
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning 

 

Simon Söderhäll 

2016 
 

Examensarbete, Grundnivå, 15 hp 
Datavetenskap 

Dataingenjörsprogrammet 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom datavetenskap 

 

Handledare: Carina Petterson 

Examinator: Jonas Boustedt 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning 
 

av 
 

Simon Söderhäll 
 

Akademin för teknik och miljö 
Högskolan i Gävle 

 

801 76 Gävle, Sverige 

Email: 
Ufk10ssa@student.hig.se 

 

Abstrakt 

Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det 

ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. 

PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda 

uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en 
läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått 

stor framgång. Syftet med detta arbete är att undersöka och 

analysera Unis ur olika perspektiv för att förstå vad som ligger 

bakom denna framgång. Fokusområdena i studien är systemets 

utvecklingsprocess, dess interna struktur, dess 

användarvänlighet samt dess effekt på lärare och elever. För att 
kunna analysera den interna strukturen kommer en 

kodgranskning att ske. För att täcka de övriga fokusområdena 

kommer kvalitativa intervjuer utföras med lärare inom SFI samt 

en person från Unis. Resultaten av dessa analyseras ur ett 

datatekniskt perspektiv. Slutsatsen är att Unis framgång i stort 
beror på systemets enkelhet och företagets nära kundkontakt.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett land som idag upplever krisläge inom två stora områden. Det 

ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. Sverige har 

det senaste årtiondet kontinuerligt presterat sämre och sämre i PISA-

undersökningar [4], något som gör Sverige unikt som det land som visar 

sämst trend av alla länder som deltar i PISA och har gått från att ligga 

runt medelmåttliga resultat till betydligt lägre än medel [3].  Studien visar 

också på en tydlig skillnad mellan svenskfödda och immigranter; om man 

exempelvis ser till matematik är det 22 % av de svenskfödda som inte når 

upp till grundkraven medan motsvarande siffra för immigranter ligger på 

48 %, det vill säga en mer än dubbelt så hög siffra. Parallellt med dessa 

nedgående resultat rapporterar Migrationsverket om en markant ökning av 

nyanlända med en topp 2015 då mer än dubbelt så många sökte asyl i 

Sverige än året innan [5]. Detta visar på att det finns en brist i den 

svenska skolundervisningen i stort och det måste ske en förändring så 

snart som möjligt. I direkt anknytning till denna problematik släppte 

Svenska läromedel en rapport [14] som i stort handlar om att det är hög 

tid att digitalisera den svenska skolan, men också att detta måste göras 

med användarvänliga och högkvalitativa läromedel.  

1.2 Vad är Unis? 

Unis är ett företag med personal som tidigare jobbat inom SFI och tidigt 

såg detta problem. De befintliga digitala läromedel som användes var 

krångliga och fungerade inte riktigt som önskat och man förstod att det 

skulle gå att skapa en bättre lösning. Således påbörjade företaget, i början 

av 2014, utvecklingen av en läroplattform för SFI-undervisning som skulle 

vara lättillgänglig, användarvänlig samt fyllt av kvalitativa läromedel. 

Läromedlen skapades i linje med Skolverkets kursplan för utbildning inom 

SFI [15]. En annan viktig influens under utvecklingen av produkten var 

regeringens proposition om ökad individanpassning inom SFI [16], vars 

fokus ligger på att anpassa utbildning efter elevens behov. I 

läroplattformen manifesterar sig detta genom, bland annat, automatisk 

rättning av uppgifter, ett lättförståeligt användargränssnitt och 

tillgänglighet till plattformen oberoende av var eleven befinner sig. Just 

tillgängligheten ger eleven möjlighet att studera vid de tider som passar 

eleven och tillåter studierna att ske parallellt med exempelvis ett jobb, som 

gör att man inte kan vara på plats för konventionell undervisning. För att 

lära sig ett nytt språk måste man få in timmar, det vill säga lägga ned den 

tid som behövs, och företagets förhoppning är att denna plattform skall 

vara behjälplig på den punkten.  
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Läroplattformen Unis lanserades i slutet på 2015, men fortsätter 

kontinuerligt att utvecklas med nytt material, nya funktioner, buggfixar 

osv. I dag används Unis av drygt 8000 elever och runt 800 lärare. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet Unis Som IT-verktyg vid SFI-undervisning är att 

djupgående granska och analysera Unis som IT-verktyg i SFI-undervisning 

ur olika perspektiv. Detta är särskilt intressant då systemet på kort tid 

blivit mycket framgångsrikt och är väldigt aktuellt i förhållande till 

samhällets behov. Arbetet kommer att granska systemets utveckling, både 

pre- och post-release, dess interna struktur, dess användarvänlighet, vad 

för problem som funnits vid implementeringen av programmet, vad det 

haft för effekt på eleverna samt hur det förändrat lärarnas arbete.  

 Frågeställning 

● Hur har Unis utvecklingsprocess sett ut och hur är applikationen 

uppbyggd? 

● Vad för problem har det funnits med implementeringen av 

plattformen och hur användarvänligt är Unis? 

● På vilket sätt har användningen av Unis påverkat SFI-elever och 

hur har Unis förändrat lärarnas arbete? 

 

1.4 Avgränsning 

I detta delkapitel förklaras de avgränsningar som gjorts i studien. 

 Enkät 

Från början var det tänkt att en del av detta examensarbete skulle utföras 

via en enkätundersökning för att se skillnader i elevers uppfattning om 

Unis beroende på deras utbildningsbakgrund och datorvana. Under 

förarbetet för denna enkät framkom att för att skapa en bra enkät som 

uppfyller både reliabilitets- och validitetskraven [6] krävs kunskaper som 

inte innehas av forskaren och således valdes detta bort till förmån för tillit 

till lärarnas expertis och inblick i hur användandet av Unis påverkat deras 

elever. 

 Observation 

En observation av en lektion där Unis används, samt där Unis inte 

används var tänkt att utföras. Detta för att tydligt se skillnader i 

undervisningen, men även för att bidra till trovärdigheten av intervjuerna. 

Ett informationsbrev skulle ha skickats som förklarar studiens syfte och 

en önskan att närvara vid dessa lektioner. Metodiken som var tänkt för 

genomförandet var ett passivt öppet deltagande [13]. När intervjuerna med 

lärarna väl var genomförda ansågs den framkomna datan vara tillräcklig 
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för att uppnå studiens syfte eftersom varje lärares röst i detta arbete 

representerar en samling åsikter från de lärare som ingår i samma 

utbildningsgrupp och således valdes observationen bort. 

 Materialet i Unis 

Genomgående i studien försöker forskaren att hålla en neutral inställning 

till kvaliteten av det material som finns i Unis, detta då forskaren inte har 

någon erfarenhet inom läraryrket, men också för att det står utanför 

studiens ramar. Däremot kommer det, eftersom framtagandet av material 

varit nära integrerat med programmeringen, att redogöras för metodiken 

bakom framtagandet av materialet samt Unis egna motiveringar till varför 

de valt den metodiken.  
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2 Unis 

2.1 Om Unis  

Unis är ett webbaserat läromedel vars mål är “att med pedagogiken i fokus 

ta tillvara teknikens alla pedagogiska möjligheter. Unis ska inspirera och 

motivera till ökat lärande” [1]. Unis innehåller två olika kurser för SFI-

studenter. dels en BC-kurs och dels en CD-kurs. Utbildning inom SFI 

består av tre olika studievägar (spår 1, 2 och 3) och fyra kurser (A-D). Kurs 

B och C kan vara antingen fortsättningskurser eller nybörjarkurser 

beroende på vilken studieväg de ingår i. Vilken studieväg en individ går 

bestäms både utifrån dennes språkkunskap inom svenska samt dennes 

utbildningsbakgrund. Varje kurs består av ett antal kapitel som i sin tur 

innefattar en mängd lektioner och avslutas med ett kapiteltest som 

innehåller ett urval av moment från det aktuella kapitlet. Exemplet i Figur 

1 visar hur en kapitelöversikt ser ut när man kör programmet.   

 

 

Figur 1, kapitelöversikt i Unis 1 
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Utöver de lektioner som ingår i kapitlen innehåller Unis även ett antal 

fördjupningsuppgifter inom områdena läsa, skriva, lyssna och tala. Dessa 

är i överlag repetition och vidareutveckling av de kunskaper som erhålls 

från kapitlen. Lärarna har möjligheten att låsa upp nivåtester för eleverna 

individuellt och de kan själva bestämma vilka kapitel som skall beröras av 

nivåtestet. Nivåtesten är ett sätt att mäta elevens kunskap och visar var 

eleven ska börja i programmet.  

