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Summary of the openLMS project 

Background and aim 
During the fall of 2004, Uppsala Learning Lab received a commission 
from the Swedish Netuniversity to lead a software assessment project 
for Learning Management Systems based on open source. During the 
year 2005, the project, which was called openLMS, has defined a set of 
technical and quality-based criteria for learning platforms. and users 
has carried out tests of some of the learning platforms that were found 
to comply with these criteria. 

The overall aim of the project has been to facilitate collaboration 
around the development of learning platforms based on open source as 
well as to develop guidelines for a possible future national development 
team for open source based LMSes 

Organisation and project team 
The project has been coordinated by Uppsala Learning Lab. All Swe-
dish universities and university colleges with an interest in open source 
development have been encouraged to participate in the exchange of 
experiences. This exchange has been mainly carried out by web-based 
meetings, followed by a face-to-face conference in November 2005. 
The openLMS project team has consisted of: 

• Maria Forsberg, Uppsala University (student) 

• Ellen Jacobsson, Uppsala Learning Lab (project manager) 

• Mia Lindegren, Uppsala Learning Lab (project director) 

• Ambjörn Naeve, KMR-group / KTH and Uppsala Learning 
Lab (scientific director) 

• Carl-Richard Wessblad, KMR-group / KTH (technical director) 

Focus and delimitations 
The openLMS assessment process has focused on projects that work 
with learning platforms where the software technology and the deve-
lopment environment are based on open source, open standards and 
open development tools with licences for unlimited distribution and 
use, so called GPL and LGPL licenses. Proprietary products have been 
explicitly excluded. 

Two important dimensions for the description of software development 
is open -- closed (= proprietary) and commercial -- idealistic. Because 
of the close historical ties between open software and free software, the 
major separating lines still run between closed-and-commercial syst-
ems and open-and-idealistic systems, and many discussions are framed 
in terms of open versus commercial software. Today, however, the 
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combination of open-and-commercial has also entered the arena, as 
evidenced by commercially successful open source based projects such 
as e.g., JBoss, RedHat, and MySQL. However, for practical and econ-
omical reasons, open-and-commercial products have been excluded 
from the assessment. 

The study has focused on LMS projects where the software technology 
and the development framework used are founded on open source code, 
open standards, open development tools and open operating systems 
with no limitations on distribution and use. To qualify for this evalua-
tion, an LMS project must have shown results in the form of freely 
available code, functional application(s) and documentation. Also, the 
project must be focused on learning management – and not just content 
management. 

Process plan 
The study was planned to be carried out in accordance with the follow-
ing process: 

• Find the initial technology candidates that fit the defined scope. 

• Identify criteria/metrics useful in evaluating open source 
LMSes. 

• Assess the selected technology candidates using software 
technology criteria. 

• Select the top third of these candidates as quality candidates for 
quality evaluation. 

• Further assess these candidates using ISO9126 software quality 
criteria. 

• Select the top third of these candidates as candidates for further 
testing. 

Process execution 
In February 2005 we sent an inquiry of interest to Swedish universities 
and university colleges, distributed by the Swedish Netuniversity. The 
interested faculties were given the ability to take part at various levels. 
All were asked to provide personnel resources for the carrying out of 
simpler tests of the LMSes that the project group had expectations on. 
Seven universities answered our request affirmatively and provided 
testers for our project. The rest chose to only take part of the informa-
tion that has come out of the project. A group of students, contacted 
through the Swedish Netuniversity, also participated in the tests. All 
meetings within the testing group were held over the Internet. 

The input material was then aggregated and processed by the Steering 
group, as well as expanded – when it was needed - with interviews and 
surveys. Interested universities and colleges have provided information 
on some of their locally developed systems, but since none of these are 
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based on totally open and accessible source code, we have not been 
able to compare these systems on the same criteria as the others. 

During the spring of 2005 we carried out a search and inventory of 
existing systems of type “openLMS”, by which term we mean 
“Learning Management System based on open source code”. At the 
same time we developed criteria, metrics and scenarios that could be 
applied in an assessment process of these openLMSes. 

Technical profiling and interoperability charts 
The LMSes were analysed from the perspective of a general web-based 
information system perspective and divided into modules (sub-systems) 
based on the underlying supporting technology. These modules were: 
Operating system, Network system, Development system, Storage syst-
em, Application system, Web system, Portal system, Broker system, 
Metadata system, Security system, and Peer-to-peer system. The ways 
that an LMS implements these different (sub) systems constitutes what 
we have termed its technical profile. 

Based on our LMS technical profiles, we then created interoperability 
charts, which can be used in order to pin down the painful technical de-
tails of what it actually takes to interoperate properly between different 
LMS-related subsystems (modules). 

Assessment  
The initially found openLMSes were first assessed according to general 
software-technological criteria. The ones that qualified were then asse-
ssed according to (part of) the software quality criteria of ISO 9126. 
Then, the most interesting LMSes from a technical or a quality stand-
point were configured and deployed at http://knowlab.ull.uu.se – where 
we in fact have set up an LMS-lab testing of LMSes. 

We wanted to find out if it was possible to get the LMSes “up and 
running” by following their associated documentation - an important 
part of the assessment itself. Having an LMS up and running was also 
necessary in order to be able to test its basic functionality as software 
quality aspects in accordance with ISO 9126. 

