så 

naturliga som möjligt. Han tar upp observatörseffekten och menar på att man som observatör 

kommer på ett eller annat sätt påverka det som sker, även om man sitter passiv. Patel och Davidson 

(2011, s. 92) tar vidare upp att man får räkna med att det kan dyka upp oväntade händelser under 

observerandet som kan komma att påverka resultatet. 
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Vid observation av användartestet så kommer fokus ligga på effektivitet på webbplatserna, om de 

uppträder på ett sådan sätt som användaren förväntar sig. Dessutom kommer fokus ligga på om 

några fel upptäcks och hur allvarliga dessa fel är. Felen kan dels ske vid själva utförandet av 

uppgifterna som testpersonerna gör, eller om problem eller brister uppmärksammas på 

webbplatserna som resulterar i att fel uppstår. Tillfredsställelsen är också något som kan tas hänsyn 

till vid observation för att se hur känslor påverkar testpersonen. Det kan dock vara svårt att tolka 

endast genom observation men något som kan styrkas med svar från enkät. 

3.3.2.2 Enkät 
Enkäter är något som kan rikta sig till många personer och besvaras på antingen papper, Internet 

eller i någon annan form som är lämplig. Det är viktigt att den personen som besvarar frågorna tycker 

att det är meningsfyllt och förstår hur frågorna ska besvaras vilket lägger vikt på att enkäten ska vara 

enkel att förstå sig på (Kylén 2004, s. 53). 

Ledande frågor i en enkät resulterar i att man får det önskade svaret man vill ha från testpersonen 

(Schade 2017). Schade menar på att det är kritiskt för undersökningen att den feedback man får från 

testpersonen är ärlig. Man vill förstå användarnas handlingar och det blir problematiskt för dem att 

ha en annan åsikt än det som den ledande frågan har. Det är viktigt att tänka på hur man ställer 

frågorna för att inte få falska svar från användaren och som inte återspeglar dennes faktiska 

erfarenhet. I ovannämnda artikel fortsätter Schade förklara hur ledande frågor oftast sker oavsiktligt, 

men man ska eftersträva öppna frågor som är utformade på ett sätt som framkallar att deltagarna 

förklarar något istället för att enbart ha ja och nej frågor. 

Genom öppna svarsalternativ på enkäter så baseras svaren helt på egna ord och ger testpersonen 

möjlighet till stor frihet i svaret. Kravet blir dock att den som svarar måste kunna formulera sig på ett 

så sätt att hen gör sig förstådd (Kylén 2004, s. 61). De öppna frågorna resulterar i åsikter kring 

användbarheten och dessa typer av frågor är bra i de avseenden ”när man söker information som de 

svarande kan tänkas ha – till exempel angående åsikter, önskemål eller synpunkter” (Berntson et al. 

2016, s. 94). 

Ett sätt att mäta personers attityder kring någonting är att använda attitydskalor, till exempel 

Likertskalor, för att se hur dessa personer ställer sig positivt eller negativt kring ett påstående (Patel 

& Davidson 2011, s. 88; Barnum 2011, s. 180; Berntson et al. (2016).  

En kombination av ovanstående används i den här undersökningen. Enkätsvaren kommer att 

användas för att svara på hur användarna uppfattar effektiviteten på webbplatserna Itslearning och 

DigiExam samt hur tillfredsställande de är att använda. Testpersonerna kommer få möjlighet att 

besvara frågor och uttrycka sina känslor, åsikter och uppfattningar för att därigenom se hur 

tillfredsställande de tycker att webbplatserna är. Effektiviteten kan här styrkas från observationen 

genom att se hur testpersonerna tyckte uppgifterna gick som de utförde. Dessutom finns möjlighet 

för testpersonerna att kommentera om de saknar funktioner eller information på webbplatserna 

som i sig kanske kunde förhindra att fel uppstod under användartestet, om så var fallet, och kan 

kontrolleras via skärminspelningen. 

3.3.2.3 Inspelning 
Genom att analysera inspelande delar, vid exempelvis videoinspelningar, så kan man fånga saker som 

andra observationsformer har svårt att uppmärksamma (Ahrne & Svensson 2015, s. 114-115). Det 

möjliggör för analyser om sådant som man missade och en fördel med inspelningar är att man kan 

studera samma sekvens flera gånger om, vilket kan ge mer förståelse för resultatet. 
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Rubin och Chisnell (2008, s. 235-236) nämner att genom att spela upp testet igen för testpersonen 

kan man på så sätt friska upp minnet och få hen möjligheten att uttrycka viktiga saker som annars 

hade glömts bort. De nämner två sätt att göra detta på och det är antingen genom den  

• manuella metoden eller  

• videometoden  

Det första sättet går ut på att visuellt berätta för testpersonen vad som skedde med hjälp av 

anteckningar som gjorts så de kan återberätta varför de gjorde på ett specifikt sätt. Detta kan vara 

ett bra sätt att få ytterligare förklaring till varför vissa val gjordes vid användandet, men det negativa 

är att den som observerar måste vara extremt skärpt vad gäller att ta anteckningar och ha bra minne 

så man kommer ihåg vad som skett. Videometoden syftar till att spela in användandet under 

testsessionen och sen spela upp detta för att friska upp minnet hos testpersonen. Detta underlättar 

då den som observerar inte måste vara lika noggrann med anteckningar, även om dessa är bra att 

göra ändå för att lättare kunna visa upp enskilda segment från inspelningen som man noterade 

under testsessionen. En annan fördel med videometoden är att man kan lämna testpersonen mer 

ifred och inte störa hen under testet. Men en negativ faktor är att det kan vara tidskrävande att gå 

igenom hela testsessionen en gång till genom videoinspelningen (Rubin & Chisnell 2008, s. 235-236). 

Skärminspelningen gör det möjlighet att kunna gå tillbaka och spela upp någon särskild frekvens igen 

för att ”färska upp” minnet hos författaren från användartestet. Detta kan göras om det är något 

som är otydligt med vad som observerades eller för att kontrollera något som testpersonerna yttrar 

från enkätsvaren för att få en bättre förståelse. 

3.4 Användartest 
Användartest fokuserar på att observera användare som utför realistiska uppgifter för att, med olika 

tekniker, samla in data kring användandet av ett system eller en produkt (Barnum 2011, s. 10; Rubin 

& Chisnell 2008, s. 19). Här nedan så presenteras de förberedelser samt genomförande som gjordes 

inför och under användartesterna som utfördes. 

3.4.1 Förberedelser 

3.4.1.1 Val av testpersoner 

Testresultaten kommer endast vara av värde om personerna som deltar i användartestet är typiska 

användare av produkten som testas. Om man har testpersoner utanför målgrupp av webbplatsen så 

ifrågasätts resultaten man har fått fram hur hårt man än har jobbat för det eftersom dessa inte 

representerar slutanvändarna av produkten (Rubin & Chisnell 2008, s. 115). 

Barnum (2011, s. 118) tar upp att man ska fokusera på användarnas motivation. När man ska testa 

någon webbplats som riktar sig till specifika användare är det viktigt att alla testpersoner som ingår 

har samma mål och intresse av den information som webbplatsen erbjuder. Detta för att de ska 

känna att det som de utför har en mening med det hela och det underlättar om de har en personlig 

koppling till det som är tänkt att testas så de känner sig delaktiga i vad som sker. Barnum (2011, s. 

119) tar vidare upp hur man inom sina testgrupper kan variera egenskaper som ålder, kön, 

utbildning, språk, etnicitet och funktionshinder för att få ett bredare spektrum i sin testgrupp, men 

ändå bibehålla de kritiska egenskaperna som krävs för sin studie som motivation, kompetensnivå och 

erfarenhet. 

Att välja testpersoner som är motiverade och finner mening i det de testar resulterade i att det 

naturligt föll sig att välja elever som för nuvarande använder sig av de presenterade webbplatserna 

Itslearning och DigiExam inför användartesterna. Då det är av betydelse för dem att webbplatserna 
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är användbara i den mening att de fungerar bra i deras vardag och under skolgången så de kan utföra 

sina skoluppgifter utan problem.  

Val av testpersoner gjordes tillsammans med Älvkullen som resulterade i elever från olika klasser och 

programinriktningar då de besitter olika kunskaper och erfarenheter av webbplatserna Itslearning 

och DigiExam och för att på så sätt få en spridning inom testgruppen. 

3.4.1.2 Antal testpersoner 

Sammanlagt var det åtta testpersoner som deltog i användartestet. Antalet baseras på 

rekommendationer kring åtta deltagare som Rubin och Chisnell (2008, s. 126) diskuterar. De förslår 

att om man ska testa användbarhetsproblem på kortast möjliga tid, som kommer avslöja de flesta 

användbarhetsproblem, så krävs det minst fyra till fem testpersoner. Men författarna 

rekommenderar ett antal på minst åtta testpersoner om det är möjligt då det kan vara lätt att förbise 

användbarhetsproblem med endast fyra testpersoner. Molich (2002, s. 156) skriver att ett 

testdeltagarantal under sex gör att man kan missa viktiga problem och rekommenderar därmed att 

man håller sig över sex testpersoner. 

Att testpersoner inte dyker upp vid tänkta tillfället för användartestet kan vara ett problem och 

något som Nielsen (2013) tar upp. Han använder ordet ”no-show” för de uteblivna testpersonerna 

som kan bero på ett antal orsaker. Dessa kan inträffa på grund av en rad olika saker som vädret, 

trafiken, personliga händelser m.m. och ett problem som inte helt kan elimineras. Barnum (2011, s. 

161) nämner också ”no-shows” och tar upp ett antal lösningar om problemet skulle uppstå som att 

tänkta testpersoner inte dyker upp. Första alternativet är att ha en testperson som reserv redo, som 

har möjlighet att delta den dagen när användartestet är tänkt att äga rum. Andra alternativet är att 

schemalägga ytterligare en testperson i slutet av dagen, så kan den deltagaren avbokas om den ej 

behövs. Tredje alternativet, om du testar på ditt egna företag, är att ha en kollega redo att hoppa in 

för att kunna göra testet, men det ska ske som en sista utväg. 

Första pilottestet hade en tredje person tillgänglig om det skulle vara så att någon av de andra skulle 

få förhinder eller ”no-show”. De första två dök upp under pilottestet så den tredje personen 

behövdes inte. Vid de slutgiltiga användartesterna fanns tillgång till ytterligare två personer om det 

skulle vara så att de ordinarie personerna inte skulle dyka upp, men alla personerna var närvarande 

så reservpersonerna behövdes ej. 

3.4.1.3 Val av testmiljö 

Platsen för att utföra användartestet beror på studiens omfattning och vem användaren är. Olika 

parametrar som spelar in vid val av plats kan vara om man behöver sitta intill deltagaren, om man 

ska använda sig av personer som observerar och vart dessa ska placeras i sådana fall samt vad för 

utrustning man behöver till sina tester (Rubin & Chisnell 2008, s. 94-95). Barnum (2011) nämner att 

man kan göra användartester överallt och anpassa till vad som krävs för just en specifik situation. 

Hon tar upp ett antal olika miljöer för att utföra användartester på och radar upp för- och nackdelar 

med samtliga. Vid testning i labb har man all utrustning på plats så som kamera, mikrofon och 

eyetrackingutrustning, men det kan bli relativt dyrt att ha ett utrustat labb. En annan testmiljö är att 

testa ute där användaren befinner sig och fördelen är att man får se användaren använda produkten 

i dess faktiska miljö så som det är tänkt. Nackdelen är dock att man inte kan påverka miljön och 

användaren kan lätt bli distraherad av något som sker runtomkring. En tredje testmiljö som Barnum 

(2011) kallar ”remote testing” går ut på att man kan utföra användartesterna oberoende av vart 

användarna befinner sig då man inte behöver vara på samma ställe. Det kan vara flexibelt men det 

kan även bli komplicerat, tidskrävande och dyrt (Barnum 2011, s. 27-40). 
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Rohrer (2014) diskuterar kring när man ska studera den naturliga användningen av en produkt för att 

förstå verkligheten. Det han påpekar är dock mindre kontroll över vad som händer, men som ger 

större validitet. Att utföra användartesterna i en miljö som är bekant för användarna har många 

fördelar som Barnum (2011) räknar upp. Man kan bland annat få se vad som kan påverka 

användandet av det som naturligt finns runtomkring användarna till vardags som ljud och 

distraktioner. Något som inte hade kunnat vara lika enkelt om man befunnit sig på en annan plats i 

ett försök att simulera miljön där produkten används (Barnum 2011, s. 39-40). 

Tillsammans med gymnasieskolan Älvkullen bestämdes att användartesterna skulle göras på skolan. 