2.2 Unis som elev 

När man som elev loggar in i Unis möts man av en översikt över alla 

kapitel och en procentuell siffra som visar hur långt man kommit i varje 

kapitel. Om nivåtestet är upplåst finns detta överst i listan och är således 

enkelt att lokalisera. Överst i webbläsaren finns en menyrad som låter 

användaren bläddra mellan de olika fördjupningsområdena, komma åt 

meddelandefunktionen, se rättning på tidigare inlämnade skrivuppgifter 

samt att hantera kontot; med andra ord att byta lösenord och logga ut. 

Dessa menyval innefattar allt som eleven kan göra i programmet. 

När en lektion påbörjas får eleven först en genomgång av området som 

kommer att behandlas samt några exempel, därefter börjar uppgifterna 

som hör till lektionen. Genomgångarna ges i överlag via text och bilder 

men går även att lyssna på i vissa fall.  I Figur 2 visas ett exempel på 

genomgången av en lektion om substantiv. 

 

Figur 2, genomgång av substantiv  

 

När genomgången väl är avklarad sätts själva lektionen igång. Uppgifterna 

är varierande och kan vara allt från att välja rätt alternativ till en bild, 

skriva rätt ord, skriva en egen text, hörövningar osv. Lektionerna är 

självrättande och när en lektion genomförs finns det högst upp en 

förloppsindikator som visar hur långt in i lektionen eleven kommit. De 

avklarade delarna får röd eller grön färg beroende på huruvida en uppgift 

klarats eller inte och grå färg innebär att det varit en genomgång. Det visas 
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även tre stjärnor som minskar i antal vid misslyckade uppgifter och när 

alla stjärnor är slut räknas lektionen i sin helhet som misslyckad. Figur 3 

påvisar hur detta ser ut under körning. När ett kapitel- eller nivåtest körs 

är stjärnorna bortplockade och alla avklarade bitar är gråa då resultaten 

från dessa skickas till lärare för genomgång. Om en elev avbryter en 

lektion mitt i av någon anledning kan den vid senare tillfälle trycka på 

fortsätt och får då börja där den var innan lektionen avbröts. 

 

Figur 3, förloppsindikator  

 

På detta självrättande sätt fungerar alla uppgifter i Unis, förutom de 

skrivuppgifter där eleven själv skall producera en text. I dessa fall skickas 

texten till behörig lärare och när den väl är rättad får eleven tillbaka texten 

med lärarens rättning och kommentarer. 

Detta är den huvudsakliga funktionaliteten i Unis som elev. Som 

hjälpmedel till dessa bitar finns också ett antal mindre funktioner. 

Exempelvis kan en elev som lyssnar på en genomgång trycka på en 

sköldpadda för att höra genomgången i långsammare tempo. Hen kan få 

förklaringar kring korrekt svar och hen kan klicka på de svenska orden i 

en text för att få ordet översätt till sitt egna språk. Dessa funktioner går att 

se exempel på i Figur 4. 

 

 

Figur 4, hjälpfunktioner i Unis  
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2.3 Unis som lärare 

När man som lärare loggar in i Unis möts man av ett nyhetsblad. Här kan 

man se de senaste förändringar som skett i programmet och om det lagts 

till någon funktionalitet finns en förklaring med både bilder och text och i 

vissa fall även ett videoexempel på hur denna funktionalitet används.  

I övrigt skiljer sig lärarens vy från elevens på så sätt att läraren är i ett 

administrationsläge och kan således se en översikt över varje enskild 

lektion och på så vis själv gå igenom vad lektionen går ut på utan att 

behöva gå igenom den steg för steg. Läraren har även en utökad hantering 

av konton där denne kan hantera sina klasser, låsa upp kapitel, låsa upp 

kapitel/nivåtester samt se en överblick. Under fliken hantera konton kan 

en lärare skapa nya klasser och elever, ändra kontouppgifter åt elever, 

skriva ut inloggningsuppgifter samt ta bort elever. Här har även läraren ett 

val inaktivera en elev, exempelvis om denne skall ha ett studieuppehåll, 

och därmed kunna dela ut den elevens licens till en annan användare. Att 

låsa upp kapitel och nivåtester görs via en dropdown-meny för den berörda 

eleven och kapiteltester upplåses genom att trycka på en låssymbol. I 

överblicksmenyn kan läraren antingen gå in och se en specifik elevs 

resultat på alla lektioner men även få en sammanställning av elevens 

resultat i stapeldiagram, något som visas i Figur 5. Överblicken tillåter 

även läraren att se när en elev senast var aktiv. 

 

Figur 5, lärares överblick av elev  

 

Som lärare får man en notis när en elev gjort en skrivuppgift och dessa är 

de enda uppgifter som läraren själv behöver rätta. Rättningsproceduren 

har en rad hjälpmedel som är tänkta att effektivisera rättningen. Bland 
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annat kan läraren använda sig av färgkodade fotnoter för att poängtera 

diverse misstag. Hen kan välja att filma både sig själv och texten, eller 

bara texten, och tala in ett meddelande till rättningen samt använda 

standardiserade meningar som poängterar vanligt förekommande misstag. 

Detta går att se exemplifierat i Figur 6. Läraren kan också välja att bara 

skriva en allmän kommentar om det inte finns något specifikt att lyfta 

fram. 

 

Figur 6, Unis rättningsfunktion  

 

Som lärare har man även tillgång till en frågor-och-svar-flik där allt som 

läraren kan göra förklaras på ett tydligt vis och de klurigare funktionerna 

ackompanjeras av ett kortare klipp på hur man kommer åt och använder 

dem. Det finns inget sätt för lärare att ändra eller lägga till material i Unis 

men meddelande funktionen är tänkt som en kanal där lärare kan dela ut 

extrauppgifter eller rekommendera elever att göra specifika uppgifter. 
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3 Metod 

De metoder som valts för att utföra denna studie är uppdelade i tre olika 

delar. Dessa är: genomgång av källkod för att redogöra för hur Unis är 

uppbyggt och en kvalitativ intervju med personal på Unis för att uppnå 

forskningsmål 1 samt kommer kvalitativa intervjuer att genomföras med 

lärare för att uppnå forskningsmål 2 och 3.  

3.1 Kodgenomgång 

För att kunna analysera plattformens uppbyggnad kommer Unis bistå med 

dator på företaget där källkoden kommer att gås igenom. Huvudsyftet med 

denna genomgång är att kunna lyfta ut de designmönster som använts och 

därmed kunna redogöra för lösningen teoretiskt utan att delge företagets 

kod. För att ytterligare säkerställa att ingen känslig information om 

företagets produkt släpps kommer personal på företaget själva att läsa 

igenom och godkänna texten som produceras innan den publiceras. 

3.2 Intervjuer 

Detta avsnitt kommer att förklara intervjuernas utförande. 

Urvalsprocessen beskrivs, vilka avgränsningar som gjorts, samt vilken 

analysmetod som kommer att användas. Avslutningsvis i detta avsnitt förs 

en diskussion kring de etiska aspekterna av denna studie samt dess 

trovärdighet. 

 Urval och genomförande 

Data kommer att samlas in via semistrukturerade intervjuer med lärare 

från skolor över hela landet som använder sig av Unis vid SFI-

undervisning. Då tanken är att få så stor spridning som möjligt för att 

uppnå så bred täckning som möjligt i studien gjordes ett strategiskt urval 

[7]. Urvalsgruppen kommer att innehålla lärare som har använt sig av 

Unis under 1-5 månaders tid, lärare som använder Unis vid distans- 

respektive klassrumsundervisning, samt lärare för spår två- respektive 

spår tre-elever. Kontaktuppgifter till de lärare som kommer att intervjuas 

erhålls via företaget då detta är det bästa sättet att nå respondenter som 

uppfyller de olika variabler som tidigare togs upp. Självklart finns det fler 

variabler som skulle kunna ha använts, men denna uppdelning kändes 

naturlig då den täcker de vanligaste varianterna av hur Unis används. 

Urvalsmetoden kommer således leda till att studien uppnår fullt tillräcklig 

variation av intervjupersoner. Fyra stycken lärare kommer att intervjuas 

eftersom det är vad som krävs för att täcka urvalet. Detta antal valdes 

också för att tidsåtgången för intervjuerna inte skulle bli för stor. 
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Den semistrukturerade intervjuguiden som kommer att användas ger 

möjlighet till att anpassa frågorna under intervjusessionerna och kommer 

därigenom ge mer nyanserade svar än vad man hade fått via 

standardiserade frågeformulär [8]. Den första intervjun skall göras tidigt i 

arbetet för att testa om detta är ett effektivt tillvägagångssätt. 