User testing 
Five of these learning platforms were then selected for user testing. The 
selected learning platforms were Moodle, ATutor, Sakai, LearnLoop 
and Fle3. 

The user tests were concerned with further aspects of functionality and 
usability according to ISO9126. They consisted of answering a set of 
questions that were developed from grouping the basic functionality 
into groups of scenarios based mainly on input from elearningsite.com. 
The questions were formulated in accordance with a basic template. “It 
is easy to carry out…” and the answers were elicited in the form of 
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“percent of agreement” with this statement  by marking an alternative 
of the form “I agree to 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. The alterna-
tives “functionality not found and “not applicable” were also offered. 

The tests were carried out by eight students and nine teachers and admi-
nistrators and besides answering the checkbox questions, the testers 
were encouraged to keep their own testing log and to provide free-text 
comments. 

Conference 
During November 21-22 a finishing conference was carried out for the 
project. The aim of this conference was to disseminate the results of the 
project as well as to gather a set of interesting speakers on the national 
and international level with relevance for further collaboration. The 
first keynote speaker was Joseph Hardin, coordinator of the Sakai proj-
ect. He gave an overview of how the Sakai project was initiated, where 
the project stands today, and how the future of Sakai is envisioned. The 
second keynote was given by Scott Wilson, assistant director at CETIS 
(Centre for Educational Technology Interoperability Standards) and a 
well-known journalist within the field of educational technology, who 
talked about the transformation of ELF (E-Learning Framework) into 
EF (a general E-framework for distributed software applications). 

The interest in the conference was profound and the participation was 
wide spread with participants from 15 Swedish universities and univer-
sity colleges as well as from Norway, Denmark and Finland. In total the 
conference attracted 85 participants. 

Relations to other projects 
In parallel with the openLMS project, the Netuniversity has carried out 
the Sluss project, with the aim to produce a requirements specification 
for a learning platform that could form the basis for a common procure-
ment process within a number of interested universities and university 
colleges. The Sluss project finished by producing the basis for such a 
requirements specification during the summer of 2005. 

Participants from the openLMS project have participated actively in the 
Sluss project, and therefore have been able to get a good perspective on 
both of these projects. Ellen Jacobsson took part in a Sluss work group, 
which was discussing technical questions, and in preparation of the 
Sluss final report Ambjörn Naeve has read and commented on the re-
sulting requirements specification from the perspective of open source. 
There has also been collaboration with CFL (National Centre for Flex-
ible Learning). 

Information from the openLMS project has also been disseminated by 
the participation of Ambjörn Naeve in the SIGOSSEE seminar on open 
content: Content for Education in Europe: Processes, Platforms and 
Standards for Shared Content organized by SKL (Sveriges Kommuner 
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och Landsting) and the Interactive Institute in Stockholm on September 
15. 

Ambjörn Naeve has also presented the openLMS project at the yearly 
Online Educa conference in Berlin Nov 30 – Dec 2. This dissemination 
work has resulted in an invitation to arrange a workshop at the second 
international conference on Open Source Systems (OSS) in Como, 
Italy, in June 8-10, 2006 (http://oss2006.dti.unimi.it) 

Resource coordination and collaboration 
One of the goals of the openLMS project was to investigate how best to 
coordinate available LMS resources between the Swedish educational 
institutions, as well as to analyze the possibilities for collaborative de-
velopment and management of learning platforms on the national level. 
Another goal was to facilitate the exchange of ideas and experiences 
between the educational institutions that were interested in discussing 
requirements specifications for learning platforms as well as IT-resour-
ce collaboration in general. Instead of creating another group for such 
collaboration, the project team has chosen to take advantage of already 
existing groups with an interest in these issues, such as SWAMI (Swed-
ish Alliance for Middleware) or other groups. This choice was made in 
order to maintain strong connections to a group of interested educa-
tional institutions from the start. 

Future continuation  
We interpret the relatively weak interest to actively participate in the 
project, but the relatively strong interest to participate in the conference 
as a sign of the fact that the issue of open source is attracting increasing 
interest but that it has not yet spread to a wider circle of stakeholders.  

Collaboration around open source based software systems for the pub-
lic sector will become important during the foreseeable future. Learning 
platforms will be the subject of part of that collaboration. 

Already at this stage one can observe that several Swedish educational 
institutions are collaborating within the Sakai project and that IT-
management departments are collaborating horizontally across their 
respective hosting institutions. Also, there is an increasing interest 
among developers for open source based collaboration. 

Moreover, in view of the Bologna process, educational institutions will 
face increasing demands on coordinating and integrating their learning 
platforms – both with respect to easily understandable and accessible 
user interfaces as well as interoperability with underlying technical 
systems such as databases and access control systems. 

Universities are part of the public sector, and this public sector is be-
coming increasingly net-based. The demands on a 24/7/365 public 
service agency (24-timmars myndighet) contains important democracy 
aspects. The delivery of socially important information to all citizens 
should be possible without being dependent on proprietary software 
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which implies high costs for the individual. In this respect open source 
software has a fundamentally important mission to fulfil, and offers 
possibilities that ought to be utilized and developed further. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet kommer projektets syfte, mål och avgränsningar att 
diskuteras. Vidare kommer styrgrupp, arbetsformer och projektplan att 
beskrivas. I slutet av kapitlet finns också läsanvisningar för övriga 
kapitel. 