Det är en miljö som är bekant för eleverna och där webbplatserna normalt används. Valet av plats 

gjordes för att testpersonerna skulle slippa ta sig till en ny plats och därmed hamna i en ny situation 

där de vanligtvis inte brukar befinna sig i och kanske påverka hur resultatet blir. Men det går inte helt 

bortse från att det är en artificiell situation (Rubin & Chisnell 2008, s. 26) som konstrueras upp. Det är 

en av begränsningarna med användartestning som författarna tar upp. Men det finns även fördelar 

och Barnum (2011, s. 39-40) räknar upp en stark sådan som är att man får se vad som kan påverka 

användandet av det som naturligt finns runtomkring testpersonerna till vardags. Det kan vara saker 

så som ljud och distraktioner och därav så resulterade det i att Älvkullen fick bli den valda testmiljön. 

Rohrer (2014) argumenterar även för att man ska studera den naturliga användningen av produkten 

så långt som möjligt för att förstå verkligheten och därmed ge större validitet till det man 

undersöker. 

3.4.1.4 Introduktionstext 

Rubin och Chisnell (2008, s. 155-157) tar upp något de kallar för ”orientation script” eller 

introduction script”, översatt till introduktionstext. Detta ska läsas upp för testpersonerna, beskriva 

vad som kommer ske under testsessionens gång och få in dem i rätt sinnesstämning. Innehållet ska 

tydligt förklara vad man som testperson ska göra och poängtera att det inte är testpersonen som 

testas utan produkten. Författarna rekommenderar att man läser introduktionstexten precis innan 

användartestet börjar. Vidare tar de upp tre riktlinjer man ska komma ihåg vad gäller 

introduktionstexten och den första är att man ska hålla texten professionell men vänlig. Den andra 

riktlinjen är att hålla texten kort då testpersonerna inte kommer behålla fokus och komma ihåg vad 

som sagts om den är för lång. Den tredje riktlinjen är att läsa introduktionstexten för varje testperson 

och inte memorera och improvisera ihop det. Det är väsentligt att testpersonerna får exakt samma 

information så de har lika förutsättningar innan testet börjar som annars kan påverka hur de agerar 

och därmed resultatet.  

En introduktionstext utformades som lästes upp för varje testperson innan användartestet började så 

alla fick samma information. Introduktionstexten som utformades kan ses i bilaga 2. Texten tar upp 

hur testpersonerna kommer få använda sig av webbplatserna Itslearning och DigiExam samt att de 

kommer få uppgifterna som de ska göra tilldelade en i taget efter det att den innan är avklarad. 

Dessutom får de möjlighet att ställa frågor under testets gång men att frågorna inte alla gånger kan 

besvaras för att inte påverka resultatet alltför mycket. Introduktionstexten poängterar även att det 

inte är testpersonen i sig som testas utan användandet av webbplatserna. Texten avslutas med att 

informera testpersonerna om att en enkät kommer besvaras i slutet. 

3.4.1.5 Uppgifterna testpersonerna utförde 

Att läsa uppgifterna som testpersonerna ska utföra eller dela ut, så de får läsa dem själva, är något 

som Rubin och Chisnell diskuterar (2008, s. 182). Författarna (2008, s. 185-186) tar upp fördelen att 

man interagerar med testpersonen när man läser uppgifterna högt. Man kan även säkerställa att de 

förstår vad de ska göra samt att man själv kan bestämma i vilken takt man vill att de genomför 

uppgifterna. Låter man istället testpersonerna läsa uppgifterna själva är det en god idé att lämna 
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utrymme för personerna att kunna ställa frågor, om något är oklart, kring uppgifterna. En nackdel 

med att utföra flera uppgifter efter varandra kan vara att testpersonerna ser alla uppgifterna direkt 

och blir nervösa eller stressa sig igenom dessa då de är fokuserade på att göra uppgiften som följer 

därefter. Ett sätt att kontrollera det är genom att ge ut uppgifterna en och en, efter den innan är 

avklarad, och därmed inte riskera att testpersonerna blir avskräckta av antalet uppgifter eller skyndar 

sig igenom. 

Nedan listas uppgifter testpersonerna gjorde. Numrerat först står rubriken på uppgiften och under är 

delsteg för att kunna utföra den. 

1. Räkna inlämningar/uppgifter 

• Kontrollera och räkna hur många uppgifter/inlämningar du har att göra framöver i kursen 

”Testkurs c-uppsats” och säg vilken uppgift som du måste lämna in först 

2. Utför test på Itslearning 

• Gå in på kursen ”Testkurs c-uppsats” och sen in i mappen ”Svenska” 

• Gör testet Sverigetest som ligger i en av mapparna 

3. Lämna in en uppgift 

• Lämna in en uppgift på kursen ”Testkurs c-uppsats” i mappen ”Engelska”  

• Inlämningen är en gruppuppgift och finns i någon av mapparna 

• Som kommentar kan du skriva ”Här är våran uppgift” och sen lämna in uppgift 

• Uppgiften du kan lämna in heter ”gruppuppgift” och finns under mappen ”Älvkullen” under 

”Dokument” 

4. Kontrollera inlämningskommentar + betyg 

• Gå in och kontrollera om du fått någon kommentar på någon uppgift i ”Testkurs c-uppsats” 

• Kommentera Kommentar på den uppgiften 

• Kontrollera även vad du har för betyg på uppgiften 

5. Skicka meddelande 

• Skicka ett meddelande till Jeanette Öhrström med texten ”Test” 

6. Ladda ner föreläsning 

• Ladda ner powerpointfilen som heter ”De mänskliga rättigheterna” som finns i någon av 

mapparna i ”Testkurs c-uppsats” 

7. Markera att uppgift är slutförd 

• Gå in på Uppgift 1 och tryck i att du slutfört uppgiften i ”Testkurs c-uppsats” 

8. Hitta information hos biblioteket 

• Gå in och kolla på Bibliotekets sida och kontrollera vilken vecka som skrivartävlingen är 

9. Göra ett prov på DigiExam 

• Gå in och registrera dig på ett digitalt prov på DigiExam 

• Provkoden är __________________ 

• Starta provet och slutför det 

Uppgifterna ovan baserades på den uppdragsbeskrivning från Karlstads kommun gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltning som nämndes i avsnitt 3.1. Uppgifterna görs för att se hur effektiva 

webbplatserna är och se om webbplatserna uppträder på ett sådan sätt som användaren förväntar 

sig.  

För att åstadkomma en liknelse kring uppgifter som eleverna brukar stöta på under en vanlig 

skolvecka så skapades mappar, uppgifter och prov av författaren utifrån uppdragsbeskrivningen och 

de möten som gjordes med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Itslearning har mer 

uppgifter baserat på uppdragsbeskrivning och för att eleverna använder webbplatsen i större 
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utsträckning och på fler områden gentemot DigiExam. DigiExam används för digitala prov och det är 

webbplatsen främsta syfte. Därav så behandlas inte DigiExam med lika många uppgifter då 

webbplatserna DigiExam och Itslearning inte erbjuder samma saker samt att eleverna utnyttjar dessa 

webbplatser på olika sätt under sin studietid. 

Exempel på uppgifter som lades till kan ses i figur 2, vid det rödmarkerade området, och vilka mappar 

med tillhörande undermappar som lades till kan ses i figur 3, vid det rödmarkerade området. Provet 

på DigiExam utgjordes av de olika alternativ man kan välja frågor på (se figur 4 vid det rödmarkerade 

området) samt att media i form av PDF och webbsida bifogades i två av frågorna (se figur 5 vid det 

rödmarkerade området). Valet av olika typer av frågor till DigiExam, genom att lägga till olika typer av 

media, var för att täcka en så stor del som möjligt av det DigiExam erbjuder och som elever kan stöta 

på vid olika prov. 

 

 

Figur 2 - Bild på uppgifter/inlämningar som lagts till i kursen "Testkurs c-uppsats" 

 

Figur 3 - Bild på mappar med undermappar och föreläsningar m.m. i "Testkurs c-uppsats" 
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Figur 4 - Bild på hur DigiExam ser ut när man som lärare ska lägga till frågor 

 

Figur 5 - Bild på hur det ser ut när man som lärare kan välja att lägga till media till en fråga 

 

3.4.1.6 Pilottest 

Pilottester är väsentligt enligt Barnum (2011, s. 189) för att testa testet så att det blir som man tänkt 

sig utan att problem eller hinder dyker upp som kan ha inverkan på resultatet. Två pilottest utfördes 

innan för att testa upplägget kring användartestet och gjordes på samma sätt som testerna slutligen 

såg ut. Att ha en till två deltagare till pilottester är något som Schade (2015) menar på är viktigt för 

att se till hur lång tid testet i sig tar och därmed kunna prioritera uppgifterna mer effektivt inför de 

slutgiltiga användartesterna. Första pilottestet bestod av två testpersoner och en tredje person fanns 

tillgänglig om det skulle vara så att någon av de två andra skulle få förhinder eller ”no-show”. 

Första pilottestet resulterade i lite ändringar vad gäller förtydligande av några enkätfrågor (se bilaga 

4) samt att en av uppgifterna som testpersonerna utförde ändrades och förtydligades en aning. 

Ändringarna kan ses nedan i tabell 1 där första kolumnen talar om vart ändringen har gjorts, nästa 

kolumn visar hur det såg ut innan ändring och vad ändringen sedan resulterade i. Sista kolumnen 

förklarar varför ändringen gjordes. 
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Tabell 1 - Ändringar som gjordes efter utfört pilottest 

Vart ändringen gjordes Hur det såg ut från början Ändrad till Varför ändringen gjordes 

Enkät: påstående 2 vid 
”Frågor om Itslearning” 

Jag upplever navigering på 
itslearning som enkel att 

förstå sig på 

Jag upplever att ikoner 
och rubriker på 

Itslearning som enkel 
att förstå sig på 

Navigering behövde förklaras 
för båda testpersonerna vid 
pilottestet och ändrades till 
ikoner och rubriker för att 

göra påståendet mer 
självförklarande 

Enkät: påstående 6 vid 
”Frågor om Itslearning” 

Jag tycker att det är tydligt 
med notiser på itslearning 
när något skett som att en 
uppgift är rättad eller att 

någon uppgift är 
kommenterad 

Jag tycker att det är 
tydligt med notiser på 
Itslearning när något 

skett som att en 
uppgift är rättad eller 

är kommenterad 

Påståendet kortades ner något 
då uppgift nämndes två 

gånger 

Enkät: påstående 1 vid 
”Frågor om DigiExam” 

DigiExam är en enkel 
metod för att skriva 

nationella prov 

DigiExam är en enkel 
metod för att skriva 

prov på 

Ordet nationella togs bort då 
DigiExam används även för 

andra prov 

Enkät: påstående 4 vid 
”Frågor om DigiExam” 

Man får tydlig information 
om när det är prov och hur 

man registrerar sig på 
provet 

Man får tydlig 
information på 

DigiExam om hur man 
registrerar sig på 

provet 

Oklart vart informationen 
skulle vara tydlig så 

påståendet förtydligades med 
att nämna DigiExam 

Vid uppgifterna som 
testpersonerna utförde 

ändrades: 
Uppgift 1 

1 - Kontrollera uppgifter 
 

Kontrollera hur många 
uppgifter/inlämningar du 

har att göra framöver i 
kursen ”Testkurs c-

uppsats” 

1 - Räkna 
inlämningar/uppgifter 

 
Kontrollera och räkna 

hur många 
uppgifter/inlämningar 

du har att göra 
framöver i kursen 

”Testkurs c-uppsats” 
och säg vilken uppgift 
som du måste lämna 

in först 

Rubriken ändrades för 
uppgiften då kontrollera var 

för otydligt samt att 
förklaringen till uppgiften 

gjordes mer tydlig 

 

Ett andra pilottest utfördes med endast en testperson då ändringarna bestod av omformuleringar 

från tidigare pilottest och därav gjordes beslutet att en testperson räckte. Pilottest nummer två 

användes för att kontrollera de ändringar som gjordes efter första pilottestet så de fungerade och att 

inga frågetecken eller problem uppstod längs med vägen. 

3.4.2 Genomförande 

3.4.2.1 Innan testsessionen 

Innan testpersonerna utförde användartestet så fick de skriva under ett samtycke (se bilaga 1) där de 

blev informerade om att deras deltagande är helt frivilligt och när som helst kan avbryta sin 

medverkan och därmed dra tillbaka sitt samtycke. Genom att skriva under samtycket godkände 

testpersonerna skärminspelning, svar från enkät och observation av användandet av webbplatserna 

Itslearning och DigiExam. Efter undertecknat samtycke så lästes introduktionstexten upp (se bilaga 

2), så att alla testpersoner fick exakt samma information innan de påbörjade uppgifterna. 
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3.4.2.2 Under testsessionen 

Efter att samtycke skrivits under och introduktionstexten blivit uppläst inför testpersonerna så 

startades skärminspelningen på datorn. Skärminspelningen spelades in utan ljud via en inbyggd 

funktion genom programmet PowerPoint. Testpersonerna blev sedan tilldelade en uppgift i taget, 

läste uppgifterna själva och fick fråga vid behov om något var oklart. Valet till att låta testpersonerna 

försöka klara uppgifterna på egen hand är för att inte påverka testresultatet genom att lägga sig i 

som Nielsen (2012) nämner är väsentligt för att få trovärdiga resultat. 