Intervjuguiden består dels av fokusområden för intervjuerna samt ett antal 

frågor som mest agerat som minneshjälp för intervjuaren. Då nya aspekter 

upptäcks under intervjuerna kommer dessa läggas till i guiden och 

därmed också beröras i senare intervjuer. Intervjuguiden återfinns i sin 

helhet i Bilaga 1. 

Alla intervjuer kommer utföras via Skype eller telefon och målsättningen är 

att varje intervju skulle ta ungefär en timme, i praktiken varade 

sessionerna i allt från 30 till 90 minuter. Varje intervju kommer inledas 

med en genomgång av studien och dess syfte, ett muntligt godkännande 

för inspelning av samtalet1. Därefter får intervjupersonen på egen hand 

berätta om sina upplevelser av Unis.  Fokus kommer att läggas på att 

hålla intervjuerna öppna och att vara lyhörd i enlighet med Starrin och 

Rencks [9] riktlinjer. Det hade varit att föredra att utföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte eftersom kroppsspråk inte kan avläsas via de använda 

metoderna. Detta kommer dock vara en omöjlighet i studien då varken tid 

eller finansiering till att resa runt landet finns. I slutändan bör detta dock 

inte påverka resultatet då de data som eftersöks främst behandlar den 

effekt användningen av Unis konkret har haft snarare än upplevelser och 

känslor. 

 Analysmetod 

För att analysera data kommer en tematisk analys att användas [10], en 

metod som är till för att identifiera teman och mönster i de transkriberade 

intervjuerna. Ett teoretiskt tillvägagångssätt har använts vid den tematiska 

analysen, vilket innebär att teman skapats direkt i linje med 

forskningsfrågorna. De teman som på förhand förväntas identifieras är 

användarvänlighet, effekt på lärare, effekt på elev och vidareutveckling då 

dessa fyra är de delmål som bäst stämmer överrens med 

forskningsfrågorna och studiens syfte. 

  

                                              

1 För att spela in skypesamtal användes CallGraph och vid telefonsamtal 

användes Audacity. Båda dessa är gratisprogram för inspelning. 
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 Trovärdighet 

Genomgående i denna uppsats beskrivs noggrant alla metoder och vilka 

val som gjorts för att göra studien så transparent som möjligt. Enligt 

Ahrne och Svensson [11] är detta avgörande för studiens trovärdighet och 

ger läsaren möjligheten att kritiskt granska hela processen. En annan 

viktig aspekt av trovärdigheten är generaliserbarheten, något som Kvale 

och Brinkmann [12] anser att kvalitativa studier inte kan vara då det är för 

få intervjupersoner. I denna studie har dock detta försökts uppnå via det 

strategiska urvalet av intervjusubjekt, men också genom att de lärare som 

intervjuats ofta har större grupper elever samt att de har med sig åsikter 

och infallsvinklar från de andra lärarna på samma skola som använder 

Unis. På detta vis representerar intervjupersonerna mer än bara sina egna 

åsikter.  

 Etiska frågor 

Utgångspunkten för forskningsetiska ställningstaganden är 

individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra krav: Informations-, 

konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekravet [12]. 

Individskyddskravets främsta mening är att enskilda individer måste 

skyddas från att ta fysisk eller psykisk skada. 

För att uppfylla dessa krav kommer intervjupersonerna på förhand bli 

informerade om undersökningens syfte och vad deras deltagande innebär. 

Deltagande kommer ske frivilligt och i början av varje intervju kommer 

dessa villkor tas upp för att muntligt godkännas. Intervjupersonerna 

kommer i rapporten att anonymiseras och så snart en intervju 

efterbehandlats ska inspelningarna tas bort och således kommer det inte 

finnas någon information som kopplar en specifik person till ett visst svar. 

Materialet från intervjuerna kommer inte användas i något annat syfte än i 

denna rapport. En sammanställning av de transkriberade intervjuerna, där 

definierande ordval och talspråk skrivits om av anonymitetsskäl, 

tillhandahålls på begäran av forskaren och kommer inte att redovisas i 

någon bilaga. 

 Intervju med personal på Unis 

En anställd på Unis som varit med och utvecklat produkten från start 

skall intervjuas. Denna intervju kommer att följa samma principer och 

riktlinjer som de intervjuer som skall genomföras med lärarna. Även här 

kommer en semistrukturerad intervjuguide att följas och denna går att 

läsa i sin helhet i Bilaga 3. Data som framkommer ur denna intervju 

kommer ej att transkriberas utan direkt sammanställas i resultatavsnittet 

som en verksamhetsberättelse.  
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4 Resultat Unis utvecklingsprocess och interna 

struktur 

I detta avsnitt kommer resultaten av intervjun med Unis personal under 

rubriken Unis utvecklingsprocess och resultaten från kodgranskningen 

kommer att presenteras under rubriken Unis interna struktur. Varje avsnitt 

avslutas med en analys av den data som framkommit. 

4.1 Unis utvecklingsprocess 

Innan själva utvecklingen av läroplattformen sattes igång utfördes ett 

analysarbete av medarbetare på Unis, som har tidigare erfarenhet inom 

SFI-undervisning. Denna analys konstaterade behovet av ett bra IT-verktyg 

inom SFI. En kravspecifikation togs fram med all funktionalitet som 

önskades och detta dokument har konkret agerat som styrdokument 

under Unis utvecklingsprocess. Därefter påbörjade Unis, i början av 2014, 

utvecklingen av en läroplattform med samma namn; arbetslaget delades 

upp i två grupper, en grupp för att ta fram och skapa material och en 

grupp för att skapa själva applikationen. Den första uppgiften på agendan 

var att ta fram olika frågetyper som går att använda i en webbapplikation 

och att skapa en databas som lagrar och hanterar dessa samt 

användaruppgifter. Därefter skedde ett parallellt arbete med skapande av 

material och att utveckla applikationen. De styrande idéerna som fanns 

under utvecklingen var att skapa en plattform som skulle vara så enkel 

som möjligt. ”Inget tok, inget onödigt, lätt att förstå och använda”. Då 

ingen annan plattform med liknande syfte fanns sedan tidigare har ingen 

inspiration hämtats från andra program utan det är helt egenutvecklat. 

Styrdokumentet har kontinuerligt uppdaterats med delar som färdigställts 

samt nya idéer som tillkommit. I detta skede fanns enbart en 

programmerare i projektet och denna fick fria tyglar när det kom till 

utvecklingsmiljö och hjälpbibliotek. Framtagandet av material skedde i 

nära samarbete med andra pedagoger för att fastställa kvalitet och för att 

uppnå en stor variation av uppgifter för att passa så många olika 

inlärningstyper som möjligt.  

 Utvecklingsmetodik 

Då ett av företagets mål varit att hålla arbetet så flexibelt som möjligt 

användes ett agilt arbetssätt [17]. Programmeringsgruppen använde en 

variant av SCRUM [18] i sitt arbete med måndagsmöten och kortare 

sprintar på ungefär en vecka. Mot slutet av varje sprint samlades hela 

gruppen för att gå igenom det som utvecklats för att kvalitets- och 

buggtesta de nya funktionerna. Detta sätt att gå igenom ny funktionalitet 

upplevs ha underlättat kvalitetstestningen då varje par ögon står för en 

egen infallsvinkel och gör det lätt att upptäcka om något inte fungerar som 
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önskat. Materialgruppen har haft större tidsspann i sin planering och 

istället jobbat mot milstolpar, exempelvis att BC-kursen är klar.  

 

När projektet utvecklats till en nivå där man kunde logga in både som elev 

och lärare med dess olika behörigheter och de både kurserna i programmet 

blivit färdigställda började man testa plattformen i skolor. Den feedback 

som erhölls från dessa tester användes för att bygga ut styrdokumentet 

och således involverades målgruppen i utvecklingsarbetet. När feedbacken 

från dessa tester blev tillräckligt bra lanserades produkten i slutet av 

2015. 

 Utvecklingsarbete post-release 

Efter lanseringen av Unis var det inte lika tydligt vad som borde utvecklas 

härnäst. Styrdokumentet innehöll fortfarande mycket funktionalitet som 

ännu inte hade lagts till, men ingen inbördes prioritering fanns. Således 

uppmanades användarna av plattformen att höra av sig till Unis med 

önskemål om förändringar i programmet, buggar samt önskemål om ny 

funktionalitet. Med hjälp av dessa kunde således en prioritering skapas 

och utvecklingen tog ny fart. Så snabbt en rapport kommer in om någon 

bugg eller att något inte fungerar som det ska släpper 

programmeringsgruppen det de sysslar med och fokuserar all kraft på att 

lösa problemet. Allt som oftast löses buggar samma dag som företaget 

uppmärksammats om dem och att fixa dessa får högsta prioritet. 