För definitioner av öppen källkod och lärandeplattformar, se avsnitt 2.1 
och 2.2. 

1.1. Projektets bakgrund 
Våren 2003 fick VHS Upphandling i uppdrag av Myndigheten för 
Sveriges nätuniversitet att utföra en nulägesanalys kring användningen 
av och förutsättningar för en eventuell nationell upphandling av 
lärandeplattformar för de lärosäten som ingår i Nätuniversitetet. 

Analysen resulterade i en rapport som diskuterades under två möten 
hösten 2004. På dessa möten framkom ett intresse för ett ökat sam-
arbete mellan högskolorna kring LMS-frågor och två arbetsgrupper 
bildades. Luleå tekniska universitet fick i uppdrag att ta fram en krav-
bild för upphandling av lärandeplattformar i det så kallade Sluss-
projektet. 

Uppsala universitet fick i uppdrag att leda en utredning om mjukvaru-
teknisk bedömning av olika lärandeplattformar baserade på öppen 
källkod, openLMS-projektet. Projektet skulle också genomföra tester 
med användare av sådana lärandeplattformar som uppfyller vissa 
tekniska och kvalitetsmässiga kriterier. 

1.2. Projektmål 
Projektet skulle utmynna i utarbetandet av förslag till samordning av 
svenska resurser och eventuellt ett gemensamt nationellt utvecklings- 
och förvaltningsprojekt. 

Projektet skulle också samordna erfarenhetsutbyte mellan de lärosäten 
som är intresserade av att diskutera kravspecifikationer för LMS-
system samt diskussioner kring resurssamordning. 

1.3. Avgränsningar 
OpenLMS-projektet har fokuserat på projekt som jobbar med lärande-
plattformar där mjukvaruteknologi och utvecklingsmiljö är baserade på 
öppen källkod, öppna standarder, öppna utvecklingsverktyg och öppna 
operativsystem med obegränsad distribution och användning – s.k. 
GPL, LGPL licenser. Proprietära produkter har därför uttryckligen 
uteslutits.  

För att ett lärandeplattformsprojekt skulle komma med i bedömningen 
måste projektet ha visat resultat i form av källkod, fungerande applika-
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tioner och förståelig dokumentation. Dessutom måste projektet ha ett 
uttalat fokus på lärandehantering – d.v.s. inte bara innehållshantering. 

Följande har således inte tagits upp till bedömning: 

• Hårdvaruteknologi 
• Proprietära produkter 
• Projekt som kallar sig Open source, utan källkod, fungerande 

applikationer eller dokumentation 
• Rena open source CMS/portaler utan lärandefunktionalitet 

Intresserade universitet och högskolor har lämnat uppgifter om egen-
utvecklade system, vilka har bearbetats, men då inget av dem haft helt 
öppen källkod, har de inte kunnat jämföras på samma grunder som 
övriga system. 

 
Figur 1 Några utgångspunkter för vår kartläggning av lärandeplattformar 

1.4. Projektledningsgrupp 
Projektet styrs från Uppsala Learning Lab, och leds av en projektgrupp 
bestående av: 

Maria Forsberg, Uppsala universitet, student. 
Ellen Jacobsson, Uppsala Learning Lab, projektledare 
Mia Lindegren, Uppsala Learning Lab, projekt ägare 
Ambjörn Naeve, KMR-gruppen/KTH, vetenskaplig ledare 
Carl Richard Wessblad, KMR-gruppen/KTH, tekniskt ansvarig 

1.5. Mer information 
I projektets webbportfölj finns mer information, som bakgrundsdata 
och fördjupande länkar. En länk finns från projektets webbsida på 
http://www.learninglab.uu.se/opensource/index.jsp 

Projektportföljen nås även direkt på 
http://knowgate.nada.kth.se:8080/portfolio/main?manifest=openLMS&
cmd=open 
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1.6. Projektplan 
Projektet löpte under tiden 2004-11-15 till 2006-01-15. 

I december 2004 deltog delar av projektgruppen i JA-SIG och Sakais 
konferenser, för att få en inblick i dessa projekt som särskilt lyftes fram 
i projektdirektiven.  

Under våren 2005 genomfördes en kartläggning av befintliga lärande-
plattformar med öppen källkod. Samtidigt identifierades kriterier, 
metriker och användningsfall som kunde användas i en utvärderings-
process av de funna lärandeplattformarna. 

De initiala plattformarna med öppen källkod utvärderades enligt mjuk-
varutekniska kriterier. De som uppfyllde dessa krav utvärderades enligt 
(delar av) ISO 9126 mjukvarukvalitetskriterier1. De tekniskt och 
kvalitetsmässigt mest intressanta lärandeplattformarna driftsattes sedan, 
dels för att se att om plattformarna var möjliga att sätta upp och köra, 
dels för att såväl deras grundläggande funktionalitet som ytterligare 
kvalitetsaspekter enligt ISO9126 skulle kunna testas.  

I februari sändes också en intresseförfrågan ut till svenska universitet 
och högskolor där de inbjöds att delta i projektet. Intresseförfrågan 
distribuerades via Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet, samt till 
alla personer som deltog i de inledande möten som hölls i Stockholm 
under hösten 2004.  