Testpersonerna blev tilldelade uppgifterna en och en efter det att uppgiften innan blivit avklarad och 

därmed motverka det Rubin och Chisnell (2008, s. 186) tar upp om hur deltagare blir nervösa av att 

se alla uppgifterna på en och samma gång. 

Under hela testsessionen satt författaren och observerade vad som hände och tog anteckningar vid 

eventuella svårigheter eller problem som testpersonerna stötte på. 

3.4.2.3 Efter testsessionen 

Enkätfrågorna som besvarades efter avslutad testsession är baserade på att dels ha frågor som 

deltagarna tycker är meningsfulla (Kylén 2004, s. 53) samt öppna svarsalternativ så deltagarnas 

åsikter kring användbarheten kommer med (Berntson et al. 2016, s. 94). Vid utformning av 

enkätfrågorna så var det av vikt att inte ha ledande frågor och därmed inte riskera få falska svar från 

användaren utan att svaren återspeglar hens faktiska erfarenhet (Schade 2017).  

På enkäten med frågorna fanns även påståenden som skulle besvaras utifrån vad testpersonerna 

tyckte på en femgradig Likertskala. Det är en vanlig skala att använda sig av när man exempelvis 

mäter flera påståenden (Berntson et al. 2016, s. 38). Valet med en femgradig Likertskala gjordes så 

ett neutralt alternativ går att välja och därmed minska risken att de svarande hoppar över ett 

påstående för att det inte representerar vad de tycker. Svarsalternativen är baserade utifrån de 

värdena som Benyon (2014, s. 148) tar upp: 

• Håller starkt med (Strongly agree) 

• Håller med (Agree) 

• Neutral (Neutral) 

• Håller inte med (Disagree) 

• Håller inte alls med (Strongly disagree) 

På den likertskala som användes i enkäten (se bilaga 4) så ändrades alternativen för att särskilja från 

ovanstående ”neutral”, ”håller med” och ”håller starkt med” samt ”håller inte med” och ”håller inte 

alls med” som resulterade i: 

• Instämmer helt 

• Instämmer till stor del 

• Vet ej 

• Instämmer till viss del 

• Instämmer inte alls 

Efter att de besvarat enkätfrågorna så fick testpersonen med sig ett informationsbrev (se bilaga 3) 

där de fick information om att deras deltagande är helt frivilligt, att de när som helst kan dra tillbaka 

sitt samtycke och därmed deras deltagande. 
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3.4.3 Databearbetning 
Efter varje testsession så sparades skärminspelningen ner i en mapp på författarens dator. Problem 

som uppmärksammats under observationen antecknades ner i ett Exceldokument där uppgifterna 

testpersonerna utförde numrerats. Vid numret för uppgiften, där problem uppstått, så skrevs en 

kommentar kring vilket problem som uppstått för att få en lättare överblick över om det var 

återkommande problem på samma uppgift från flera testpersoner. Även detta dokument sparades 

ner i samma mapp på författarens dator. 

Alla enkätsvar sammanställdes tillsammans med anteckningar från observation och skärminspelning 

för varje testperson i ett dokument i samma mapp, från ovanstående nämnt, på författarens dator.  

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 
Validiteten och reliabiliteten är två begrepp som har tagits i beaktande genom hela uppsatsen (Patel 

& Davidson 2011, s. 102-107; Denscombe 2017, s. 6-7). Undersökningsfrågorna har kontrollerats 

flera gånger för att se till så undersökningen faktiskt svarar på det som den är tänkt att svara på. Stor 

vikt har även lagts för att få fram datainsamlingsmetoderna, observation och enkät, som ska 

generera svaren till undersökningsfrågorna och syftet. Reliabiliteten har säkerställts på så sätt att 

användartestet skärminspelats så författaren uppfattat den data som samlats in korrekt via 

observation och enkätsvar. Enkäten har också pilottestats för att säkerställa att frågorna är utformat 

på ett tydligt sätt. Något som även tagits hänsyn till är de personer som utfört användartesterna och 

deras resultat. Dessa kan vara svåra att tolka dels då testpersonerna kan ha en uppfattning av något 

som i sin tur inte har uppfattats på samma sätt om man ser till författarens sida. Detta då man inte 

helt kan bortse från att personer har olika bakgrund, värderingar och övertygelser kring olika saker. 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt så har triangulering tillämpats vid datainsamlingen 

genom att ställa data från skärminspelning, svar från enkät och observation mot varandra i analysen 

för att se vilken data som bekräftar varandra samt vilka som motsäger sig varandra. 

3.5.2 Generaliserbarhet 
Denscombe (2017, s. 328) diskuterar frågor som kan uppstå vad gäller kvalitativ forskning och 

generaliserbarheten och tar upp hur dessa studier ofta involverar ett relativt litet antal om man ser 

till helheten. Frågor som då kan uppstå är hur representativa dessa fall är och hur stor sannolikheten 

är, att det man fann i dessa fall, också kommer att återfinnas i liknande fall på annat håll. Patel och 

Davidson (2011, s. 56) tar upp hur man genom ett stickprov från resultatet, kan dra slutsatsen att 

detta resultat är representativt på hela populationen. Ett stickprov refereras till en mindre avgränsad 

grupp gjord från en större grupp och anledningen till att man gör detta kan vara, om man av olika 

skäl, inte har möjligheten att undersöka hela populationen.  

Den här rapporten kommer inte ge en bild av hur det ligger till för alla personer som använder sig av 

webbplatserna Itslearning eller DigiExam eller liknande webbplatser inom e-learning med de åtta 

testpersonerna som deltar i denna undersökning. Det är heller inte något som berör syftet för denna 

uppsats. Syftet är att med den insamlade data utvärdera hur användbarheten upplevs och identifiera 

möjliga användbarhetsproblem på webbplatserna Itslearning och DigiExam hos elever på en 

gymnasieskola i Karlstad. Dock kan resultatet visa på hur man som användare upplever 

användbarheten på nämnda webbplatser och identifiera möjliga användbarhetsproblem och brister 

på webbplatserna. 
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4. RESULTAT 

 

4.1 Testpersonernas egenskaper 
Här nedan presenteras resultat från enkätfrågorna 1-3 som testpersonerna svarade på. Frågorna som 

besvarades kan ses i tabell 2 och svaren från testpersonerna kan ses under tabell 2. 

Tabell 2 - Sammanställning av enkätfrågorna 1-3 

Fråga 1 Hur gammal är du? 

Fråga 2 Vilken linje läser du? 

Fråga 3 Kön? 

 

Testpersonerna bestod av 3 kvinnor och 5 män i åldrarna 16-19 år. Testpersonerna studerade 

program inom natur, teknik och samhäll. 

4.2 Avklarade uppgifter 
Uppgifterna som testpersonerna fick utföra listas här nedan: 

1. Räkna inlämningar/uppgifter 

2. Utför test på Itslearning 

3. Lämna in en uppgift 

4. Kontrollera inlämningskommentar + betyg 

5. Skicka meddelande 

6. Ladda ner föreläsning 

7. Markera att uppgift är slutförd 

8. Hitta information hos biblioteket 

9. Göra ett prov på DigiExam 

För en mer detaljerad redogörelse kring uppgifterna se avsnitt 3.4.1.5. Resultaten från hur 

testpersonerna klarade att utföra dessa uppgifter kan ses i tabell 3 nedan. Grön färg innebär att 

testpersonen klarade uppgiften och röd färg innebär att testpersonen inte klarade uppgiften. En 

godkänd uppgift baseras på ifall testpersonerna lyckades klara att utföra uppgifterna på ett korrekt 

sätt och ett icke godkännande baseras på ej avklarade uppgifter samt om problem och hinder 

uppstod längs med vägen.  
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Tabell 3 - Avklarade uppgifter som testpersonerna utförde 

ID Uppgift1 Uppgift2 Uppgift3 Uppgift4 Uppgift5 Uppgift6 Uppgift7 Uppgift8 Uppgift9 

TP1          

TP2          

TP3          

TP4          

TP5          

TP6          

TP7          

TP8          

 

4.2.1 Problem som testpersonerna stötte på 
Med hjälp av enkätsvar, observation och skärminspelning så presenteras här nedan (se tabell 4) olika 

problem som testpersonerna stötte på under användartestet när de utförde uppgifterna. 

Uppgifterna syftar till de som testpersonerna utförde som kan ses i ovanstående avsnitt. Problem är 

dels av den karaktär där testpersonerna inte utförde uppgiften korrekt (se tabell 3 ovan) och dels 

problem som ändå gjorde att testpersonerna klarade att utföra uppgifterna men att hinder, problem 

eller tvekan uppstod längs med vägen. Tabellen består först utav den uppgift där problemet 

återfanns, vilket typ av problem det var, vilka av testpersonerna som upplevde problemet samt id på 

figur som kan ses efter tabellen som visar på det område på webbplatsen där problemet uppstått. 

Tabell 4 - Problem som testpersonerna stötte på under användartestet 

Uppgift Problem Testperson Figur 

- 
Skärminspelningen sparades inte på grund av problem med 

programmet PowerPoint 
TP1 - 

1 
Räknade alla uppgifter i samtliga kurser och inte i den aktuella 

kursen ”Testkurs c-uppsats” 
TP5 Figur 6 

1 
Tryckte sig in i alla mappar på kursen och räknade varje uppgift 

och inlämning var för sig istället för att se samtliga från översikt 
TP3, TP4 

Figur 9  
& 10 

2 
Kunde inte genomföra testet ”Sverigetest” på grund av att 

författaren hade glömt aktivera det efter föregående testperson 
TP2 - 

3 Lämnade endast en kommentar och bifogade inget dokument TP7 Figur 8 

4 
Tryckte sig in i alla mappar för att hitta kommentar + betyg på 

uppgiften 
TP4 Figur 10 

4 
Missade orange notis som tyder på att man har en ny bedömning 

eller betygsatt uppgift 
TP3, TP4, TP5, 

TP6, TP7 
Figur 6  

& 7 

8 Angav fel vecka på uppgiften från bibliotekets sida TP4, TP7, TP8 Figur 11 

9 
Försökte kopiera text från en fråga från DigiExam men det 

fungerar inte 
TP1, TP4, TP6, 

TP7, TP8 
Figur 12 

9 
Lämnade in provet på DigiExam utan att genomföra hela provet 

med alla frågor 
TP3 Figur 12 
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I figur 6 nedan så finns två röda rutor markerade som refereras vid problemområde på uppgift 1 

samt uppgift 4 (se tabell 4). Figuren representerar hur startsidan ser ut när man loggar in på 

Itslearning och den största rutan visar på hur uppgifterna presenteras i samtliga kurser som eleven 

har tillgång till. Den mindre rutan, som markerar en orange notis i högra hörnet, visar på hur det ser 

ut när man har fått en notis kring en ny bedömning på en uppgift. 

 

Figur 6 - Bild på hur uppgifter/inlämningar ser ut samt orange notis som syns när man fått återkoppling 

 

I figur 7 nedan så finns en röd ruta markerad som refereras vid problemområde på uppgift 4 (se 

tabell 4). Rutan visar på hur det ser ut efter det att man klickat på notisen som visades orange (se 

figur 6 ovan) när man har en ny bedömning på någon uppgift. 

 

Figur 7 - Bild på hur det ser ut när man kollar notiser och ser uppgifter som blivit bedömda 

 

I figur 8 nedan så finns två röda rutor markerade som refereras vid problemområde på uppgift 3 (se 

tabell 4 ovan). Rutan till vänster visar på hur det ser ut när man lämnar en kommentar på en uppgift 

på Itslearning och den högra rutan visar vart man ska trycka för att kunna bifoga en fil i dokumentet. 
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Figur 8 - Bild på hur det ser ut när man ska skriva kommentar och bifoga dokument till en uppgift/inlämning 

 

I figur 9 nedan så finns en röd ruta markerad som refereras vid problemområde på uppgift 1 (se 

tabell 4 ovan). Rutan visar på hur det ser ut med de aktuella uppgifterna som ska vara inlämnade i 

kursen ”Testkurs c-uppsats”. 

 

Figur 9 - Bild på hur startsidan ser ut på kursen "Testkurs c-uppsats” med uppgifterna som behöver göras 

 

I figur 10 nedan så finns en röd ruta markerad som refereras vid problemområde på uppgift 1 samt 

uppgift 4 (se tabell 4 ovan). Rutan visar på hur det ser ut med samtliga mappar som finns i ”Testkurs 

c-uppsats” och där några av mapparna är klickade på så de visar mer information nedanför. 
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Figur 10 - Bild på hur det ser ut när man är på innehåll och klickat upp några mappar i kursen ”Testkurs c-uppsats” 

 

I figur 11 nedan så finns en röd ruta markerad som refereras vid problemområde på uppgift 8 (se 

tabell 4 ovan). Rutan visar på hur det ser ut där information från bibliotekets sida presenteras och 

nedan visar information från v. 49. 