För att säkerställa att nyutvecklade funktioner inte ställer till problem i 

programmet finns alltid en version av den senaste fungerande 

programvaran tillhands. Detta leder även till att det enkelt går att dra 

tillbaka ny funktionalitet om det är något som skulle behöva revideras. 

  Analys 

Det finns en tydlig struktur i utvecklingsarbetet av läroplattformen Unis. 

Stort fokus har lagts på att utveckla rätt funktion i rätt tid, något som 

Torrecilla-Salinas et al. [21] identifierar som ett av de viktigaste elementen 

för att skapa en bra webbapplikation. Andra byggstenar som krävs är att 

utvecklarna måste känna till sina användare och inte bryta mot normer 

inom webbdesign [22], exempelvis att felmeddelanden är röda, knappen för 

att gå vidare i en sida finns längst ned på högersidan osv. Detta står i linje 

med Unis egna mål att skapa en applikation som är så lättförstådd som 

möjligt oavsett bakgrund. Den agila utvecklingsmetodiken som använts, 

med nära kundkontakt, bidrar också till detta. Om man istället tittar på 

testtäckningen under utvecklingsprocessen är denna nästintill obefintlig. 

Den testning som konkret skedde under projektets tidigare fas var när 

hela teamet samlades för att gå igenom ny funktionalitet. När produkten 
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väl var tillräckligt omfattande påbörjades användbarhetstester [23] med 

elevgrupper och lärare. Med hjälp av deras feedback har buggar snabbt 

kunnat upptäckas och åtgärdas.   

4.2 Unis interna struktur  

I följande delavsnitt presenteras den data som framkom av 

kodgranskningen hos Unis. Första avsnittet behandlar hur Unis byggts 

upp och den interna strukturen. Andra avsnittet redogör för hur Unis 

fungerar i runtime. I avsnittet om Unis i runtime har klassnamnen bytts 

ut mot deras representation som designmönster. De designmönster som 

nämns refererar alla till GoFs verk [19]. 

 Unis uppbyggnad 

Programmeringen och skapandet av Unis hemsida har skett i PHP, 

JavaSript, HTML och CSS med Sublime Text som utvecklingsplattform. 

Bootstrap och DropzoneJS som båda är JavaScriptbibliotek och open-

source program är de verktyg som använts för skapandet av den 

dynamiska webbsidan2. För att bygga databasen användes MySQL och för 

versionshantering användes Bitbucket. Valet av dessa är gjorda av 

programmeraren då denne arbetat med dessa tidigare och har en bra 

förståelse för deras funktionalitet.  

Programmet i sig är tydligt uppbyggt enligt MVC3 och när man blir 

introducerad till koden går det snabbt att förstå hur det är uppbyggt då ett 

någorlunda genomgående “Clean code”-tänk [20] funnits under 

utvecklingen. De metoder och funktioner som inte förklarar sig själva är 

ackompanjerade av kommentarer och är således lätta förstå. Modellen 

består helt av databasen, controllern är helt uppbyggd av PHP-filer och är 

uppdelad i olika undermappar vilket underlättar navigering och View-delen 

är representerad av en grupp JavaScript-filer.  

  

                                              

2 En dynamisk webbsida är en sida som en användare kan interagera med 

och således förändra vilket leder till att den på så vis inte är lika statisk 

som en sida som baserats bara på HTML 
3 MVC – Model/View/Controller, ett arkitekturmönster inom 

systemutveckling som är till för att separera datan (Model) från 

presentationen (View) genom att introducera Controllern som en 
mellanliggande komponent så att datahanteringen inte får konsekvenser 

på grund av förändringar i presentationsdelen. 
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 Hur Unis fungerar i runtime 

När man som användare loggar in på Unis anropas en State-klass för att 

identifiera användarens roll och vad den har för behörigheter, därefter sker 

ett anrop som beroende på användarens roll visar nyhetsbladet eller den 

egna kursöversikten. Om användaren sedan klickar på en lektion skickas 

ett anrop till en Mediator-klass som får reda på användarens roll via 

dennes State. Om användaren är en elev skickar Mediatorn ett anrop till 

en Builder-klass med parametrar som definierar vilken lektion det handlar 

om och bygger upp en instans som fungerar som en Singleton-Facade-

klass, det vill säga den skickar en fråga till databasen hur lektionen ser ut 

och bygger en visuell representation som användaren ser i sin webbläsare. 

När eleven sedan svarar på en fråga i lektionen kommunicerar Mediator-

klassen med databasen som kollar om svaret är det korrekta, skapar en 

post i databasen med det givna svaret, ber Buildern hämta nästa fråga och 

skapa en ny instans. Den post som skapas i databasen är till för att eleven 

skall kunna avbryta testet och när det passar denne återgå till samma del 

som den var på sist. På detta vis fortsätter kommunikationen tills testet är 

klart och då registreras resultatet i databasen. En förenklad version av 

detta informationsflöde går att se i Figur 7. 

 

Figur 7, informationsflöde i Unis  

I stora drag är detta hur Unis fungerar när man gör lektioner och 

nivå/kapiteltester. Om användaren istället klickar in på FAQ eller “om 

Unis” flikarna skickar Mediator-klassen ett anrop direkt till den Decorator-

klass som önskas och detta visas för användaren.  
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 Analys 

Valet av PHP som språk för att skapa en webbapplikation kan medföra en 

del problem. Cholakov poängterar att PHP inte är lika optimerat som 

förkompilerade program och resultatet av detta är dels att det försvårar att 

hålla hög modularitet i koden, men också att det försvårar användandet av 

objektorienterad programmering [24]. En konsekvens av detta är att 

programmet får en låg abstraktionsnivå vilket är vanligt för 

webbapplikationer. I en jämförelse av PHP och Java för att skapa 

webbapplikationer [25] kommer man till slutsatsen att Java är snabbare 

och säkrare än PHP i praktiken; och att Java är bättre på att behandla 

stora grupper av användare simultant. Båda dessa studier har dock 

kommit fram till att PHP är bättre lämpat för mindre projekt, vilket Unis i 

dagsläget är. Om produkten fortsätter att växa i samma takt som idag kan 

viss kod komma att behöva refaktoreras. Detta är något som Unis är 

medvetna om och man har utfört ett planeringsarbete för en sprint som 

kommer behandla detta om det blir aktuellt.   

Om man istället flyttar fokus till själva koden så är den som tidigare 

nämnt i överlag välstrukturerad och bra, men det finns några undantag. I 

controllerdelen av systemet finns ett par klasser som innehåller en 

uppsättning av funktioner för varje roll som kommunicerar med dem. 

Dessa skulle kunna delas upp i mindre klasser för att bättre uppfylla 

“Clean code”-tänkandet. Att refaktorera koden på detta vis skulle även leda 

till tydligare kod och klasserna i sig skulle på detta vis uppfylla “Seperation 

of Concerns”-principen (SoC). Hamza [26] beskriver att via SoC uppnår 

man högre modularitet i koden och således blir koden robustare och den 

håller bättre för förändring. Detta skulle även förbättra programmets 

interna struktur genom att det blir tydligare kod och således lättare att 

navigera för programmerarna.  

När det kommer till kommunikationen mellan själva applikationen och 

databasen finns en viss risk för att databasen kommer få 

prestandaproblem om programmet fortsätter växa i den takt det gör nu. 

När en elev klickar sig igenom ett test sker för varje klick en rad frågor till 

databasen, vilket kan bli problematiskt eftersom den kan överflödas med 

trafik. Dock finns en studie där man jämför PHP-MySQL kombinationen 

med ASP-MySQL [27]. Denna studies slutsats är att PHP-MySQL är den 

snabbare och effektivare av de två, så risken att detta sker är liten.  
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5 Resultat tematisering 

Data från lärarintervjuerna har delats upp i fyra olika teman: 

Användarvänlighet, Unis effekt på elever, Unis effekt på lärare och Unis 

vidareutveckling. Avslutningsvis inom varje tema sker en analys av 

framkomna data. Även om intervjuerna skett med lärare en och en står de 

flesta åsikter som uttrycks för alla lärare på skolan som använder sig av 

Unis. Detta då de på personalmötena har en punkt som specifikt 

behandlar Unis. 

5.1 Implementering och användarvänlighet 

I linje med forskningsfrågorna är att av de teman som identifierats 

implementering och användarvänlighet. Temat är uppdelat i två delavsnitt: 

“implementering” och ”användarvänlighet". Resultaten är det som 

framkommit av intervjuerna och i slutet av delavsnitten sker en analys 

kopplad till underrubriken. 