De intresserade lärosätena fick möjlighet att delta i olika stor omfatt-
ning. Alla ombads att ställa resurser till förfogande för att genomföra 
enklare tester av de lärandeplattformar som projektledningen hade 
kvalitetsförväntningar på. 6 lärosäten och Centrum för flexibelt lärande, 
CFL, ställde upp med personer som testade. De övriga valde att endast 
ta del av den information som kom ur projektet. 

De lärosäten som valde att delta i testerna förbands sig att avsätta tid 
för sammanställning av befintliga system med öppen källkod/egenut-
vecklade, och avsätta tid för intervjuer för komplettering till samman-
ställningen. I testerna deltog även studenter ur Nätuniversitetets 
studentpanel. Samtliga möten har genomförts via internet i mötes-
verktyget Marratech. 

Projektgruppen sammanställde och bearbetade sedan det inkomna 
materialet, vilket kompletterades med intervjuer och enkäter vid behov. 
En uppsalastudent medverkade under hela testprocessen, samt i be-
arbetningen av materialet och i rapportskrivandet. 

Under hösten 2005 har projektgruppen arbetat med att undersöka 
förutsättningarna för en nationell utvecklings- och förvaltningsgrupp, 
speciellt om ett intresse för ett sådant samarbete finns. I november 2005 
genomfördes en tvådagars konferens genomföras i Uppsala, där 
projektet slutdiskuterades och placerades i ett internationellt perspektiv. 

                                                      
1 ISO9126 är en internationell standard för bedömning av mjukvarukvalitet. 
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Parallellt med projektets genomförande har nära kontakt hållit med 
Sluss-projektet, bland annat genom deltagande i projektgrupper och 
möten. 

1.7. Läsanvisningar 
Rapporten vänder sig till flera målgrupper och därför kan vissa kapitel 
vara mer eller mindre intressanta för olika läsare. 

Kapitel 2 tar upp historisk och teknisk bakgrund till lärandeplattformar 
och öppen källkod. Där ges också beskrivningar av tekniska begrepp 
som används senare i rapporten. 

Kapitel 3 fokuserar på de lärandeplattformar som kartläggningen funnit 
och på deras respektive egenskaper. 

I kapitel 4 redovisas och diskuteras resultaten av de tester som gjorts av 
några utvalda lärandeplattformar. 

I kapitel 5, slutkapitlet, tas den avslutande konferensen upp och tankar 
om framtiden diskuteras. 

12 



2. Bakgrund och definitioner 
I det här kapitlet ges en bakgrund till de centrala begreppen öppen käll-
kod och lärandeplattformar. Båda begreppen kommer att diskuteras och 
definieras och de får en kortare historisk bakgrund. Slutligen kommer 
de tekniska förutsättningarna att tas upp. 

2.1. Program och källkod 

2.1.1. Datorns barndom2 
Datorernas första decennium tillhörde vetenskapsmän som i slutna 
laboratorier beräknade projektilbanor och aerodynamik. I denna typ av 
miljö var begreppet kommersiell proprietär mjukvara helt främmande 
och mjukvara delades fritt.3

På 60-talet började IBM och andra sälja datorer för affärsverksamhet i 
större skala. Dessa levererades med mjukvara och tillsammans med 
källkoden som var fri att modifiera och förbättra. Detta började ändras i 
slutet av decenniet och i mitten av 70-talet hade proprietär mjukvara 
blivit något normalt.4

Parallellt med den att den proprietära programvaran blev vanligare 
levde den öppna akademiska utvecklingen av program vidare. Av dessa 
kan särskilt Berkeley University nämnas, där utvecklargrupper tog fram 
flera viktiga funktioner för den framtida utvecklingen av internet. 

Själva kulturen kring utvecklingen ledde till att utvecklargemenskaper 
formades kring hela världen, så startades till exempel utvecklingen av 
Linux i Helsingfors, men fick en internationell utvecklargemenskap. 

2.1.2. Vad är öppen källkod (open source)? 
Idag använder de flesta högskolor och universitet utöver världen ett 
eller flera elektroniskt uppbyggda system för att understödja lärande5. 
Ett sådant system består av olika dataprogram som ger studenter, lärare 
och administratörer tillgång till nätbaserade verktyg för att hantera 
olika former av kursrelaterad information. Sedan mitten på 1990-talet 
har det vuxit fram två olika typer av e-lärandesystem: kommersiella och 
icke-kommersiella. Många av dagens kommersiella system har skapats 
som icke-kommersiella system inom den akademiska världen och så 
småningom kommersialiserats. Andra system har förblivit icke-
kommersiella. Många av de icke-kommersiella systemen bygger dess-
utom på s.k. open source, vilket kan översättas med öppen källkod eller 

                                                      
2 Detta avsnitt bygger delvis på Danielsson (2002). 
3 Feller & Fitzgerald (2002) 
4 Working group on Libre Software, 2000 
5 Ofta kallade e-lärandesystem eller e-lärandeplattformar. På engelska används ett antal olika 
beteckningar för olika aspekter av sådana system, till exempel LMS = Learning Management 
System, LCMS = Learning Content Management System, CMS = Course Management System, 
och CLE = Collaborative Learning Environment. 
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öppen programvara.6 I princip finns det dock ingen motsättning mellan 
öppen källkod och en kommersiell produkt. 