 

Figur 11 - Bild på hur bibliotekets anslag på Itslearning ser ut med information 

 

I figur 12 nedan så finns två röda rutor markerade som refereras vid problemområde på uppgift 9 (se 

tabell 4 ovan). Rutan till vänster visar på hur en av frågorna på DigiExam såg ut och där några av 

testpersonerna försökte kopiera den skrivna texten som stod i frågan. Rutan till höger visar på vart 

man trycker när provet är klart och man ska lämna in det. 
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Figur 12 - Bild på hur DigiExam ser ut när elev gör en fråga på ett prov 

 

4.3 Hur användarna uppfattar webbplatserna 
Här nedan presenteras de svar från enkäten som besvarades av testpersonerna. 

4.3.1 Resultat från enkät 

4.3.1.1 Frågor om uppgifter efter avslutat användartest 

Här nedan presenteras resultat från enkätfrågorna 4 och 5 som testpersonerna svarade på. Frågorna 

som besvarades kan ses i tabell 5. 

Tabell 5 - Sammanställning av enkätfrågorna 4 och 5 

Fråga 4 Tyckte du att någon av uppgifterna var mer problematisk än någon annan att 
utföra? 

Fråga 4.1 Om ja: Vilken uppgift var problematisk och varför? 

Fråga 5 Fanns det någon förbättring/ändring på någon av webbplatserna du tänkte på när 
du utförde uppgifterna som hade underlättat eller gjort något mer tydligt? 

Fråga 5.1 Om ja: Vilken webbplats och vilket förbättring/ändring tänkte du på? 

 

Fråga 4, som gällde om testpersonerna tyckte någon av uppgifterna de utförde var mer problematisk 

än någon annan att utföra, så svarade fem av de åtta testpersonerna ja på denna (se figur 13 nedan). 

TP1, TP4 och TP6 tyckte alla tre att den första uppgiften var svårare att utföra än dom andra som 

handlade om att de skulle kontrollera aktuella inlämningar och uppgifter. TP6 nämnde att det är 

rörigt bland uppgifterna och detsamma nämnde TP4 som kommenterade svårigheter kring att se när 

uppgifterna skulle vara inlämnade. TP2 och TP5 ansåg att uppgift 8 var mer problematisk att utföra. 

TP5 menade på att uppgiften var otydligt formulerad eller att hen missförstod till en början vad den 

gick ut på. TP2 tyckte att det var alldeles för mycket information på samma gång och därav svårt att 

ta sig igenom och tyda vad som stod. TP2 hade även svårigheter kring uppgift 3 och kommenterade 

att det var för att hen inte läste hela uppgiften på en gång och därav inte visste vad den gick ut på. 
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Figur 13 - Resultat från TP1-TP8 från enkätfråga 4: Tyckte du att någon av uppgifterna var mer problematisk än någon 
annan att utföra? 

 

På fråga 5 som handlade om testpersonerna hade någon förbättring eller ändring angående 

webbplatserna som de tänkte kunde underlättat när de utförde uppgifterna så svarade tre av åtta (se 

figur 14 nedan) ja på denna. Av de tre så hade alla synpunkter som gällde webbplatsen Itslearning. 

TP1 nämnde att hen skulle vilja ha en flik på Itslearning där aktuella inlämningar finns listade och att 

denna flik ska finnas under samtliga kurser. TP5 nämnde att hen tycker att det lätt kan bli rörigt när 

det finns mycket information i en kurs, men vet inte hur detta skulle kunna förbättras. TP6 är också 

inne på en förbättring gällande uppgifter på Itslearning och hen vill att det ska vara tydligare med 

vilka som ska lämnas in och även när de ska in. 

 

Figur 14 - Resultat från TP1-TP8 från enkätfråga 5: Fanns det någon förbättring/ändring på någon av webbplatserna du 
tänkte på när du utförde uppgifterna som hade underlättat eller gjort något mer tydligt? 

 

4.3.1.2 Frågor om Itslearning 

Här nedan presenteras resultat från enkätfrågorna 6-9 som testpersonerna svarade på. Frågorna som 

besvarades kan ses i tabell 6. 

Tabell 6 - Sammanställning av enkätfrågorna 6-9 

Fråga 6 Hur ofta brukar du gå in på Itslearning? 

Fråga 7 Är det någon/några funktioner eller information du saknar på Itslearning? 

Fråga 7.1 Om ja: Vad saknar du för något? 

Fråga 8 Brukar du gå in och kolla återkoppling på alla uppgifter/läxor på Itslearning? 

Fråga 8.1 Om ja: Tycker du att det är enkelt att hitta eller är det svårt (och varför är det i 

sådana fall svårt)? 

Fråga 8.2 Om nej: Varför kollar du inte återkoppling? 

Fråga 9 Vad brukar du oftast själv gå in och göra på Itslearning under en vecka? 

 

0 1 2 3 4 5 6

Nej

Ja

0 1 2 3 4 5 6

Nej

Ja
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Fråga 6 handlade om hur ofta testpersonerna är inne på Itslearning och svaren kan ses i figur 15 

nedan. Fem av de åtta testpersonerna uppgav att de är inne flera gånger om dagen, två testpersoner 

är inne en gång om dagen och en testperson uppgav att hen är inne 2-4 gånger i veckan. 

 

Figur 15 - Resultat från TP1-TP8 från enkätfråga 6: Hur ofta brukar du gå in på Itslearning? 

 

På fråga 7 så uppgav tre av testpersonerna (se figur 16 nedan) att de saknade någon funktion eller 

information på Itslearning. Det som saknades enligt TP2 är att sidan ska vara mer anpassad utifrån 

hen som elev. TP2 uppgav att hen inte använder sig av många av de flikar som finns på Itslearning. 

Eftersom hen inte använder dessa så kan de ge ett väldigt rörigt intryck. TP5 menar på att det skulle 

underlätta att hitta material i olika kurser om det redan fanns färdiggjorda mallar för hur strukturen 

ska vara uppbyggd så att kurserna liknar varandra och man vet vart man ska leta när man söker 

något. TP5 nämnde att det kan bli mycket rörigt när det blir många filer i samma kurs. TP7 hade 

också en funktion som hen saknade och det är att få notiser när det är något som behöver göras, 

som ska ge en notifikation om när en uppgift ska in eller när ett prov ska göras. 

 
Figur 16 - Resultat från TP1-TP8 från enkätfråga 7: Är det någon/några funktioner eller information du saknar på 
Itslearning? 

 

Alla utom en testperson uppgav att det är enkelt att hitta återkoppling (se figur 17 nedan) som fråga 

8 handlade om. Testpersonerna uppgav att notiserna är tydliga som yttrar sig som en orange notis 

vid en klocka i högra hörnet (se figur 6 i avsnitt 4.2.1). Men TP1 och TP6 uppgav att det är lätt att 

hitta de gånger som denna notis kommer upp men TP1 och TP6 uppgav att den inte gör det varje 

gång när återkoppling gjorts och vid de fallen kontrolleras inte heller återkopplingen. TP4 uppgav att 

ibland vill man bara få reda på sitt betyg och läser därmed inte om hen fått någon kommentar på 

något. 

0 1 2 3 4 5 6

Aldrig

Nästan aldrig

2-4 gånger i veckan

En gång om dagen

Flera gånger om dagen

0 1 2 3 4 5 6

Nej

Ja
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Figur 17 - Resultat från TP1-TP8 från enkätfråga 8: Brukar du gå in och kolla återkoppling på alla uppgifter/läxor på 
Itslearning? 

 

Fråga 9, som gällde vad testpersonerna brukar göra under en vecka på Itslearning, kan ses i figur 18 

nedan. Nästan alla testpersoner uppgav att de lämnar in uppgifter och inlämningar samt att hitta 

nytt material i deras kurser. Fyra av åtta testpersoner uppgav att de skickar meddelanden via 

Itslearning under en vecka, tre testpersoner kollar planeringar i deras kurser och två kontrollerar 

feedback de har fått. 

 

Figur 18 - Resultat från TP1-TP8 från enkätfråga 9: Vad brukar du oftast själv gå in och göra på Itslearning under en vecka? 

 

4.3.1.3 Sammanställning av tabell om Itslearning 

Testpersonerna fick för varje påstående välja att kryssa i den rutan som stämde in med det angivna 

påståendet. Testpersonerna kunde välja mellan alternativen: 

• Instämmer helt 

• Instämmer till stor del 

• Vet ej 

• Instämmer till viss del 

• Instämmer inte alls 

Nedan i tabellen (se tabell 7) så är testpersonerna TP1-TP8 resultat sammanställt för de alternativen 

som de valde för varje påstående. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nej

Ja

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Lämna in uppgifter/inlämningar

Hitta nytt material

Kontrollera feedback

Kolla planeringar

Skicka meddelanden
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Tabell 7 - Svar från enkätfrågor om Itslearning 

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till viss del 

Vet ej 
Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

 
Itslearning är enkelt att 

använda 
 

 TP1  
TP2, TP4, 
TP5, TP7, 

TP8 
TP3, TP6 

 
Jag upplever navigering på 
Itslearning som enkel att 

förstå sig på 
 

 TP1, TP5  
TP4, TP6, 
TP7, TP8 

TP2, TP3 

 
Jag hittar utan problem 

den information jag söker 
om skoluppgifter, 

meddelanden m.m. på 
Itslearning 

 

 TP1, TP8  
TP2, TP3, 
TP4, TP5, 

TP6 
TP7 

 
Jag tycker att det är enkelt 

att kontakta lärare och 
andra elever via Itslearning 

 

   TP1, TP7 
TP2, TP3, 
TP4, TP5, 
TP6, TP8 

 
Jag tycker Itslearning är en 

effektiv sida att utföra 
mina skoluppgifter på 

 

 TP1  
TP3, TP4, 
TP6, TP8 

TP2, TP5, 
TP7 

 
Jag tycker att det är tydligt 
med notiser på Itslearning 
när något skett som att en 
uppgift är rättad eller att 

någon uppgift är 
kommenterad 

 

   
TP1, TP2, 
TP4, TP6, 

TP8 

TP3, TP5, 
TP7 

 

4.3.1.4 Frågor om DigiExam 

Här nedan presenteras resultat från enkätfråga 10 som testpersonerna svarade på. Frågan som 

besvarades kan ses i tabell 8. 

Tabell 8 - Sammanställning av enkätfråga 10 

Fråga 10 Är det någon/några funktioner eller information du saknar på DigiExam? 

Fråga 10.1 Om ja: Vad saknar du för något? 
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Frågan som handlade om ifall testpersonerna saknade någon information eller funktion på 

webbplatsen DigiExam resulterade i ett nej från samtliga. Eftersom svaret på fråga 10 blev ett nej så 

besvarades därmed inte heller delfråga 10.1. 

Testpersonerna fick för varje påstående välja att kryssa i den rutan som stämde in med det angivna 

påståendet. Testpersonerna kunde välja mellan alternativen: 

• Instämmer helt 

• Instämmer till stor del 

• Vet ej 

• Instämmer till viss del 

• Instämmer inte alls 

Nedan i tabellen (se tabell 9) så är testpersonerna TP1-TP8 resultat sammanställt för de alternativen 

som de valde för varje påstående. 

Tabell 9 - Svar från enkätfrågor om DigiExam 

 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

till viss del 
Vet ej 

Instämmer 

till stor del 
Instämmer 

helt 

 

DigiExam är en 

enkel metod för att 

skriva nationella 

prov 
 

   TP1, TP4, TP6 
TP2, TP3, 

TP5, TP7, TP8 

 

Jag skriver hellre 

nationella prov med 

papper och penna 

än på DigiExam 
 

TP1, TP2, 
TP3, TP4, 
TP5, TP7, 

TP8 

 TP6   

 

Det är enkelt att 

logga in på 

DigiExam 
 

   
TP1, TP3, 

TP4, TP5, TP8 
TP2, TP6, TP7 

 

Man får tydlig 

information om hur 

man registrerar sig 

på provet på 

DigiExam 

 
 

   TP1, TP3, TP4 
TP2, TP5, 

TP6, TP7, TP8 
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5. ANALYS 
 

5.1 U1 Upplever eleverna användbarhet på webbplatsen Itslearning? 
Nedan så kommer den upplevda användbarheten som testades på webbplatsen Itslearning 

analyseras som nämndes i analysmodellen från avsnitt 2.6. Analysen kommer baseras på vad som 

besvarades i enkäten samt vad som kunde uppmärksammas via observation och skärminspelning. 