 Implementering 

På frågan om det varit några problem för elever eller lärare att sätta sig in i 

Unis är svaret ett rungande nej. “Det har gått över förväntan att sätta sig 

in i programmet och alla lärare på skolan använder det nu”. De flesta 

lärare svarar liknande på frågan och när vi istället går in på själva 

inlärningsprocessen fås svar som: 

Vi hade en timmes Skype genomgång och då delade de skärm och 
visade hur allt fungerade. Egentligen hade man fått en inloggning hade 
man kunna sitta två timmar och komma på allt själv, så enkelt är det. 
Så länge man är van med att jobba i läroplattformar och inte är 
klickrädd och så vidare, med viss nyfikenhet så, det är otroligt 
lättarbetat. 

Då programmet kontinuerligt utvecklas tillfrågades också lärarna om 

huruvida det är svårt att hänga med i programmets förändringar. Något 

som i överlag anses enkelt då det ofta medföljer instruktionsfilmer och 

tydliga förklaringar i vad det är som är nytt, men en oro som väcks är att 

det kan bli för mycket funktionalitet:  

Bara det inte blir för plottrigt, för det är just enkelheten som är så bra. 
Alltid en risk att man lägger till för mycket bara för man kan, då 
försvinner syftet med programmet tycker jag. Jag gillar layouten, jag 
tycker om färgerna, markeringarna i färger, markeringar med färger i 
texter, markeringar för kapitlen. Man jobbar mycket med färger i 
programmet det tycker jag är bra. Sen att det inte är 20-25 funktioner 
för eleverna, det är bara bra vad det gäller mina elever.  

Det enda problem som verkar funnits vid implementeringen av Unis ligger i 

själva mottagandet enligt en intervjuperson, ett problem som snabbt 
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överkommits när plattformen väl börjat användas: “Till en början var det 

lite motigt och gnälligt med nya saker, men nu är alla så positiva. Det har 

verkligen blivit bra”. 

På frågan om det funnits några problem vid implementeringen av systemet 

ger en intervjuperson svaret “Det har varit busenkelt måste jag säga. 

Otroligt enkelt och tydligt system”. 

 Analys - implementering 

När det kommer till implementeringen av Unis verkar det inte funnits 

några problem. När en testperiod av systemet påbörjas får man, på ett 

ungefär, en timmes genomgång av alla funktioner, oftast via Skype. Detta 

är enligt samtliga respondenter tillräckligt för att förstå hela systemet. Det 

har ej heller funnits några tekniska problem med att komma igång med 

Unis. Den egentliga bristen i det avseendet är att Unis i dag enbart finns 

för användande på dator. Dock har Unis planer på att utveckla en 

telefonapplikation och på så sätt utöka tillgängligheten.  

Att alla nya tillägg i programmet visas direkt för lärare, ofta åtföljd med 

tydliga förklaringar, bidrar också till att förändringar i programmet är lätta 

att följa. 

 Användarvänlighet 

Att hålla Unis användarvänligt har varit ett av företagets huvudsakliga 

mål. Det bästa beviset för att de lyckats med detta kommer från dels en 

lärare som säger “ jag har inte haft en elev som inte förstått programmet.” 

och en annan lärares svar på hur elever med bristande datorvana lyckats 

sätta sig in i programmet:  

Jag har en elev som började för 1-2 veckor sen och var väldigt osäker 
på datorer men han har kommit igång och verkar inte ha några 
problem nu. I överlag inga problem och väldigt lätt. 

De hjälpfunktioner som eleverna har verkar också vara en bidragande 

faktor till programmets användarvänlighet men påvisar också Unis styrka i 

jämförelse med andra plattformar: 

Något jag tycker är bra är sköldpaddan, det är att de kan, när man 
lyssnar på text, trycka på sköldpaddan och då går talet saktare. 
Funktionen orättade svar är fantastisk, när de har skrivit ser jag direkt 
exakt hur många svar som kommit in och vilken elev som skrivit och 
hur många uppgifter den har skrivit. I den andra plattformen måste 
jag gå in i portfolion och måste in på varje kursrum och klicka och 
flippa och vars är alla nya. Filmningsfunktionen är också väldigt bra. 

Ytterligare positiv feedback kommer från en annan intervjuperson som 

visat plattformen för utbildningschefen:   
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Otroligt användarvänligt och enkelt, bra layout, det är inbjudande! T o 
m visat vuxenutbildningschefen som blev mycket imponerad, jag sitter 
ju i referensgruppen för nationella prov för D tester och de blev 
väldigt intresserade.  Det finns inget liknande på marknaden, bästa vi 
hittat för distans. 

En annan lärare väljer att jämföra Unis med Fronter, en annan 

läroplattform, och poängterar Unis styrka när det kommer till elever med 

bristande datorvana: 

Unis är ju något helt annat. I Fronter hade vi behövt skapa allt 
material själva, och det blir alldeles för många klickvägar för eleverna, 
vilket främst är svårt för de elever med dålig datorvana. så Unis, för 
både elever och lärare är helt otroligt, du öppnar upp också är du 
direkt där du ska vara, känner jag. 

Unis enkelhet är något som poängteras från flera håll i intervjuerna.  

Det är väldigt lätt för de flesta att förstå och komma in i 
användargränssnittet faktiskt [...] Men det finns inget av alla dessa 
webbverktyg som ändå är så enkla som Unis om man jämför. 

Det finns dock ett problem för de studenter som har något bristande 

datorvana i att de kan ha svårt för vissa funktioner, något som oftast kan 

lösas med en snabb genomgång “För spår 2 (BC) elever är det svårt att 

förstå fotnoter, många lärare markerar då med de färger som finns i 

rättningsappen. Spår 3 använder man fotnoter i kombination”. 

 Analys - användarvänlighet 

Enligt Lockwood och Constantines [28] teori är användarfunktionalitet och 

öppenhet i ett program bland det viktigaste för dess användarvänlighet. Att 

Unis uppfyller dessa krav framgår som tydligast ur intervjusvaret från en 

specifik lärare som jämför Unis med Fronter och således befäster denna 

tes och benämner enkelheten i Unis som en av dess största styrkor.  

En annan del som bör poängteras är att Unis innehåller en del avancerade 

och sofistikerade funktioner, någon som avråds i litteraturen [29]. Men i 

Unis är dessa dolda bakom simpla knapptryckningar i GUI:t. 

Det går tydligt att se i data från intervjuerna att programmet i överlag är 

enkelt att förstå både för individer med datorvana och utan. De 

hjälpfunktioner som eleverna har tillgång till är också en bidragande faktor 

till programmets enkelhet att ta till sig. 
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5.2 Unis effekt på elever 

Utifrån de svar som angivits på intervjufrågorna finns en viss skillnad i 

svaren. De lärare som använt Unis under kortare period vill inte uttala sig 

om det går att se skillnad i resultat hos eleverna, men samtliga 

intervjupersoner uttalar sig om dess effekt på motivationen hos eleverna. 

På frågan hur Unis påverkar elevernas motivation att lära sig svenska ges 

svaren “Absolut, det märks tydligt på eleverna, de har mycket högre 

motivation”. Anledningen till detta kan sammanfattas som att det beror på 

att uppgifterna är förankrade i elevernas livssituationer och är lätta ett 

relatera till. 

När det kommer till själva användandet av Unis, förklarar en 

intervjuperson det på följande vis: 

De tycker det är väldigt roligt, hade en annan plattform tidigare som 
var tråkig och det blev väldigt dålig uppslutning kring det över 
huvudtaget. Nu har de mer fokus, när man går förbi datorsalen ser 
man att de fokuserat jobbar tycker det är roligt och positivt. De 
uppskattar systemet med gröna stjärnor och många gör om lektioner 
direkt om de inte fått tre stjärnor för de blir så arga och vill ha tre. 
Direktfeedback vilket är bra. 

När det kommer till individanpassningen av utbildning anses Unis vara 

bidragande även till detta “Med plattformen har det blivit mer 

individanpassat efter elevens kunskaper och förmågor” och “Man kommer 

närmre eleverna” 

Samstämmigt är lärare överens om att den mest påtagliga skillnaden hos 

eleverna är att de skriver mer; “Den främsta förändringen är att eleverna 

skriver väldigt mycket mer. De tycker mer om att skriva och det finns 

roligare och intressantare ämnen att skriva om”.  

Andra fokusområden som tas upp när det gäller motivationen hos eleverna 

är den stora variationen i uppgifter, men även förloppsindikatorn och 

stjärnsystemet:  

Både ur elev- och lärar-perspektiv är det är så tydligt, uppdelat i 
kapitel, omedelbar respons, eleven kan själv gå in och se vad den inte 
kunde, stjärnorna gör det lite spelaktigt. 