Företag och enskilda som använder sig av öppen källkod låter alla som 
utnyttjar deras program få fri tillgång till källkoden för programmet. 
Källkoden är ursprunget till de instruktioner som programmet utför, 
skrivna i ett språk som är begripligt för programmerare. Med hjälp av 
en kompilator översätts källkoden sedan till maskinkod, som innehåller 
instruktioner som kan tolkas och utföras av en dator, men som i princip 
är obegripliga för människor. Om man inte har tillgång till källkoden 
kan man alltså inte förändra det körbara programmet på något använd-
bart sätt. 

2.1.3. Definition av öppen källkod (open source) 
För att ett visst datorprogram ska få kallas open source, eller öppen 
källkod, måste följande kriterier vara uppfyllda7: 

Fri distribution 
Licensen får inte förhindra någon part från att sälja eller ge bort 
mjukvaran. 

Källkod 
Programmet måste inkludera källkoden och måste tillåta distribution i 
källkodsform och i kompilerad form. 

Förändringar 
Licensen måste tillåta modifikationer och påbyggnader, och måste 
tillåta att sådana distribueras under samma villkor som licensen för den 
ursprungliga mjukvaran. 

Integritet hos författarens källkod 
Licensen kan kräva att påbyggnader av källkoden ska ha ett namn som 
skiljer sig från den ursprungliga källkoden. 

Ingen diskriminering av personer eller grupper 
Licensen får inte utesluta några personer eller grupper från användning 
av programkoden. 

Distribution av licensen 
De rättigheter som är associerade med programmet måste gälla för alla 
som tar del av en vidaredistribution - utan att ytterligare licenser 
behöver utfärdas. 

                                                      
6 I själva verket är det fråga om två olika dimensioner: öppen – sluten, respektive kommersiell –
icke-kommersiell (ideell). Idag finns system som motsvarar samtliga fyra möjliga kombinationer: 
öppen och kommersiell, öppen och ideell, sluten och kommersiell, samt sluten och ideell. 
Dessutom måste öppenheten preciseras vad gäller åtminstone tre olika kategorier: källkod, 
standarder och utvecklingsprocesser. Vi återkommer till detta i nästa kapitel. 
7 Se vidare http://www.opensource.org/docs/osd-swedish.html
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Licensen får inte vara specifik för en viss produkt 
De rättigheter som är associerade med programmet får inte vara 
beroende av att programmet är en del av en specifik mjukvaru-
distribution. 

Licensen får inte begränsa annan mjukvara 
Licensen får inte införa inskränkningar i användningen av annan 
mjukvara som distribueras tillsammans med den licensierade mjuk-
varan. 

2.1.4. Vad är öppna standarder? 8 
Med öppna standarder menas att alla programmens filer och kommuni-
kationer sker enligt protokoll som är offentliggjorda. Till exempel 
producerar Microsofts ordbehandlingsprogram Word s.k. .doc-filer. Om 
man vill läsa en sådan fil måste man ha rätt version av Word. Om 
myndigheter använder .doc-filer kräver de alltså av medborgaren att 
han/hon köper och installerar en viss version av Word.  

Den som inte har råd att köpa Word, eller helt enkelt använder ett annat 
operativsystem än Microsofts Windows, får inte samma tillgång till 
myndigheternas skrivelser som andra. Om förvaltningen istället hade en 
öppen standard, kunde myndigheterna själva distribuera ett gratis 
läsprogram för alla medborgare. 

2.1.5. Vad är öppna utvecklingsprocesser?  
Med öppna utvecklingsprocesser menas att mjukvarans projekthante-
ring inklusive versions- och felhantering sker i form av en öppen 
process. De flesta process-öppna programutvecklingsprojekt till-
gängliggör sin källkod via SourceForge, som är en samlingsplats på 
webben för open-source-baserade utvecklingsprojekt. Detta är dock i 
sig inte tillräckligt för att själva utvecklingsprocessen ska betraktas som 
öppen. Genom Sourceforge kan vem som helst ladda hem källkoden 
och pröva att göra olika förändringar och förbättringar i mjukvaran, 
men det är styrningen och kontrollen över vilka förbättrings- och för-
ändringsförslag som integreras i kommande mjukvarudistributioner 
som avgör huruvida utvecklingsprocessen är att betrakta som öppen 
eller sluten.9  

                                                      
8 Detta avsnitt bygger på Petersson i Naeve et. al., (2002). 
9 Till exempel är Sakai ett projekt med öppen källkod men sluten utvecklingsprocess, eftersom 
man måste vara medlem i SEPP (Sakai Educational Partners Program) för att kunna påverka 
utvecklingsprocessen. 
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2.2. Lärandeplattformar 

2.2.1. Teknologiförstärkt lärande 
Informationsteknologi består av mjukvaru- och hårdvaruteknologi, med 
vars hjälp man bygger olika typer av informations- och kommunika-
tionssystem. Inom lärandeområdet talar man nuförtiden om teknologi-
förstärkt lärande10, och det finns en mängd olika system – beskrivna 
med en mängd olika termer - med uppgift att stödja och förstärka tradi-
tionella lärandeprocesser på olika sätt, samt att möjliggöra nya elek-
troniskt medierade former av sådana processer. Dessa system hanterar 
inte bara lärande i sig utan också verksamheter som understödjer och 
möjliggör teknologiförstärkt lärande. Typiskt har de stöd för lärar-, 
elev- och kursadministration, samt genomförande av kurser och exam-
ination. 