5.1.1 Upplevd användbarhet vid strukturering av information 
Om man ser hur testpersonerna klarade att utföra uppgifterna så var det några svårigheter på vissa 

av dem som kan ses i tabell 3 i avsnitt 4.2 samt tabell 4 i avsnitt 4.2.1. Sju av åtta testpersoner 

klarade första uppgiften, som handlade om att räkna antalet uppgifter som de hade i kursen 

”Testkurs c-uppsats”, även om TP3 och TP4 tog en svårare väg till resultatet (kan ses i nämnd tabell 4 

ovan). TP1, TP4 och TP6 klarade första uppgiften men yttrade att denna var mest problematisk att 

utföra. Dock så nämnde inte TP3 och TP4 att det var en svårighet att klicka sig in i alla mappar, vilket 

var på det sättet de utförde uppgiften, för att se aktuella inlämningar och uppgifter. I figur 19 nedan 

visas hur TP3 och TP4 valde att lösa uppgiften på och den rödmarkerade rutan visar hur det ser ut 

med mapparna i kursen och när några utav dessa är klickade på så mer information visas. 

 

Figur 19 - Bild på hur det ser ut när man klickat upp några mappar i kursen Testkurs c-uppsats 

 
TP1, TP4 och TP6 nämnde problem kring uppgift 1 och att se tydligt när uppgifterna skulle vara 

inlämnande samt att det är rörigt bland uppgifterna (se figur 20 nedan vid det rödmarkerade 

området). Detta kan tänkas kopplas till en av Rubin och Chisnell (2008, s. 4-5) definition av 

användbarhet som är tillfredsställelse (satisfaction). Tillfredställelse hänvisar till användarens 

uppfattningar, åsikter och känslor om systemet. I det här fallet gällde det en funktion i systemet men 

kan anses vara en mycket viktig sådan eftersom sju av åtta testpersoner uppgav att, de under en 

vecka på Itslearning, lämnar in uppgifter/inlämningar som kan ses i figur 21 nedan. Dessutom, av 

resultatet att döma, så valde TP3 och TP4 att klicka sig in i alla mappar och räkna uppgifterna. Det 

kan resultera i svårigheter om flera kurser har många uppgifter som ska lämnas in och veta vilken 

som ska in när. I och med det kan det anses, på det området, inte vara så tillfredsställande att 

använda. Ser man även till de riktlinjer, nämnda i avsnitt 2.4.1, som Molich (2002, s. 110) nämner, så 

kan man anse att de flesta riktlinjer är uppfyllda kring hur strukturen på en text ska vara. För att göra 
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det enkelt att skumma igenom texten tar författaren upp att det krävs en talande rubrik, i det här 

fallet, ”Uppgifter” (se figur 20 nedan), en kort sammanfattning saknas dock men texten är uppdelad, 

med exempelvis vad som har tidsgräns eller inte. Tomrum finns mellan avsnitten och länkar framhävs 

med ett mer fetmarkerat typsnitt. Dock så var det något som gjorde att testpersonerna TP3 och TP4 

inte såg detta, inte visste om vart de skulle finna det eller att de hellre räknar på det sätt som de 

gjorde. Dessutom av den kritik från TP1, TP4 och TP6 som nämndes ovan så kan det antas att det inte 

är tillräckligt tydligt strukturerat för att göra det tillfredsställande för användarna, trots att många av 

Molich ovannämnda kriterier är uppfyllda. 

 

Figur 20 - Bild på hur startsidan ser ut på kursen "Testkurs c-uppsats” med uppgifterna som behövs göras 

 

Figur 21 - Resultat från TP1-TP8 från enkätfråga 9: Vad brukar du oftast själv gå in och göra på Itslearning under en vecka? 

5.1.2 Förbättring kring användbarheten 
Fråga 5 som handlade om ifall det fanns någon förbättring eller ändring på någon av webbplatserna 

som testpersonen tänkte på när hen utförde uppgifterna som hade underlättat eller gjort något mer 

tydligt så svarade tre av åtta testpersonerna ja på denna. Av de tre svaren så gällde alla webbplatsen 

Itslearning. TP1 nämnde att hen saknar en flik på Itslearning där aktuella inlämningar finns listade 

och att en sådan ska finnas med på samtliga kurser. TP6 vill också ha en förbättring kring uppgifter 

och vill att det är tydligare med vilka uppgifter som ska lämnas in och när de ska vara inne. TP5 

antydde en allmän åsikt kring att det blir rörigt när det är mycket information, men vet inte hur detta 

kan lösas. Av resultaten att döma med avklarade uppgifter där sju av åtta testpersoner klarade 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Lämna in uppgifter/inlämningar

Hitta nytt material

Kontrollera feedback

Kolla planeringar

Skicka meddelanden
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uppgift 1 utan problem samt samma resultat gällande att lämna in en uppgift med kommentar, som 

var uppgift 3, så var det ändå tre testpersoner som yttrade en förbättring kring detta område på 

webbplatsen Itslearning. De förbättringar som testpersonerna yttrade kan resultera i att mindre fel 

uppstår och det i sin tur kan ge en positiv effekt kring användbarheten på webbplatsen. Nielsen 

(2012) nämner att användbarhet ska vara något för att förbättra användbarheten och är ett mått på 

hur enkelt användargränssnittet är att använda. Av det här resultatet att döma så kan det anses som 

att nämnda testpersoner inte anser att användargränssnittet är så enkelt att använda när ord som 

”rörigt” och att det kan bli ”tydligare” dyker upp som svar kring förbättringar och ändringar på 

området. Det kan också ha att göra med det som Spolsky (2001, s. 19) tar upp kring hur användare 

vill ha så lite val som möjligt. Strukturen som uppgifterna presenteras på nu kanske inte svarar på hur 

testpersonerna vill att det ska se ut. Vad man kan se på bilden (se figur 20 ovan vid det rödmarkerade 

området) är att val som ”Aktiv”, ”Slutfört” och ”Dolt” kan väljas samt under vald flik ”Aktiv” finns 

kategoriseringen ”Senare” och ”Ingen tidsgräns”. Problemet kan ligga i den struktur som för tillfället 

finns på Itslearning med att det finns för mycket val kring uppgifter.  

5.1.3 Avsaknad av funktion och information 
Fråga 7 som handlade om ifall testpersonerna saknade någon funktion eller information gällande 

webbplatsen Itslearning så svarade tre av åtta testpersoner ja på denna. TP2 ville ha sidan mer 

anpassad efter hen som elev och menar på att det finns mycket flikar i navigationsbaren som lätt kan 

ge ett rörigt intryck. Figur 22 nedan visar, i den rödmarkerade rutan, hur navigationsbaren kan se ut 

på Itslearning och de val man som elev har att göra. Tufvesson (2009, s. 41) diskuterar kring hur 

många val som borde finnas i navigeringen och menar på att finns där för många val upplevs sidan 

som jobbigt och gör det svårare att hitta rätt. Detta är något som TP2 upplever kan förbättras och 

kan kopplas med Spolskys (2001, s. 19) argument kring att begränsa valen för användarna så långt 

som det är möjligt för att undvika att göra val i onödan. 

 

Figur 22 - Bild på hur navigationsbaren kan se ut på Itslearning 

TP5 yttrade att hen tycker det skulle underlätta om strukturen i varje kurs såg likadan ut och att det 

följde en mall så man vet vart allt ligger när man letar efter något. Detta kan anses inte leva upp till 

beskrivningen av användbarhet enligt ISO-definitionen 9241-11:2018 som beskriver hur användare 

ska kunna uppnå specifika mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett visst användningsområde då 

det enligt TP2 finns för mycket val som inte används i navigationsbaren och därmed kan försvåra att 

utföra de mål som hen har på webbplatsen. Detsamma gäller de mål som TP5 har då det kan vara 

svårt att finna det man letar efter i kurserna om information finns på olika ställen. Är det användbart 

så ska användarna kunna utföra saker utan hinder, tvekan, frågor eller frustration (Rubin & Chisnell 

2008, s. 4) och det kan anses som att testpersonernas nämnda problem från enkätsvar och vad som 
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observerades inte svarar fullt ut på den beskrivningen kring användbarhet. Hinder och frustration kan 

uppstå om man inte hittar det man letar efter, som TP5 nämner, eller att tveksamhet gör sig påmind 

om det finns för mycket val att handskas med, som TP2 tar upp, och man inte vet vad man ska välja.  

5.2 U2 Upplever eleverna användbarhet på webbplatsen DigiExam när de utför digitala 

prov? 
Nedan så kommer den upplevda användbarheten som testades på webbplatsen DigiExam analyseras 

som nämndes i analysmodellen från avsnitt 2.6. Analysen kommer baseras på vad som besvarades i 

enkäten samt vad som kunde uppmärksammas via observation och skärminspelning. 

5.2.1 Upplevd användbarhet på webbplatsen DigiExam 
På fråga 10 på enkäten som gällde om ifall testpersonerna saknade någon funktion eller information 

på DigiExam så svarade alla nej på denna, samt att alla testpersoner antingen ”Instämde till stor del” 

eller ”Instämde helt” på de påståenden som besvarades (se tabell 10 nedan). Dock gällde inte detta 

på påståendet om testpersonerna hellre vill skriva prov med papper och penna än på DigiExam, där 

sju av åtta testpersoner svarade ”Instämmer inte alls” och en svarade ”Vet ej”. 

Tabell 10 - Svar från enkätfrågor om DigiExam 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss del 
Vet ej 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

helt 

 

DigiExam är en 

enkel metod för att 

skriva nationella 

prov 
 

   TP1, TP4, TP6 
TP2, TP3, 

TP5, TP7, TP8 

 

Jag skriver hellre 

nationella prov med 

papper och penna 

än på DigiExam 
 

TP1, TP2, 
TP3, TP4, 
TP5, TP7, 

TP8 

 TP6   

 

Det är enkelt att 

logga in på 

DigiExam 
 

   
TP1, TP3, 

TP4, TP5, TP8 
TP2, TP6, TP7 

 

Man får tydlig 

information om hur 

man registrerar sig 

på provet på 

DigiExam 

 
 

   TP1, TP3, TP4 
TP2, TP5, 

TP6, TP7, TP8 

 

Av detta resultat att bedöma så verkar det som att de testpersoner som utförde användartestet 

tycker att DigiExam fungerar bra som det är och inga funktioner som de saknar. Trots att TP3 inte 

utförde provet på korrekt sätt utan lämnade in det utan att slutföra det samt att fem av åtta 
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testpersoner inte kunde kopiera texten från själva frågan på DigiExam utan skrev meningen tre 

gånger (se figur 23 nedan). I figuren visas ett rött markerat område till vänster som är på den fråga 

där testpersonerna hade problem att kopiera texten från själva frågan och rutan till höger visar på 

den knapp som TP3 tryckte på utan att ha slutfört någon fråga på provet. En orsak till varför TP3 inte 

genomförde provet kan ha att göra med att hen inte läste uppgiften korrekt utan såg till vad målet 

med uppgiften var. Barnum (2011, s. 87) tar upp hur användare har bråttom och inte vill lägga tid på 

att läsa på webben utan agera. Användare läser endast det innehåll som matchar det syfte de har 

och vad för mål de vill uppnå på webbsidan. Webbplatsen kan annars anses vara självförklarande av 

de sju testpersonerna som klarade av uppgiften i den mening att man som användare förstår vad det 

är man ska göra och hur man ska gå tillväga (Krug 2014, s. 11) då de alla klarade att genomföra 

frågorna på det digitala provet utan större problem. Det kan anses som att webbplatsen är effektiv i 

den mening att den uppträder på ett sådan sätt som användaren förväntar sig med det mål de har 

med webbplatsen. Webbplatsen kan också anses vara tillfredställande då inte åsikter eller 

uppfattningar om webbplatsen i enkäten eller i utförandet av uppgifterna tydde på något annat. 

Vad gäller problemet som några av testpersonerna hade kring att kopiera texten så ansåg ingen av 

testpersonerna att detta var ett problem som de yttrade i enkäten utan något som observerades. 

Dock inget som påverkade att de ändå inte kunde slutföra uppgiften samt så finns det inget som 

säger hur viktig en sådan funktion är i det här fallet med att kunna kopiera text från en fråga ner till 

svarsfältet.  

 

Figur 23 - Bild på hur DigiExam ser ut när elev gör ett prov 

 

5.3 U3 Vilka användbarhetsproblem stöter eleverna på när de utför dagliga uppgifter 

på Itslearning och DigiExam? 