Den skola som använt Unis under längst period kan se en viss skillnad i 

inlärningstempo hos eleverna:  

Det går snabbare har vi kommit fram till vid personalmöte. Resultaten 
speciellt för skrivande har ökat markant. De som vill går fram i hög 
fart, de som inte vill är som det är. 
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Positivitet är ett genomgående tema när det kommer till Unis funktionalitet 

för elever. De hjälpfunktioner eleverna har tillgång till är också bidragande 

till detta. “En otroligt positiv sak är de klickbara översättningarna till olika 

språk”. Att många lektioner berör aktuella ämnen nämns även det som en 

motivator för eleverna. 

Dock ska man inte förbise vikten av individuell respons och behovet från 

elever att både se och bli sedda “Jag tror ändå lärarens respons är 

viktigare som motivator, så tror jag”.  

 Analys – Unis effekt på elever 

Då det i överlag är svårt att rent krasst se huruvida användandet av Unis 

påverkat elevernas resultat kommer denna analys att fokusera på dess 

effekt på elevernas motivation och datorvana. Däremot konstaterar de 

flesta lärarna att Unis till stor del används hemifrån med kommentarer 

som: “Väldigt många elever fortsätter arbetet hemifrån för att utvidga.” och 

“De använder hemma och mycket på helgerna och kvällar. Det är nog över 

hela dygnet.” 

I stora drag går det att översätta de effekter som intervjupersonerna pekar 

ut som drivande faktorer för elevernas motivation till de drivkrafter som 

Yukai Chos gamificiation-teori [30] pekar ut. Exempelvis drivkraften av 

framgång och prestation nås av förloppsindikatorn och stjärnsystemet, 

betydelsen av feedback och konstruktiv kritik knyter an till den korta 

responsloopen i programmet. 

När det kommer till Unis effekt på elevers datorvana i övrigt manifesterar 

detta sig starkast i kommentaren “Mina egna elever har blivit bättre på att 

hantera datorprogram. De har börjat skriva i Word och har börjat lägga in 

bilder när de skriver i Unis.” 

Det går att utläsa från svaren på intervjufrågorna att ju längre tid en SFI-

grupp använt Unis desto tydligare effekter kan man se hos eleverna. Något 

som inte tagits upp i detta resultat är elevernas tycke om själva 

plattformen, men denna har genomgående varit positiv enligt 

intervjupersonerna.  

Jag frågar eleverna vad de tycker, är det svårt, är det något som inte är 
bra? Jaa, grammatiken är svår, ja jo, men med programmet? Näe, det 
är bra det är bra, och de skulle ju bara kunna säga så men här ser jag ju 
det! Det bästa svaret är ju att jag kan gå in och se, och ser att de 
jobbar mer än vad jag har betalt för egentligen att rätta. 
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5.3 Unis effekt på lärare 

Effekten som Unis haft på lärare är stor och varierande. De flesta upplever 

dock att de kan fokusera mer på varje individ, men även att de kan 

fokusera sitt arbete på de uppgifter de är anställda för att utföra. ”Det 

underlättar för mig att jobba med det jag är anställd för att göra som ofta 

försvinner i läraryrket annars” något som ytterligare bekräftas med en 

annan intervjupersonssvar:  

Jag kan ägna mig åt elevens behov mer nu än innan, för då fick jag 
sitta och planera material. Sen har jag också kunnat utöka min klass till 
25 elever från 18. för att Unis har gett mig tid till det och kan ägna mig 
åt annat än material tillverkning och att hålla koll på var de är och vad 
de inte har gjort. 

En annan intervjuperson instämmer med tidigare uttalande: “Jag kan 

ägna mer tid åt det jag ska än att tillverka material. Skulle aldrig kunna 

göra det lika bra utan Unis” 

Tidsbesparingen som detta ger lärarna manifesterar sig även i den 

självrättande funktionaliteten men också i standardkommentarerna och 

färgkodningen i rättning: 

De färdiga kommentarerna i respons är otroligt tidsbesparande, det är 
ju ofta samma fel, “glöm inte blablabla”. Nu finns det färdiga 
kommentarer som man bara kan lägga in och slipper skriva det själv. 
Funktionen orättade svar är fantastisk, när de har skrivit ser jag direkt 
exakt hur många svar som kommit in och vilken elev som skrivit och 
hur många uppgifter den har skrivit. 

När det handlar om samspelet mellan lärare och elev är Unis behjälpligt på 

det sättet att läraren har full inblick i vad eleven har gjort och kan 

konkretiseras med ett intervjupersonssvar: 

Jag behöver inte ha samma diskussion om varför med eleven då det 
går att visa hur mycket den gjort och hur det gått direkt. Så kan vi ha 
diskussion om varför eller vad den ska träna mer på eller behärskar. 
Det blir mycket effektivare och trevligare för båda parterna. 

Meddelandefunktionen i programmet underlättar även utdelandet av 

instruktioner om en elev eller lärare skulle vara sjuk “Väldigt lätt att 

använda programmet om läraren eller eleven är sjuk att skicka ut 

instruktioner.” Om den lärare som av någon anledning inte har tid eller 

möjlighet att ge respons till sina elever kan detta lösas genom att man dela 

sina klasser med andra lärare som kan göra rättningen: “Hon har inte tid 

att ge respons på skrivuppgifterna till sina elever så det gör vi andra 

lärare. Och det är också en positiv sak att man kan hjälpa varandra i 

lärarkollegiet. Man kan se varandras klasser.”  
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 Analys – Unis effekt på lärare 

Unis mål att vara individanpassat märks genomgående i funktionaliteten 

för lärarna. Dels i att de kan hjälpas åt med rättningen men även med alla 

de hjälpfunktoner de har till sitt förfogande. Denna styrka i 

hjälpfunktioner för lärare befästs extra med kommentaren:  

Vi arbetar just nu väldigt mycket med återkoppling och olika tekniker, 
att lära oss använda olika program för detta. Men det finns inget av 
alla dessa webbverktygen som ändå är så enkla som Unis om man 
jämför. Jag är i en plattform, jag ger min formativa bedömning där 
och den finns bara där och då, det är ett ögonblicksverk. Den är också 
otroligt lätt att hitta för eleverna. 

Att de också har möjligheten att gå in och se varje individs aktivitet och 

resultat bidrar ännu mer till denna faktor och många lärare skapar eget 

material för de elever som har problem med specifika delar för att 

behandla deras brister. 

Responstekniken i Unis benämns som en av programmets största styrkor 

då den i jämförelse med andra digitala verktyg är lätt och effektiv att 

använda: 

Men jag känner att responstekniken går väldigt fort, att spela in 
respons är otroligt tidsbesparande, jag behöver inte sitta bredvid 
eleven i klassrummet utan jag kan göra det på eftermiddagen. Det 
måste vara tidsbesparande som jag ser det. Men vi är otroligt vana 
med responsteknik. Jag tror att det är en viss skillnad det finns en del 
lärare som inte gett respons via digitala verktyg, de kanske upplever 
det annorlunda. Men jag är otroligt van vid det och kan jämföra Unis 
med andra digitala verktyg och då är det här otroligt lätt och 
tidsbesparande. 

Unis kan helt enkelt sammanfattas som ett tidsbesparande program som 

ger lärarna större insikt i elevernas individuella utveckling och främjar en 

nära relation mellan elev och lärare. Det bästa exemplet på detta är den 

lärare som rapporterar att den kunnat utöka sin klass från 18 till 25 

studenter. 

Biten av respons som tas upp i det slutliga skedet av tematiseringen om 

Unis effekt på lärare är av stor vikt enligt Fryer och Bovee [31], som 

kommer fram till att lärarens involvering i studentens verksamhet är en av 

de viktigaste faktorerna för studentens motivation och inlärning, något 

som uppnås med alla de redskap som Unis erbjuder användarna av 

programmet. 
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5.4 Unis vidareutveckling 

Unis är ett program som kontinuerligt utvecklas med nytt material och nya 

funktioner. Denna utveckling sker i visst samspråk med användarna men 

också utifrån vad företaget själva anser bör läggas till. De nya funktioner 

som läggs till anses vara bra förändringar och lätta att hänga med i “Det är 

superlätt. Man får en notis direkt och klickar på den så ser man direkt vad 

det nya är, som med det senaste tillagda överblicken. En jättepositiv 

funktionalitet.”, “Enkelt att hänga med och bra förändringar.”;  

Det har varit väldigt enkelt och har funnits instruktionsfilmer hur man 
kan göra så det har varit väldigt pedagogiskt för lärarna. Bara det inte 
blir för plottrigt, för det är just enkelheten som är så bra. [...] Sen att 
det inte är 20-25 funktioner för eleverna, det är bara bra vad det gäller 
mina elever. 