Historik och trender 
Området teknologiförstärkt lärande har sina rötter i ”TV-undervisning” 
(60- och 70-talen), ”distansutbildning” (70- och 80-talen), och ”e-
learning” (80- och 90-talen). Den bakomliggande tekniken har baserat 
sig på t.ex. VHS-band, CD-rom, och internet (med e-post och webb-
sidor). 

Området befinner sig idag under stark förändring och utveckling, och 
begreppen präglas därför av en relativt låg grad av överensstämmelse 
och harmonisering mellan olika grupper av aktörer. Det gör det lätt att 
hamna i definitionsproblem, t.ex. av vad som ”egentligen utgör ett 
LMS”, eller vilken annan typ av förkortning man vill använda sig av. 

Utvecklingen inom teknologiförstärkt lärande präglas av ett antal 
viktiga trender, bland vilka vi kan nämna följande: 

1) Den kollaborativa teknikens tilltagande mognad och skalbarhet  
Medan de traditionella e-learningkurserna har skapats utifrån tradition-
ell pedagogik, och därför ibland, lite föraktfullt, kallats ”bok på burk” 
och ”elektronisk brevskola” så bygger dagens framtidsinriktade elek-
troniska lärmiljöer till stora delar på samverkansbaserat lärande och 
nätverkande i olika grupper. Här finns det ”teknisk höjd” för att stödja 
en mängd nya och spännande pedagogiker som generellt sett represen-
terar en rörelse från det traditionella, utlärarcentrerade och kursplans-
baserade ”knowledge-push”, i riktning mot ett mera inlärar-centrerat 
och intressebaserat ”knowledge-pull”11, 12. 

2) Distansundervisningens ökande strategiska betydelse för 
universiteten 
De flesta universitet och högskolor planerar idag för en framtid med 
starkt ökade inslag av distansundervisning, ofta riktad mot icke-tradi-

                                                      
10 Technology Enhanced Learning (TEL) 
11 Naeve (2005). 
12 Naeve et al. (2005). 

16 



tionella målgrupper, som utländska studenter och anställda vid olika 
företag. 

3) Framväxten av webbaserad campusundervisning 
Datorbaserade utbildningsinslag, som t.ex. visualiseringar och simu-
leringar blir allt vanligare inom alla former av utbildning, även på 
campus. Detta är en naturlig följd av teknikens ökande möjligheter att 
förbättra den kognitiva kontakten med ämnet genom att illustrera och 
levandegöra de underliggande abstrakta begreppen. 

4) Framväxten av Knowledge and Learning Management 
Konvergensen mellan knowledge management och e-learning represen-
terar en syntes mellan ”den lärande organisationen” med dess betoning 
på människor och processer, och traditionell knowledge management, 
med dess betoning av kunskapsresurser och informationssystem.13  

Terminologi 
De vanligast använda termerna för datorbaserade lärandesystem är: 

Elektronisk LärandePlattform, E-Learning Platform, som en generell 
benämning 

LMS, Learning Management System, med fokus på olika former av 
administrativ funktionalitet, och stöd för en framtidsinriktad 
hantering av både kunskapsresurser och lärandeprocesser14. 

LCMS, Learning Content Management System, som fokuserar på 
hantering av olika typer av innehåll men som även stödjer olika 
typer av “omkringliggande” administration. 

LMS, Library Management System, som enbart hanterar biblioteks-
information. 

CMS, Content Management System, som enbart hanterar innehåll. 
CMS, Course Management System, med fokus på hantering av 

kursadministration 
Parallellt med termen “plattform” förekommer även termen “miljö” i 
detta sammanhang. Några vanliga exempel, som är relativt själv-
förklarande, är: 

VLE (Virtual Learning Environment) 
ILE (Interactive Learning Environment) 
CLE (Collaborative Learning Environment) 
Som vi ser har både termen LMS och termen CMS två olika betydelser, 
vilket lätt kan leda till missförstånd om de används utan att precisera 
närmare. Det är därför viktigt att tydligt deklarera och definiera vad 
man menar med dessa förkortningar i ett lärandesammanhang.15

I denna rapport kommer vi att använda oss av termerna “LMS” och 
”lärandeplattform” som synonyma benämningar på IT-baserade system 
                                                      
13 Idag används ofta termen LMS (Learning Management System) för att beskriva lärande-
plattformar som möjliggör en sådan syntes. Se avsnitt 2.2 för en närmare diskussion. 
14 Grace & Butler (2005). 
15 En bra sammanfattning (på engelska) av vad ett CMS, LMS och LCMS typiskt kan innehålla 
finns på http://www.e-learningsite.com/lmslcms/whatlms.htm
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som stödjer en framtidsinriktad syntes av kunskapshantering och 
lärandeprocesser på olika sätt.16

2.2.2. Komponenter i en lärandeplattform 
För att undvika de ändlösa diskussioner som frågan ”Vad är ett LMS?” 
lätt kan ge upphov till, så har vi anlagt ett sorts gör-det-själv-perspektiv 
på LMS:er, ett perspektiv som skulle kunna beskrivas som självplock 
av olika delar. Vi tänker oss helt enkelt att man kan plocka ihop kom-
ponenter till ett LMS - ungefär som man kan göra med en modern dator 
– och variera sammansättningen beroende på den pedagogiska och 
administrativa funktionalitet som man eftersträvar. 