5.3.1 Problem som uppmärksammades via observation, enkätsvar och skärminspelning 
Problem som användarna stötte på och som kunde uppmärksammas genom observation samt svar 

från enkät kan ses nedan i tabell 11 och som även förklaras i tabell 4 i avsnitt 4.2.1. 
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Tabell 11 - Problem som testpersonerna stötte på under användartestet 

Uppgift Problem Testperson 

- 
Skärminspelningen sparades inte på grund av problem med 

programmet PowerPoint 
TP1 

1 
Räknade alla uppgifter i samtliga kurser och inte i den aktuella 

kursen ”Testkurs c-uppsats” 
TP5 

1 
Tryckte sig in i alla mappar på kursen och räknade varje uppgift 

och inlämning var för sig istället för att se samtliga från översikt 
TP3, TP4 

2 
Kunde inte genomföra testet ”Sverigetest” på grund av att 

författaren hade glömt aktivera det efter föregående testperson 
TP2 

3 Lämnade endast en kommentar och bifogade inget dokument TP7 

4 
Tryckte sig in i alla mappar för att hitta kommentar + betyg på 

uppgiften 
TP4 

4 
Missade orange notis som tyder på att man har en ny bedömning 

eller betygsatt uppgift 
TP3, TP4, TP5, 

TP6, TP7 

8 Angav fel vecka på uppgiften från bibliotekets sida TP4, TP7, TP8 

9 
Försökte kopiera text från en fråga från DigiExam men det 

fungerar inte 
TP1, TP4, TP6, 

TP7, TP8 

9 
Lämnade in provet på DigiExam utan att genomföra hela provet 

med alla frågor 
TP3 

 

Det var endast TP5 som inte klarade att utföra uppgift 1 som handlade om att räkna de uppgifter och 

inlämningar som fanns i ”Testkurs c-uppsats” och av observation och skärminspelning att döma så 

uppmärksammades problem vid utförandet som TP3 och TP4 gjorde när de räknade uppgifterna i 

varje mapp som nämndes i avsnitt 5.1. Övrigt så var det inget annat problem som kunde 

uppmärksammas genom observation och skärminspelning vid den första uppgiften. Men tre av åtta 

testpersoner, TP1, TP4, och TP6, skrev att uppgift 1 var svårare att utföra på grund av svårigheter 

kring att se när uppgifter ska vara inlämnande och att det är rörigt på det området. TP1, TP5 och TP6 

yttrade att en förbättring kan ske på detta område. TP1 nämnde att hen ville ha en flik i alla kurser 

där aktuella inlämningar finns, TP5 nämnde ingen specifik ändring eller förbättring men att det blir 

rörigt när mycket information finns samt att TP6 vill att det här området med uppgifter ska vara 

tydligare. Figur 24 nedan visar med det rödmarkerade området hur det ser ut med aktuella uppgifter 

i kursen ”Testkurs c-uppsats”. 

Den uppgift som flest testpersoner, tre av åtta, inte klarade var uppgift 8 med att hitta information 

på bibliotekets webbsida på webbplatsen Itslearning och den uppgift som tog längst tid för samtliga 

testpersoner att utföra. TP2 och TP5 tyckte att den uppgiften var mest problematisk att utföra då TP2 

tyckte det var mycket information att ta sig igenom samt att TP5 uttryckte att uppgiften var otydligt 

formulerad. Analysen kring detta nämns mer ingående i avsnitt 5.3.2.  

En testperson klarade inte uppgift 9 som handlade om att utföra ett prov på DigiExam som 

diskuterades i ovanstående avsnitt 5.2.1. Dessutom klarade inte TP7 uppgift 3 korrekt med att lämna 

in en uppgift när hen glömde att bifoga ett dokument som beskrivs mer utförligt nedan i avsnitt 

5.4.1.1. TP2 kunde inte utföra uppgift 2 korrekt då författaren hade glömt att aktivera provet på den 

frågan inför användartestet och inget som kunde utvärderas av hen i det testet. 
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Figur 24 - Bild på hur uppgifterna presenteras i kursen "Testkurs c-uppsats" 

5.3.2 Användbarhetsproblem kring effektiviteten och tillfredsställelse när information 

presenteras 
Något som uppmärksammades genom observation var att uppgift 8 som handlade om att leta 

information på bibliotekets sida tog lite längre tid än de andra uppgifterna att utföra, något som även 

kunde ses i efterhand på skärminspelningarna. Tiden i sig är inte relevant i den här undersökning då 

det inte var något som skulle mätas, men från enkätsvaren så nämnde TP2 och TP5 att uppgift 8 var 

mer problematisk än de andra att utföra. TP5 tyckte att uppgiften var otydligt formulerad eller att 

hen inte förstod först vad den gick ut på. TP2 nämnde att det var mycket information att ta sig 

igenom (se figur 25 nedan vid det rödmarkerade området) och hade svårt att tyda allt som stod. Det 

kan vara så att det som TP2 yttrade stämmer överens på samtliga testpersoner om man ser till att 

det tog längre tid för dem att utföra den här uppgiften men det är ingen slutsats man kan dra då TP2 

var den enda testpersonen som faktiskt svarade att det var problematiskt för hen. Men att se till hur 

testpersonerna klarade av uppgiften så var det tre av dem som inte utförde denna korrekt som kan 

ha att göra med att det var mycket text på sidan. Nielsen (1997) diskuterar kring hur användare läser 

på webben och menar på att det gör de inte. Människor läser sällan en webbsida ord för ord utan 

skannar sidan och plockar ut enskilda ord och meningar. Nielsen menar på att en webbsida ska ha 

text som är lätt att skanna och det får man genom att man bland annat har: 

• Markera nyckelord. 

• Ha meningsfulla underrubriker. 

• Punktlistor. 

• En idé per stycke. 

• Halvera mängden text gentemot konventionellt skrivande. 

Figur 25 nedan, där den röda rutan visar på hur information presenteras på bibliotekets sida på 

Itslearning, kan det anses inte stämma överens med vad Nielsen nämner ovan. Nyckelord är förvissa 

markerade och punktlistor presenteras men det är fortfarande relativt mycket text på samma ställe 

samt att inga underrubriker presenteras vilket gör det svårare att skumma igenom texten. Preece et 

al. (2011, s. 135) tar upp hur användare kan bli frustrerade om webbplatsen är komplex och inte 

motsvarar deras förväntningar. Det i sin tur kan resultera i att webbplatsen inte är tillfredsställande 

för användarna då känslorna blir negativa gentemot webbplatsen och att den inte uppträder på ett 
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sådan sätt som användaren förväntar sig. Genom att underlätta för användaren att kunna skumma 

igenom text så bidrar det även till att webbplatsen uppfattas mer effektiv samt tillfredsställande. 

 

Figur 25 - Bild på hur information presenteras på bibliotekets anslag på Itslearning 

5.3.3 Användbarhetsproblem kring effektiviteten vid navigering 
På fråga 9, som handlade om vad testpersonerna främst gör under en vecka på Itslearning så svarade 

två att de kontrollerar feedback. På fråga 8 från enkäten, som handlade om ifall testpersonerna 

brukar kolla återkoppling eller feedback på uppgifter på Itslearning, så svarade sju av åtta 

testpersoner ja på denna. Dock poängterade TP1 och TP6 att de endast gör det de gångerna som de 

får en notis kring det men de gångerna som de inte får det kollar de heller inte återkopplingen. 

Resterande av testpersonerna uppgav att det är enkelt att hitta återkoppling. Men problem som 

uppmärksammades från skärminspelning och observation var att fem av de åtta testpersonerna 

missade den notis som är orange (se figur 26 nedan vid det rödmarkerade området) som dyker upp i 

högra hörnet när man har fått en ny bedömning på något. Orsakerna till detta kan vara många och 

Krug (2014, s. 15) nämner att knappar ska fungera på så sätt att det inte är en tvekan om att det går 

att trycka på den. Nu är inte notissymbolen utformad som en knapp men kanske kan det vara en av 

orsakerna till att så många av testpersonerna valde att inte trycka på den, den kanske rent utav inte 

ser klickbar ut. Spolsky (2001, s. 87-88) tar upp hur ikoner fungerar bra för substantiv när man gör en 

verklig bild utav objektet men inte lika bra för verb. Symbolen är en klocka som kanske kan vara svår 

att tyda fullt ut om man inte redan är bekant med vad den står för. Söderström (2010, s. 66) nämner 

dessutom hur ikoner kan vara vilseledande för personer som inte har vetskap om vad de står för till 

skillnad från utvecklarna som har gjort programmet. Det kan resultera i negativitet kring hur effektiv 

webbplatsen fungerar på det här området då webbplatsen kan anses inte uppträda på ett sådant sätt 

som användare förväntar sig eftersom fem av de åtta testpersonerna missade notisen som dök upp. 

 

Figur 26 - Bild på hur det ser ut när man får en notis om att något är bedömt 
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5.4 Användbarhet 
Nedan så kommer kriterierna för hur en webbplats anses vara användbar analyseras som togs upp i 

analysmodellen i avsnitt 2.6. 

5.4.1 Inga allvarliga fel 

5.4.1.1 Problem med DigiExam 

Vad gäller allvarliga fel som uppmärksammades genom observation och skärminspelning så kan det 

anses vara ett sådant i fallet när TP3 inte utförde uppgift 9 korrekt, som handlade om att starta ett 

prov på DigiExam och slutföra det. Men TP3 startade endast provet och lämnade in det utan att 

slutföra frågorna som fanns på provet. Vad detta beror på är svårt att avgöra då inga svar på enkäten 

antydde att hen tyckte någon uppgift var mer problematiskt att utföra än någon annan och inte 

heller om uppgiften var otydligt formulerad så hen inte förstod vad som skulle göras. Detta kan anses 

vara allvarligt om det är så att problematik ligger i att man inte kan utföra provet korrekt på DigiExam 

men som sagt så går inte orsaken att fastställa och därigenom inte heller hur allvarligt det här 

problemet är då det endast var en testperson som inte genomförde denna uppgift korrekt.  

Något annat som uppmärksammades från DigiExam när testpersonerna utförde provet var på en 

fråga där de skulle skriva eller kopiera texten från frågan (se figur 27 nedan vid det rödmarkerade 

området). Fem av åtta testpersoner försökte kopiera direkt från frågan men det gick inte och 

resulterade istället i att de fick skriva det manuellt i textrutan. Vad gäller hur allvarligt problemet är 

kan vara svårt att svara på då det inte finns något som tyder på att man som elev måste kopiera text 

från en fråga ner i svarsfältet eller inte, men det som resultatet visade, utifrån användartestet, är att 

det inte går att kopiera texten från en fråga ner till textfältet om man så skulle vilja eller behöva det. 

 

Figur 27 - Bild på hur en fråga på DigiExam ser ut 

5.4.1.2 Problem med Itslearning 

Samtliga testpersoner utom TP5 klarade uppgift 1, men trots det var det denna uppgift som TP1, TP4 

och TP6 upplevde var mer problematisk än de andra uppgifterna. Dessutom så ville TP1 och TP6 att 

de ville ha en förbättring på detta område. TP1 vill ha en flik på Itslearning där aktuella inlämningar 

finns listade och att en sådan flik ska finnas under samtliga kurser. TP6 vill ha det tydligare kring vilka 

uppgifter som ska lämnas in och även när dessa ska vara inne. Det var inget i skärminspelningen eller 

observationen som resulterade i att dessa personer upplevde problematik kring denna uppgift och 

var en uppgift de klarade. Men hur problematiskt detta är kan vara svårt och säga då de personer 

som yttrade svårigheter kring denna faktiskt klarade den. Det kan ha och göra med att de har lärt sig 

systemet och anpassat sig utefter det. Det här är något som Rubin och Chisnell (2008, s.7-8) tar upp 

som en av de orsaker till att system är svåra att använda. Författarna menar på att man måste ta 

hänsyn till både människan och systemet för att uppnå användbarhet kring det. 
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På uppgift 3, som handlade om att lämna in en uppgift med kommentar och bifoga ett dokument, så 

missade TP7 att bifoga dokumentet (se bild 28 nedan vid det rödmarkerade området). Det kan ha att 

göra med att hen missade att läsa hela uppgiften och gick händelserna i förväg med att endast se 

rubriken på uppgiften som var ”Lämna in en uppgift”. Krug (2014, s. 22) tar upp hur användarna har 

ett mål som hen vill åstadkomma snabbt och läser inget i onödan. Det kan ha varit en av orsakerna 

till att hen missade att bifoga dokumentet. Det här felet anses inte vara allvarligt på så sätt att man 

som elev har en ny chans att göra om inlämning och därigenom bifoga dokumentet. 

 

Figur 28 - Bild på hur det ser ut när man ska bifoga ett dokument till en inlämning på Itslearning 

På uppgift 8 som handlade om att hitta information på bibliotekets hemsida så var det denna uppgift 

som tre testpersoner inte klarade. Dessa tre testpersoner angav fel vecka och det är inte ett allvarligt 

fel i sig även om det är ett fel. Det kan dock resultera i att om det finns mycket information som inte 

är strukturerad på ett sätt som upplevs användbart så kan information förbises. Se figur 25 ovan från 

avsnitt 5.3.2. Tre av åtta testpersoner klarade inte denna uppgiften och två testpersoner uppgav att 

uppgift 8 var mest problematisk. Om information finns som är strukturerad på det här sättet så kan 

elever missa viktig information och det kan vara en god idé att se över hur det kan göras mer 

användbart utefter den målgrupp som behöver ta del av informationen. När användare läser på 

webbplatser så gör de det oftast genom att de skummar sig igenom texten och läser det som fångar 

deras intresse eller som vagt liknar det de letar efter (Krug 2014, s. 21). Spolsky (2001, s. 50, 53) tar 

upp hur användare blir frustrerade om det är för mycket text som de inte orkar ta sig igenom och 

missförstånd kan då uppstå. Nielsen (1997) och Molich (2002, s. 110) har båda exempel på hur man 

kan strukturera upp sin text för att göra det enkelt för användare att skumma igenom den. Nielsen 

nämner att man ska markera nyckelord, ha meningsfulla rubriker och punktlistor. Molich (2002) tar 

upp liknande riktlinjer men nämner dessutom att det ska finnas en kort sammanfattning av 

innehållet i början av texten, använda korta avsnitt och dela upp texten överskådligt. Det kan anses 

som att den texten som presenteras på det här sättet (se ovannämnda figur 25) inte är den mest 

optimala för användarvänligheten. Användare behöver hitta något snabbt och skummar igenom 

texten och ser man till de riktlinjer som nämns kring hur texten ska struktureras upp samt till 

resultatet på uppgift 8 kan det anses inte helt uppfylla dessa. Något som TP5 nämnde i enkäten var 

dessutom att hen tycker det lätt kan bli rörigt när det finns mycket information i en kurs men inget 

svar på hur detta ska lösas för att underlätta. 