När det kommer till avseendet med buggar upplevs dessa som få och de 

blir snabbt åtgärdade när de upptäckts:   

Så fort vi ber om något så löser företaget det. Det går väldigt fort och 
vi får svar på frågor nästan omgående. Gud vad snabbt och bra de är 
på att lösa och fixa synpunkter. Kan vara grammatiska fel eller buggar 
och vi får svar snabbt och problemet åtgärdas snabbt. 

Det finns dock funktionalitet som önskas som ännu inte är tillagd:  

Har dykt upp en funktion att skicka meddelanden, men bara till en 
person i taget, jag önskar att kunna skicka till hela klassen, det tar tid 
att skriva samma meddelande till 25 olika personer. “nu ska ni på 
fredag skriva om det här” så de som är sjuka eller jobbar kan läsa och 
göra uppgifterna.  

En annan del som saknas och önskas av lärare är klickbara videor: 

Vad som saknas är ju klickbara videos! Där jag ser en inspelning med 
två människor där jag ser dem tala och kroppsspråk på video. Det 
saknas, det ger ju ett liv i en sådan här läroplattform! Liksom verkliga 
dialoger t ex i en affär eller på posten. Nu hör man ju folk prata till 
text många gånger men det blir en annan grej. Så interaktiva videos 
saknas. 

Kontakt med företaget beskrivs som effektiv och svar på kommentarer ges 

omgående eller inom samma dag: 

Det fungerar helt enkelt jättebra, jag är en sådan som skriver jag ett 
mail vill jag ha svar helst inom en timme. [...]  Jag ger snabb respons 
till elever t ex men får jag inte den responsen tillbaka då blir jag 
frustrerad. Och det skulle vara samma i kontakt med Unis men de är 
otroligt kvicka och när jag har frågor svarar de direkt samma dag. Man 
häpnar när man ser hur mycket som händer och hur snabbt det går, 
som med de här små nyheterna, nu har vi gjort det och det, de ligger 
inte på latsidan. 
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 Analys – Unis vidareutveckling 

Ganska snabbt får man en bild av lärarnas svar om Unis utveckling att de 

arbetar fort och är mottagliga för synpunkter och en tydlig agil 

arbetsmetodik används i vidareutvecklingsarbetet med kundkontakten i 

fokus. Buggar och brister i funktionalitet prioriteras men man försöker 

även se till ett skapa funktionalitet från egna idéer, något som skapar en 

kombination av en kund- och expertstyrd produkt. 

De främsta brister som poängteras i programmet är att 

meddelandefunktionen borde göras om för att underlätta kontakt med hela 

klasser samt att vissa fördjupningsmoment hamnat i fel ordning och borde 

struktureras om för att få tydligare progression. 

Det orosmoment som tas upp angående produkten, från lärarnas sida, är 

rädslan att funktionaliteten kommer att utökas till en sådan nivå att 

programmet blir svårförståeligt och plottrigt, en oro som Unis själva är 

medvetna om och de försöker hålla applikationen så simpel som möjlig. 

Kontakten med företaget upplevs som god och företaget anses vara mycket 

lyhörda till användarnas feedback och synpunkter. Denna typ av nära 

kundkontakt bidrar till en mervärdes känsla för kunden och ger ett eget 

värde av produkten för denne [32].  
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6 Diskussion 

I följande avsnitt sker en diskussion av de resultat som framkommit ur 

studien. Avsnittet är uppdelat i tre delar, en som behandlar Unis 

utvecklingsprocess och interna struktur, en som behandlar resultaten från 

lärarintervjuerna samt en del som försöker lyfta studien till ett vidare 

perspektiv. 

6.1 Diskussion - utvecklingsprocess och dess interna struktur 

Unis utvecklingsprocess påbörjades väldigt strukturerat då man steg för 

steg gjorde klart varje del som behövdes för att kunna fortsätta arbetet 

med nästa del. När det kom till valet av utvecklingsmiljö och 

programmeringsspråk fick programmeraren fria händer, något som varit 

positivt i den bemärkning att arbetet gått fortare fram, men som istället 

har bristen att de plattformar som valts inte är optimerade för större 

projekt. Att det blir egna adaptioner av SCRUM när man arbetar i mindre 

projektgrupper är väldigt vanligt. Många av de riktlinjer och roller som 

ingår i SCRUM metodiken blir nämligen svåra att implementera när man 

arbetar i liten grupp. Det bör också nämnas att Unis inte direkt kunnat se 

på några andra lösningar då deras mål varit att skapa något helt nytt, 

något som kan vara en bidragande faktor till den unika 

utvecklingsprocessen. 

Om man ser till systemets interna struktur har den både starka och svaga 

sidor. De starka sidorna ligger i att många av klasserna följer SRP4 och 

SoC, men de svaga sidorna är de klasser som bryter mot dessa och är för 

stora för att vara lättöverskådliga. Unis har en pågående sprint vars syfte 

är att refaktorera de få klasser som bryter mot ”Clean code”-principerna. 

Man kan tydligt se ur detta att när det kommer till mindre 

utvecklingsgrupper är det bästa alternativet att hitta en egen variant av 

agil utvecklingsmetodik som är individanpassad efter gruppen. När det 

kommer till val av programmeringsspråk och hur själva kodandet gått till 

hade en tydligare struktur behövts men det borde även gjorts ett 

analysarbete för att säkerställa att de val som gjordes var optimerade för 

programmets syfte och omfång. På detta vis skulle man även kunna 

minimera behovet av refaktorering. 

 

                                              

4 SRP – Single responsibility principle. En princip myntad av Robert ”Uncle Bob” C. 

Martin som menar på att en klass enbart ska ha en anledning att förändras. 
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6.2 Diskussion - lärarintervjuer 

Något som tydligt framgår av intervjuerna är att programmet är tydligt, lätt 

att sätta sig in i, har ett gediget material, är öppet för input och upplevs 

roligt och givande. Även om det i många fall varit för tidigt i 

användningsprocessen för att kunna säga om det haft konkret effekt på 

inlärningen hos eleverna så finns en tydlig upplevd ökning av motivationen 

hos eleverna.  

De andra stora styrkorna som Unis har är att det tillåter 

individanpassning på en hög nivå och lärarna upplever sig kunna fokusera 

mer på sina faktiska arbetsuppgifter snarare än att ta fram material. De 

underlättande funktionerna med självrättning och färdigskrivna 

responskommentarer upplevs också som bidragande faktorer till 

programmets styrkor. Detta exemplifieras bäst av den lärare som kunnat 

utöka sin studiegrupp från 18 till 25 elever.  

En aspekt som vissa lärare flaggar för och som är viktig att beröra ur ett 

helhetsperspektiv är att Unis i sig inte är en allomfattande lösning; det är 

snarare ett verktyg för att ge större insikt i varje individs prestationer och 

är tänkt som ett hjälpmedel både för elever och lärare. 

De målbilder Unis haft med att vara enkelt för elever och underlättande för 

lärare verkar de ha lyckats med. Ingen intervjuperson uttrycker något 

problem varken vid implementeringen av systemet eller inlärningen av 

dess funktioner ens för individer med bristande datorvana. De 

hjälpfunktioner som står till elevernas förfogande bidrar till ökad förståelse 

båda av systemet men även av det svenska språket i sig. Exempelvis 

ordboksfunktionen gör att man slipper Google translate eller liknande för 

att förstå specifika ord. 

När det kommer till vidareutvecklingen av Unis styrs denna främst i 

samtal med kunderna och varje ny funktion presenteras på ett tydligt 

förklarat vis. När en kund bestämt sig för att testa produkten får denna en 

prövotid samt en genomgång på ungefär en timme, något som alla 

intervjupersoner anser varit tillräckligt för att förstå programmet i sin 

helhet. 