Fördelen med ett komponenttänkande är att det: 

• fokuserar på den funktionalitet man vill åstadkomma i sitt LMS 
och vilken typ av lärandeprocesser man vill möjliggöra där. 

• förmedlar det strategiskt viktiga interoperabilitetsperspektivet för 
samverkan mellan olika LMS:er, vilket är ett av huvudsyftena med 
vårt projekt. 

• bidrar till insikten att det inte går att definiera något ”universellt 
LMS” som skulle kunna fungera för alla olika typer av lärande-
situationer och pedagogiska preferenser, lika lite som det går att 
konstruera t.ex. en dator som passar för alla användare. 

Med utgångspunkt i arkitektur och teknologi för öppen källkods-
baserade, standardföljande, utvecklarlivskraftiga och framtidsinriktade 
mjukvaruprojekt med speciell inriktning mot lärande, har vi tagit fram 
dessa komponenter, som också var det som diskuterades på de första 
mötena under hösten 2004. 

Ett Learning Management System, LMS, är en form av Management 
System, MS, som i sin tur är en form av ett (IT-baserat) System. Vår 
tekniska och arkitektoniska kartläggning är giltig för generella IT-
baserade system och därför oberoende av den speciella lärandefunk-
tionaliteten hos ett LMS. De olika komponenterna motsvarar i själva 
verket det som krävs av ett tekniskt gångbart och framtidsinriktat IT-
system med distribuerad användning, interaktion, lagring, och kont-
rollerad access till informationen. De funktionella och lärandespecifika 
aspekterna har kartlagts genom användartestning och finns redovisade i 
kapitel 3. 

2.2.3. De olika komponenterna 
I detta avsnitt ger vi en något utförligare beskrivning av de olika LMS-
komponenterna. Den tekniskt intresserade läsaren hänvisas till den tek-
niska bakgrundsbilagan för en mer detaljerad beskrivning. 

                                                      
16 Vi undviker därmed det mångtydiga C:et, som ju kan stå för ”Course”, ”Content” eller 
”Collaboration”. 
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OperativSystem 
Frågan om vilket operativsystem man bör använda när man väljer ett 
LMS som bygger på öppen källkod är i stort sett en “icke-fråga”, efter-
som dagens mjukvara med öppen källkod fungerar på nästan samtliga 
operativsystem. Vi har valt att arbeta med både 32-bitars och 64-bitars 
operativsystem i Linux och Windows. 

NätverksSystem 
HTTP (HyperText Transfer Protocol): ett protokoll som används för att 

överföra hypertextfiler (text + klickbara länkar) på internet. Detta 
kräver ett HTTP klient-program på den ena sidan och ett HTTP 
server program på den andra. HTTP är det viktigaste protokoll som 
används på World Wide Web. 

HTTPS (HyperText Transport Protocol Secure): Det standardiserade 
krypterade kommunikationsprotokollet på www. Det består i själva 
verket av HTTP som överförs via SSL (Secure Socket Layer, som 
beskrivs under SäkerhetsSystem nedan). 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): en uppsättning proto-
koll för att kommunicera med olika informationsregister. Dessa 
protokoll gör det möjligt för webbläsare och administrativa program 
att läsa och skriva information i olika kataloger17 på ett standard-
iserat sätt.  

LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol Secure): Detta proto-
koll består av en säker (d.v.s. krypterad) överföring av LDAP via 
SSL (Secure Socket Layer). 

UtvecklingsSystem 
.NET: Ett ramverk (= kodbibliotek) som innefattar ett antal olika 

applikationer, samt en uppsättning verktyg och tjänster. .NET är 
Microsofts varumärke och representerar en förändring av Microsofts 
webbstrategi. Avsikten är att föra in användarna i nästa generations 
internet, och möjliggöra en rikare webbupplevelse. 

Java: ett nätverksorienterat programmeringsspråk med en virtuell 
maskin. Java är Sun Microsystems varumärke och är, bl.a., designat 
för att möjliggöra och förenkla skrivandet av program som på ett 
säkert sätt kan laddas ner till en godtycklig dator och exekveras 
lokalt på denna, utan att utsätta den för skadlig påverkan, som t.ex. 
virusattacker. 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition): En Java-baserad körtidsplattform18 
skapad av Sun Microsystems för utveckling, driftsättning och 
administration av multiskiktade och server-centrerade applikationer 
som opererar på en storskalig nivå. J2EE bygger på egenskaperna 
hos J2SE, med tillägg för distribuerad kommunikation, trådkontroll, 
skalbar arkitektur, samt transaktionshantering. J2EE är en stark 
konkurrent till Microsoft .NET.  

                                                      
17 Speciellt s.k. X.500 kataloger. X.500 är en CCITT och ISO standard för elektroniska 
katalogtjänster. 
18 engelska: runtime platform. 
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Python: Ett programmeringsspråk baserat på öppen källkod, som är 
portabelt, interpreterat, interaktivt, dynamiskt typat, och objekt-
orienterat. Python är en medlem i familjen av s.k. scriptspråk, och 
det är speciellt starkt för “snabb prototypning”, samt för att “limma 
ihop” olika delar av andra program. 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor): Ett open-source baserat, server-
side orienterat, HTML-inbäddat scriptspråk, som används för att 
skapa dynamiska webbsidor. 