Förövrigt så var det inga fel som uppmärksammades som allvarliga från observation, skärminspelning 

eller från svar från enkät från övriga testpersoner. Rubin och Chisnell (2008, s. 212) diskuterar kring 

att testpersoner kan vara så frustrerade att de ger upp men att detta i sin tur kan ge mycket värdefull 

information om vad som kan vara en svaghet gällande webbplatsen och att man lär sig mycket 
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genom att se testpersonerna anstränga sig. Vad gäller frustration bland testpersonerna så var det 

inget som uppmärksammades även om vissa fick kämpa lite mer med några av uppgifterna. Vissa 

testpersoner hade problem med några av uppgifterna som uppmärksammades via observation och 

skärminspelning (se tabell 4 i avsnitt 4.2.1) men det var inget i utförandet eller i resultatet som anses 

vara så problematiskt att de inte överhuvudtaget kunde genomföra det och det var inte heller någon 

som avbröt någon av uppgifterna för att de inte kände att de kunde slutföra den. 

5.4.2 Tillfredsställande att använda 
Vid enkätsvaren när testpersonerna skulle ranka hur väl de instämde med påståenden om 

Itslearning, som kan ses i nedan i tabell 12, så har flertalet av testpersonerna svarat ”Instämmer till 

stor del” eller ”Instämmer helt” på påståendena. 

Tabell 12 - Svar från enkätfrågor om Itslearning 

 
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till viss del 

Vet ej 
Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

 
Itslearning är enkelt att 

använda 
 

 TP1  
TP2, TP4, 
TP5, TP7, 

TP8 
TP3, TP6 

 
Jag upplever navigering på 
Itslearning som enkel att 

förstå sig på 
 

 TP1, TP5  
TP4, TP6, 
TP7, TP8 

TP2, TP3 

 
Jag hittar utan problem 

den information jag söker 
om skoluppgifter, 

meddelanden m.m. på 
Itslearning 

 

 TP1, TP8  
TP2, TP3, 
TP4, TP5, 

TP6 
TP7 

 
Jag tycker att det är enkelt 

att kontakta lärare och 
andra elever via Itslearning 

 

   TP1, TP7 
TP2, TP3, 
TP4, TP5, 
TP6, TP8 

 
Jag tycker Itslearning är en 

effektiv sida att utföra 
mina skoluppgifter på 

 

 TP1  
TP3, TP4, 
TP6, TP8 

TP2, TP5, 
TP7 

 
Jag tycker att det är tydligt 
med notiser på Itslearning 
när något skett som att en 
uppgift är rättad eller att 

någon uppgift är 
kommenterad 

 

   
TP1, TP2, 
TP4, TP6, 

TP8 

TP3, TP5, 
TP7 
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Av resultatet från tabellen ovan så kan det tyda på att testpersonerna tycker Itslearning fungerar bra 

som lärplattform. Men vissa av testpersonerna fyllde i ”Instämmer till viss del” vid påståenden som 

gällde att navigering på Itslearning är enkel att förstå sig på, att man utan problem hittar information 

man söker, att Itslearning är enkel att använda samt att Itslearning är en effektiv sida att utföra 

skoluppgifter på. Flertalet av dessa alternativ valdes av TP1 som även nämnde att uppgift 1 som 

gällde att hitta uppgifter/inlämningar i ”Testkurs c-uppsats” (se figur 29 nedan vid det rödmarkerade 

området) var mer problematisk att utföra än de andra. Trots det var det en uppgift som hen klarade. 

Men uttryckte ändå att det är svårt att hitta och kan anses vara en viktig del på webbplatsen som ska 

fungera bra då sju av de åtta testpersonerna uppgav att lämna in uppgifter/inlämningar är det som 

de främst brukar göra under en vecka. 

 

Figur 29 - Bild på hur det ser ut med aktuella uppgifter i Testkurs c-uppsats 

Något annat man kan ta hänsyn till vid enkätsvaren var att vid fråga 4, som handlade om ifall någon 

av uppgifterna var mer problematisk än någon annan att utföra samt fråga 5, som handlade om 

någon förbättring eller ändring på någon av webbplatserna båda resulterade kring svar angående 

webbplatsen Itslearning och inte DigiExam. Dessutom så var det tre testpersoner som uppgav att de 

saknar någon information eller funktion på Itslearning men samma fråga om DigiExam svarade 

samtliga nej på. Det kan tyda på att de anser DigiExam vara tillfredsställande att använde och att 

deras uppfattning och känsla kring webbplatsen uppfylls. Dessutom styrks detta utifrån att sju av åtta 

klarade att utföra provet på DigiExam utan större svårigheter. Motsvarande kan man säga inte helt 

stämmer överens med Itslearning, då webbplatsen inte fungerar optimalt vad gäller hur behaglig den 

är att använda utifrån enkätsvar samt observation från användartestet.  

Testpersonerna som deltog svarade att de är inne 2-4 gånger i veckan, en gång om dagen eller flera 

gånger om dagen, se figur 30 nedan. Det kan tänkas att testpersonerna är väl bekanta med 

webbplatsen Itslearning. Dock var det denna sida som TP1, TP5 och TP6 nämnde en förbättring på 

vad gäller att tydligare se när uppgifter ska vara inne samt lösa när det blir mycket information som 

ger ett rörigt intryck. På fråga 7 som handlade om ifall de saknade någon funktion på Itslearning så 

nämnde TP2, TP5 och TP7 förslag till förbättringar. TP2 vill ha sidan mer anpassad efter hen, TP5 vill 

ha bättre struktur i kurserna och TP7 vill ha notiser när något behöver göras. Trots att de flesta av 

nämnda testpersoner klarade de uppgifter som deras områden de påpekar berör så vill de ha en 

förbättring eller ändring. Rubin och Chisnell (2008, s. 6-9) diskuterar kring vad som gör att ett system 

inte är användbart och trycker på en punkt där utvecklingen fokuserar på systemet istället för 
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slutanvändarna. Av de önskemål som testpersonerna yttrat ovan så har de anpassat sig utefter hur 

systemet är men det är förändringar som de önskas tas hänsyn till för att därigenom förbättra den 

upplevda användbarheten. Preece et al. (2011, s.433) tar upp hur man genom utvärdering kan få 

reda på hur enkelt ett system är att använda och användarnas upplevelser kring systemet hur 

tillfredsställande och motiverande de tycker att det är. Av resultatet att döma från utvärderingen 

kring Itslearning är det områden vissa av testpersonerna vill se förbättring kring och därigenom inte 

uppfyller hur tillfredsställande de anser att webbplatsen är samt att motivationen till att använda 

den kan sjunka då deras behov om användbarheten inte är tillgodosedda. 

 

Figur 30 - Resultat från enkätfråga 6: Hur ofta brukar du gå in på Itslearning? 

5.4.3 Effektiv att använda 
I tabell 12 i avsnitt 5.4.2 på påståendet om de tycker Itslearning är en effektiv att använda för att 

utföra skoluppgifter på så svarade fem av åtta testpersoner ”Instämmer till stor del”, tre svarade 

”Instämmer helt” och en svarade ”Instämmer till viss del”. Detta kan tyda på att de flesta av 

testpersonerna upplever att Itslearning är effektiv att använda. Resultaten från tabell 10 i avsnitt 

5.2.1 om DigiExam och att ingen saknade någon funktion på webbplatsen samt att alla utom en 

klarade uppgift 9 som innebar att de skulle utföra ett prov så verkar DigiExam upplevas som en 

effektiv sida för digitala prov. Inga problem uppmärksammades heller genom observation och 

skärminspelning, förutom att vid en fråga under provet som gällde kopiering av text, som visades ej 

fungera. Men av resultatet att döma så kan man inte säga hur det påverkar effektiviteten på 

webbplatsen och heller inte hur viktigt det är att kunna utföra en sådan uppgift på webbplatsen. 

Effektiviteten vad gällde att hitta information på bibliotekets sida som nämndes i avsnitt mer utförligt 

i avsnitt 5.3.2 så kan det anses inte fungera optimalt då tre av testpersonerna inte klarade uppgift 8. 

Den här uppgiften tog längst tid för samtliga testpersoner och TP5 antydde en allmän åsikt om att 

det blir rörigt när det finns mycket information. Samma testperson yttrade dessutom att en struktur 

som liknar varandra på de olika kurssidorna hade underlättat för att veta vart man ska leta efter 

saker. Sammantaget av allt det här så kan det anses att information inte är tydligt uppstrukturerad. 

Spolsky (2001, s. 50, 53) tar upp hur användare blir frustrerade när det finns mycket information att 

ta sig igenom då en användare generellt inte läser vad som står. De antar vad det står och blir 

irriterande när deras antagande inte motsvarar det som faktiskt står i informationen. Krug (2014, s. 

21) diskuterar hur användare läser det som fångar deras intresse och att det är en står del på en 

webbsida som de aldrig ens tittar på. Valen ska begränsas i den mån så att användarna inte behöver 

göra beslut i onödan (Spolsky 2001, s. 19). Med detta i åtanke så kan det vara en god idé att 

presentera information enligt de riktlinjer som både Molich (2002, s. 110) och Nielsen (1997) tar upp 

för att matcha hur användare faktiskt läser, som är genom att skumma igenom texten. Detta för att 

0 1 2 3 4 5 6

Aldrig

Nästan aldrig

2-4 gånger i veckan

En gång om dagen

Flera gånger om dagen
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höja effektiviteten på webbplatsen och därigenom möta användarna så de upplever en större 

användbarhet. 
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6. SLUTSATS 

 

6.1 U1 Upplever eleverna användbarhet på webbplatsen Itslearning? 
Enkätfrågan som handlade om hur ofta testpersonerna var inne på Itslearning så kan man se från 

svaren att alla testpersonerna är inne på Itslearning flera gånger om dagen, en gång om dagen eller 

2-4 gånger i veckan. Detta kan anses som att testpersonerna är väl bekanta med webbplatsen men 

det säger inget om hur väl bekanta de är med just de uppgifterna de fick utföra. Men att döma från 

den erfarenhet de har av webbplatsen samt till svar från enkät, observation och skärminspelning så 

var det webbplatsen Itslearning där testpersonerna yttrade problem med uppgifterna samt att det 

var denna webbplatsen som de saknade funktioner eller information på. Alla uppgifterna på 

Itslearning klarades av åtminstone hälften av testpersonerna, trots att de uppgifterna involverades i 

de förbättringar, ändringar, information eller funktioner de saknade eller önskade ha på 

webbplatsen. Av detta så kan det antas att de klarar av att utföra uppgifterna men att vissa ändringar 

ändå skulle höja hur de upplever användbarheten på webbplatsen Itslearning. 

6.2 U2 Upplever eleverna användbarhet på webbplatsen DigiExam när de utför digitala 

prov? 
Att döma från observation, skärminspelning och svar från enkät så var det inget specifikt som 

uppmärksammades vad gäller hur testpersonerna upplevde användbarheten som är av kritiskt läge. 

Vid frågan på provet som gällde att kopiera text så visade det sig att det inte är möjligt att kopiera 

från frågan ner till textfältet men det finns heller ingenting som säger hur viktigt det är att kunna 

utföra på DigiExam. Ingen av testpersonerna saknade någon funktion eller information på 

webbplatsen DigiExam samt att alla utom en klarade att utföra provet på webbplatsen av orsaker 

som inte går att säga exakt vad de kan bero på.  

Om man summerar resultatet kring DigiExam så kan det anses som att göra digitala prov sker utan 

några större problem och att den digitaliseringsprocess som är på ingång till år 2022 (Skolverket 

2019d) har en god grund att stå på vad gäller de testpersoner som utförde dessa användartester. Av 

resultatet att döma så svarade alla utom en att de hellre skriver prov på DigiExam än med papper och 

penna. 

6.3 U3 Vilka användbarhetsproblem stöter eleverna på när de utför dagliga uppgifter 

på Itslearning och DigiExam? 
Utifrån de användartester som testpersonerna utförde har de mest frekventa problem som, uppstod 

bland testpersonerna, sammanställts i tabell 13 nedan. Dessa kan anses vara de mest problematiska 

att lösa för att öka den upplevda användbarheten.  