Något Unis lyckats med är att skapa en produkt som är lätt att ta till sig 

oberoende bakgrund när det kommer till språk och datorvana. På det viset 

som nyheter framställs är det lätt för lärare att förstå vad som tillkommit 

och således delge denna information vidare till eleverna om det finns behov 

för detta. En positiv bieffekt av användningen av Unis är att det utökar 

datorvanan hos användaren, något som exemplifieras av läraren som 

förtäljer att dennes elever börjat använda Word för skrivuppgifter och att 

de börjat lägga in bilder i sina texter i Unis. 
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6.3 Diskussion - Helhetsperspektiv 

Det är ganska enkelt att dra slutsatsen att en lösning liknande Unis skulle 

vara bra i avseende att lära sig i princip vilket språk som helst. En annan 

tanke som slår mig är att ett liknande program fast fokuserat på 

exempelvis kulturella skillnader mellan Sverige och andra länder skulle 

vara en möjlighet. En liknande applikation har utvecklats i Holland av 

Schuurink och de Vries [33] men dess fokus ligger inte bara på språket 

utan även integrering i samhället. Bland annat fokuserar deras lösning 

mer på den praktiska användningen av språket i konkreta situationer som 

simuleras i programmet. Det är ingen omöjlighet att Unis en dag även 

kommer att innehålla denna typ av funktionalitet, men så ser det inte ut 

idag. 

Unis är något mer än bara ett program där man gör uppgifter för att lära 

sig ett språk, i en kommentar från en intervjuperson fångas essensen av 

detta upp: 

Jag tror: Kommer man som ny oavsett vilket land man kommer till så 
är det ju kaos. Man förstår inte språket, normer, lagar och regler, det 
är ju så för vem som helst. Men hjärnan, när det är kaos, vill skapa 
någon slags ordning. Så kommer man till SFI som har otydliga 
kursmål. Också frågar de: när är jag färdig? Också säger läraren: jaa, 
det kan jag inte svara på, det beror på när du uppnår målen. För det är 
så det fungerar ju. Här tror jag att Unis skapar någon slags ordning i 
kaoset, även om man kanske inte förstår målen så förstår man att jag 
måste vara klar på kursen, som dem ser det, jag har börjat nu, det är 
18 kapitel, och de kan känna att när jag är klar här så är jag klar med 
kursen. Jag tror det är oerhört viktigt att se ett slutmål. Början, start, 
stjärnor, respons allt det här som på något sätt driver en vidare. 
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7 Slutsatser  

I följande avsnitt kommer de forskningsfrågor som legat till grund för 

studien att besvaras kort och koncist. Avsnittet är uppdelat i fyra delar, en 

per forskningsfråga och en del som behandlar vad som ligger bakom Unis 

framgång. 

7.1 Slutsats – Unis utvecklingsprocess och interna struktur 

Unis utvecklingsprocess har följt ett agilt arbetssätt och som det ofta blir i 

mindre arbetsteam använt en variant av SCRUM för att bättre passa 

gruppen. Efter lansering har kunderna själva blivit en del i 

utvecklingsarbetet då deras synpunkter prioriteras eftersom det är dessa 

individer som programmet är till för. Den interna strukturen ser ut som 

den gör eftersom det vid projektstart enbart fanns en programmerare och 

denne fick själv välja hur programmet skulle byggas. Det 

refaktoriseringsarbete som pågår påvisar företagets medvetenhet om 

systemets framtida risker. 

7.2 Slutsats – Användarvänlighet och 
implementeringsproblematik 

Ur datan från lärarintervjuerna framgår att det inte funnits några problem 

med att implementera programmet i undervisningen. Ur 

användarvänlighetsaspekten har Unis verkligen lyckats med att skapa ett 

lättbegripligt program som individer med bristande datorvana inte har 

några problem att sätta sig in i. Något som är unikt med Unis är att det 

ska ge användaren, oavsett bakgrund och vilket land denne kommer ifrån, 

samma förutsättningar i programmet. Något som resultaten från 

intervjuerna pekar på att de lyckats med. De orosmoment som finns är om 

programmet skulle få för mycket funktioner och således bli svårt att förstå 

om man har bristande datorvana. 

7.3 Slutsats – Unis effekter på elever och lärare 

Unis effekt på dess användare kan man säga är att det är ett allt i ett 

verktyg. Det finns en stor databas med uppgifter och lektioner, eleverna 

gör dessa uppgifter samtidigt som lärarna administrerar, rättar och 

kommer med individuell feedback i en och samma plattform. Detta har lett 

till en närmre relation mellan elev och lärare och för lärare upplevs 

plattformen även ha fått den effekt att de kan fokusera på sina faktiska 

arbetsuppgifter istället för att ta fram eget material. Unis effekter på elever 

är också att de blir mer vana vid att använda datorer och IT-verktyg, det 

agerar som motivator till studier och ger konstant information om hur man 

gör ifrån sig samt hur långt man kommit inom varje kapitel. 
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7.4 Slutsats – Unis framgång 
 
Läroplattformen Unis största styrkor är dess enkelhet, dess hjälpverktyg 

och att det uppfyller ett samhälleligt behov. Oavsett datorvana och 

utbildningsbakgrund är det lätt att ta till sig och använda. Elevernas 

hjälpfunktioner ger dem en verktygslåda som underlättar inlärningen och 

lärarnas hjälpfunktioner tillåter dem fokusera sitt arbete på det de är 

anställda för. Detta i kombination med företaget Unis arbetsmetodik och 

lyhördhet är vad som ligger till bakgrund för systemets framgång. Man 

arbetar kontinuerligt mot att hålla systemet så lättförståeligt som möjligt 

och all ny funktionalitet är till för att förenkla SFI-undervisningen, både ur 

elev- och lärar-perspektiv. Den nära relationen med användarna 

säkerställer att utvecklingen av systemet går åt rätt håll och Unis 

medvetenhet om systemets framtida risker garanterar att systemet håller 

sig stabilt och uppdaterat. 
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8 Tack 

Jag skulle vilja tacka Unis som företag eftersom de delat med sig av all 

information jag efterfrågat, bistått med station för kodgranskning, givit mig 

ett lärarkonto i plattformen och alltid kommit med snabb respons om jag 

haft några funderingar. Joel Waldenbäck som varit min kontaktperson på 

företaget skall ha ett speciellt stort tack då han varit till stor hjälp för mig 

och alltid funnits tillgänglig. Jag skulle även vilja tacka de intervjupersoner 

som tog sig tid att svara på mina frågor då detta arbete hade varit omöjligt 

utan deras deltagande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide lärare 

Intervjuguide lärare 

Fokusområden: 

Inverkan på lärares arbete 

Arbetsbelastning, effektivitet, arbetssysslor 

Effekt på elever 

Inlärningstempo, kunskapsnivå, gruppdynamik, motivation 

Hinder för elever 

Datorvana, tekniska problem, upplägg, förståelse 

Hinder för lärare 

Tekniska problem, inlärningskurva 

Unis 

Användargränssnitt, Bra/dåligt, användarvänlighet, funktionalitet 

Stödfrågor: 

Hur har användandet av Unis förändrat ert arbete?  

Har det funnits några problem med implementeringen av systemet?  

Vad för skillnader kan du se hos eleverna om man jämför lektioner med 

plattformen med undervisningen innan?  

Är det någon specifik del som upplevs krånglig eller svår eller överflödig?  

Hur kommer det sig att ni tycker så? 

Är det någon specifik del som upplevs bra eller lättare eller mer lärorik?  

Hur kommer det sig att ni tycker så? 

Vilken/vilka är de mest positiva och negativa delarna med plattformen? 
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Om ni fick ändra någon del av plattformen, vilken skulle detta vara och 

hur skulle ni vilja att den fungerade istället? 

Finns det någon funktionalitet ni skulle önska som inte finns? 

Hur upplever du att dina elevers motivation att träna svenska påverkas av 

Unis? 

Vilken feedback om Unis får du av dina elever, vad tycker dina elever om 

Unis?  

Upplever du att användandet av Unis även tränar eleverna i datorkunskap 

och blir duktigare i att använda en dator? 

Hur upplever ni användargränssnittet i Unis? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Unis 

Intervjuguide Unis 

Uppstart 

Vilken utvecklingsmiljö har ni använt och varför? 

Hur såg planeringen ut från start? 

Materialskapande 

Hur har ni gått tillväga för att skapa materialet? 

Det finns stor variation i uppgifter, hur kom det säg att ni valde just 

dessa? 

Utvecklingsmetodik 

Vad har ni använt för utvecklingsmetodik?(Agilt, specifik metod, 

sprintlängd, prioriteringar i arbetet) 

Var valet självklart eller stod det mellan olika tillvägagångssätt? 

Har det funnits några specifika milstolpar under arbetets gång? 

Vilka tilläggsbibliotek har använts och varför? 

Innan själva lanseringen, när visste ni att ni var “hemma”? 

Finns det någon skillnad i er prioritering efter att produkten lanserats? 

Hur har ni hanterat buggar? 

Vägval 

Varför valde ni att köra php? 

Har ni stött på några distinkta vägval under utvecklingen? 

Hur har dessa sett ut och vad fick er att gå den vägen ni gick? 





 

 

 

 