Tabell 13 - Användbarhetsproblem som uppmärksammats genom utvärdering i form av användartester 

Problem Webbplats där problem uppstått 

Förtydliga när uppgifter ska vara inlämnade i samtliga 
kurssidor 

Itslearning 

Orange notis är inte tillräckligt tydlig när något blir 
bedömt i en kurs 

Itslearning 

Organisera information och struktur bättre när det 
tenderar att bli mycket text och information på 

samtliga kurssidor 
Itslearning 
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Hur problematiska dessa problem är och hur mycket bättre användbarheten skulle upplevas går inte 

att fastställa men kan tänkas, utifrån resultatet från testpersonerna, ändå resultera i bättre 

upplevelser kring användbarhet på webbplatsen Itslearning. 

6.4 Reflektioner över tillvägagångssätt och avslutande reflektioner för fortsatt arbete 
Om mer tid hade funnits så hade en bakgrundskontroll, i form av en enkät eller intervju, kunnat 

utföras innan själva användartestet. Enkäten eller intervjun kunde ha riktats både till elever och 

lärare. Hos eleverna hade det kunnat gett svar på vad de faktiskt använder mest på webbplatserna 

Itslearning och DigiExam samt ta reda på hur lärarna lägger upp sin information till eleverna på 

webbplatserna. Dessutom kan man då ta reda på vad de elever, som lärare har i sina kurser, brukar 

ha mest problem med och som de kanske yttrar under lektionerna som lärarna tar del av. Det i sin tur 

hade kunnat legat till grund för att bättre utforma testerna så de motsvarat verkliga situationer och 

problem som de själva yttrat. Enkäten hade kunnat skickats ut till en större andel personer, men 

problemet kan då istället ligga i att faktiskt få personer att svara på dessa och att svaren dessutom 

ska motsvara verkligheten.  

Resultatet kan ha påverkats över hur informationen lades upp i Itslearning och DigiExam när 

uppgifterna inför användartestet skulle göras. Det kan ha uppstått missförstånd från den information 

som gavs via möten mellan författaren och Karlstads kommun gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltning och informationen från mötena kunde då ha kompletterats med en 

bakgrundskontroll som nämndes i föregående stycke. I den här undersökningen så var inte 

problemen utstakade utan det var en generell problematik som hade uppmärksammats. Men det går 

inte att helt bortse från att testpersonerna i denna undersökning kan ha kommit i kontakt med 

kurser i Itslearning samt frågorna i DigiExam som liknar det som presenterades för dem i 

användartestet. Men det är inget som kan konstateras då den kontrollen aldrig gjordes i den här 

undersökningen. 

Vad som uppmärksammades, under själva användartestet, var att testpersonerna diskuterade 

mycket under testets gång. En inspelning av endast ljud eller skärminspelning med ljud hade nog 

resulterat i insamling av värdefull data och därmed kanske en intervju är att föreslå efter avslutat 

användartest istället för en enkät som i den här undersökningen. En intervju gör att testpersonerna 

får prata mer fritt kring ett ämne och använder man sig av flexibla frågor kan man dessutom rikta 

frågorna mer individuellt till varje testperson beroende på vad för problem som observerades under 

användartestets gång.  

Skärminspelning är något som fungerade bra i den här undersökningen och ett sätt att kunna gå 

tillbaka för att ”färska upp” minnet och kontrollera så data stämmer överens med det som 

observerats. Skärminspelningen skulle också kunna fungera bra att titta på innan en eventuell 

intervju för att dessutom kunna rikta frågorna lite mer till varje enskild person, som nämndes i 

ovanstående stycke, då testpersonerna i den här undersökningen upplevde olika problem. Genom att 

mer fritt kunna ställa frågor kring de problem som uppmärksammats kan det ge en bättre inblick till 

varför något var problematiskt eller att uppgift inte utfördes korrekt. 

Att använda sig av flera datainsamlingsmetoder gjorde det enklare att få en bredare bild av det som 

undersöktes. Hade endast en datainsamlingsmetod använts så hade resultatet varit svårare att tyda 

samt gjort det mindre pålitligt då resultatet visade att testpersonerna skrev en sak på enkäten men 

visa på en annan sak under själva uppgifterna de utförde. Att utföra användartester på det här viset 

kan vara mer tidskrävande än genom att endast skicka ut en enkätundersökning, men resulterar i en 

bredare bild av vad som fungerar samt inte fungerar och en större förståelse för hur användarna 

använder sig av webbplatsen samt vad som kan orsaka att problem uppstår. Genom att utföra flera 
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olika datainsamlingsmetoder kan problem särskiljas som beror på brister i själva systemet eller 

problem som uppstår från användarnas sida. Detta möjliggör för att lättare kunna hitta förbättringar 

och hur vidare åtgärder ska göras för att lösa de problem och brister som kan uppstå som i sin tur 

resulterar i nöjdare användare. 

Den här uppsatsens syfte var inte att ta fram förbättringsförslag men om problem finns på 

webbplatserna Itslearning och DigiExam som fortsatta studier kan påvisa och om gemensamt resultat 

finns från flera studier så är även det intressant att ta reda på vid vidare forskning kring ämnet.  
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OMNÄMNANDE 
 

Jag skulle vilja tacka min handledare Remigijus Gustas som gett tips och väglett mig genom 

uppsatsens gång. Jag skulle också vilja skicka ett stort tack till alla testpersoner som ställde upp på 

gymnasiet Älvkullen i Karlstad samt till personal där som hjälpt till med att hitta testpersoner. Jag vill 

också tacka Karlstads kommun gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning som bistått med 

information och en hjälpande hand när frågor längs med vägen uppstått.  
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BILAGOR 
 

BILAGA 1: SAMTYCKE 

 

 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien: En utvärdering av användbarheten hos Itslearning och DigiExam – 
Användartest med gymnasieelever för att identifiera möjliga användbarhetsproblem.  
Kandidatuppsatsen skrivs av Jeanette Öhrström på Karlstads universitet 

Jag godkänner att:  

- Skärminspelning används  

- Svar från enkät samlas in  

- Observation av användandet av webbplatserna Itslearning och DigiExam  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.   

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan när jag 

vill och dra in mitt samtycke till att delta.   

I uppsatsen kommer du att vara helt anonym.  

  

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   
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BILAGA 2: INTRODUKTIONSTEXT 
 

 

Introduktionstext  

 
Jag kommer läsa från det här papperet så jag vet att alla får samma information.  

Du kommer få använda dig av webbplatserna, Itslearning och DigiExam, som du mer eller mindre känner till 

sen innan och kanske använt dig av under din studietid. Du kommer att få ett antal uppgifter att utföra och 

få varje uppgift tilldelad till dig efter det att du avslutat den föregående. Försök att utföra dessa uppgifter så 

som du normalt gör när du stöter på dessa under din skolvecka.  

Innan du börjar lösa uppgiften så läs igenom vad du ska göra och ställ gärna frågor om du inte förstår. 

Jag kommer sitta bredvid dig medan du utför dessa uppgifter och dyker det upp frågetecken så kan 

du fråga mig men det är dock inte säkert att jag kan besvara alla frågor då du helst ska försöka lösa de 

olika uppgifterna själv.  

Jag testar inte dig och det du utför utan vill se hur du använder dig av de olika webbplatser som du har 
tillgång till under skolveckorna så var inte rädd för att påpeka om något känns svårt eller oklart.  

Efter att du känner dig klar med att ha utfört en uppgift så säger du till så får du nästa. Efter 

uppgifterna är klara så kommer du att få svara på en enkät med frågor angående uppgifterna du precis 

utfört och även generellt om webbplatserna Itslearning och DigiExam.  

Känns allt okej eller har du några frågor?  
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BILAGA 3: INFORMATIONSBLAD 
 

Information om utfört användartest på Älvkullegymnasiet  

Du har precis utfört ett användartest på Älvkullegymnasiet där data har samlats in i form av 

skärminspelning, enkätsvar och observation av ditt användande av webbplatserna Itslearning och 

DigiExam. Denna data kommer att användas i skrivandet av min kandidatuppsats: En utvärdering av 

användbarheten hos Itslearning och DigiExam –  Användartest med gymnasieelever för att identifiera 

möjliga användbarhetsproblem. 

Uppsatsen skrivs på Karlstads universitet och dina personuppgifterna behandlas enligt ditt 

informerade samtycke. Om du efter testets slut inte vill att jag ska använda mig av den data som 

samlats in från dig från testet du utförde den [datum när testet utfördes] på Älvkullegymnasiet så var 

god kontakta någon av nedanstående.   

  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.  

  

Kontaktuppgifter  
  

Student:  
Jeanette Öhrström  jeanohrs100@student.kau.se    
  
Handledare:  
Remigijus Gustas  remigijus.gustas@kau.se    Professor  
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BILAGA 4: ENKÄT 
 

Frågor efter användartest på Itslearning och DigiExam  

1. Hur gammal är du?  
  

______________________________  
  

2. Vilken linje läser du?   
  

______________________________  
  

3. Kön?  

 Kvinna  

 Man  

 Vill inte uppge  

 Annat  
  

4. Tycke du att någon av uppgifterna var mer problematisk än någon annan att utföra?  

 Ja  

 Nej (gå vidare till fråga 5)  
  

4.1 Om ja  

Vilken uppgift var problematisk och varför?  
  

____________________________________________________________  
  

____________________________________________________________  
  

  

5. Fanns det någon förbättring/ändring på någon av webbplatserna du tänkte på när du 

utförde uppgifterna som hade underlättat eller gjort något mer tydligt?  

 Ja  

 Nej (vänd blad)  
  

5.1 Om ja  
Vilken webbplats och vilken förbättring/ändring tänkte du på?  
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Frågor om Itslearning 

Kryssa i den rutan som du tycker stämmer överens med angivet påstående. 

Du kan välja mellan: 

• Du instämmer inte alls med det som står  

• Du instämmer till viss del med det som står 

• Om du inte vet, eller är osäker på vad du ska svara 

• Du instämmer till stor del med det som står 

• Du instämmer helt med det som står 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss del 
Vet ej 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

helt 

 

Itslearning är enkelt att 

använda 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Jag upplever att ikoner 

och rubriker på 

Itslearning som enkel att 

förstå sig på 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Jag hittar utan problem 

den information jag söker 

om skoluppgifter, 

kursmaterial m.m. på 

Itslearning 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Jag tycker att det är 

enkelt att kontakta lärare 

och andra elever via 

Itslearning 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Jag tycker Itslearning är 

en effektiv sida att utföra 

mina skoluppgifter på 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

 

Jag tycker att det är 

tydligt med notiser på 

Itslearning när något 

skett som att en uppgift är 

rättad eller är 

kommenterad 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
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1. Hur ofta brukar du gå in på Itslearning?  

 Flera gånger om dagen  

 En gång om dagen  

 2-4 gånger i veckan  

 Nästan aldrig  

 Aldrig  
  

2. Är det någon/några funktioner eller information du saknar på Itslearning?  

 Ja  

 Nej (gå vidare till fråga 8)  
  

7.1 Om ja  
Vad saknar du för något?  
  

_  

____________________________________________________________  
  

____________________________________________________________  
  
  

3. Brukar du gå in och kolla återkoppling på alla uppgifter/läxor på Itslearning?  Ja (gå 

vidare till fråga 8.1)  

 Nej (gå vidare till fråga 8.2)  
  

8.1 Om ja  
Tycker du att det är enkelt att hitta eller är det svårt (och varför är det i sådana fall 

svårt)?   
8.2 Om nej  
Varför kollar du inte återkoppling?  

____________________________________________________________  
  

____________________________________________________________  
  
  

4. Vad brukar du oftast själv gå in och göra på Itslearning under en vecka?  
  

1.____________________________________________________________  
  

2.____________________________________________________________  
  

3.____________________________________________________________  
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Frågor om DigiExam  

Kryssa i den rutan som du tycker stämmer överens med angivet påstående. Du 

kan välja mellan:  

• Du instämmer inte alls med det som står    
• Du instämmer till viss del med det som står  
• Om du inte vet, eller är osäker på vad du ska svara  
• Du instämmer till stor del med det som står  
• Du instämmer helt med det som står  

  Instämmer 

inte alls  
Instämmer till 

viss del  Vet ej  
Instämmer till 

stor del  
Instämmer  

helt  

  
DigiExam är en 

enkel metod för att 

skriva prov på  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

  
Jag skriver hellre 

prov med papper  
och penna än på 

DigiExam  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

  
Det är enkelt att 

logga in på 

DigiExam  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

  
Man får tydlig 

information på 
DigiExam om hur 

man registrerar sig 

på provet 

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

☐  
  

  

1. Är det någon/några funktioner eller information du saknar på DigiExam?  

 Ja  

 Nej  
  

10.1 Om ja  

Vad saknar du för något?  
____________________________________________________________  
  

____________________________________________________________  