CGI (Common Gateway Interface): Ett applikationsgränssnitt som 
möjliggör för ett HTML dokument att anropa ett körbart program 
och skicka information till detta, samt presentera resultatet av 
körningen i ett dynamiskt skapat dokument. CGI script används till 
exempel för att räkna antalet “klickträffar” på olika webbsidor och 
för att hantera frågor mot olika databaser. 

Tcl (Tool command language): ett icke-objektorienterat skriptspråk 
som influerats av C och UNIX-shellscripts. Språkligt sett är både 
Tcl och UNIX-shellscripts baserade på strängsubstitution, men Tcl 
är mer uttrycksfullt, mindre kryptiskt och därför lättare att förstå och 
underhålla. 

LagringsSystem 
Hibernate är en Java-baserad databastjänst som bygger på s.k. ORM-

teknik (Objekt Relations Mappning) för lagring och sökning av 
information oberoende av val av SQL databas. Hibernate är mycket 
kraftfull och snabb, och erbjuder för närvarande en av de mest pop-
ulära lagringsmodulerna för Java-baserade webbapplikationer. 

MySQL databasserver är världens mest populära databassystem (Rela-
tional DataBase Management System, RDBMS) baserat på öppen 
källkod. Över fem miljoner installationer använder idag MySQL för 
att hantera lagringsfunktionalitet hos t.ex. webbplatser och andra 
typer av affärshanterande system. Användarna inkluderar ledande 
industriella aktörer som t.ex. Associated Press, Google, NASA, 
Sabre Holdings and Suzuki. 

PostgreSQL är ett objekt-relations-databas-hanterings-system 
(ORDBMS) som är baserat på POSTGRES. Det har varit ledande i 
utvecklingen av ett antal nya begrepp och ny funktionalitet inom 
databashantering som senare har blivit tillgängliga i kommersiella 
databassystem. 

ApplikationsSystem 
En applikationsserver är en server (tjänsteleverantör) som administrerar 
olika tillämpningstjänster. En applikationsserver ger upphov till en sys-
temarkitektur i tre olika skikt genom att den fungerar som ett mellan-
skikt mellan en överliggande webbserver och en underliggande data-
basserver. En applikationsserver tillhandahåller ett programmerings-
gränssnitt, ett s.k. API19, genom vilket olika applikationer kan anropa 
och utnyttja olika tjänster. 

                                                      
19 engelska: Applications Programmer Interface. 
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Apache Jakarta Tomcat är en Java-baserad tjänsteleverantör (container) 
för s.k. servlets. Servlets är en typ av program som erbjuder en 
modulariserad basfunktionalitet som kan kombineras och byggas 
ihop till olika typer av tjänster. Apache Jakarta Tomcat är den offici-
ella referensimplementationen för teknologier som använder specifi-
kationerna Java Servlet och JavaServer Pages, vilka utvecklas av 
Sun Microsystems i enlighet med den s.k. Java Community Process. 

Zope, som är skrivet i Python, är en open-source-baserad applikations-
server för konstruktion av innehållshanteringssystem, intranät, 
portaler och andra typer av skräddarsydda applikationer. Zope-
utvecklargemenskapen (the Zope community) är mycket aktiv och 
består av hundratals företag och tusentals utvecklare spridda over 
hela världen. 

Microsoft Application Center är en .NET baserad applikationsserver för 
Microsoft Windows 2000 och Windows Server 2003 operativ-
systemen som har driftsättnings- och underhållsverktyg för webb-
applikationer med hög tillgänglighet.  

WebbSystem 
Apache HTTP Server är ett projekt som utvecklar och underhåller en 

open-source-baserad HTTP server för moderna operativsystem som 
t.ex. Unix, Windows och NT. Projektets mål är att tillhandahålla en 
säker, effektiv och utbyggbar server som erbjuder HTTP tjänster i 
enlighet med nuvarande HTTP standarder. Apache har varit den 
mest populära webbservern på internet sedan 1996. Enligt under-
sökningen Netcraft Web Server Survey som utfördes oktober 2004 
användes Apache av mer än två tredjedelar av alla webbplatser på 
internet, vilket innebär att Apache har fler användare än alla andra 
webbservrar tillsammans. 

Microsoft Internet Information Services 6.0 (som bygger på .NET) är 
en kraftfull webbserver server som tillhandahåller en tillförlitlig, 
hanterbar, och skalbar infrastruktur för webbapplikationer som 
fungerar för alla versioner av Windows Server 2003. 

PortalSystem 
Apache Jakarta Pluto är en referensimplementation av specifikationen 

för Java Portlet. Den nuvarande versionen av denna specifikation är 
JSR 168. Portlets är en sorts “tjänstebyggklossar” som är speciellt 
designade för att köras i en webbportal. De är skrivna med hjälp av 
det s.k. portlet API:et, vilket liknar servlet API:et. Till skillnad från 
servlets använder portlets underliggande portalspecifik funktion-
alitet så som t.ex. tillgång till personlig information om användarna 
(s.k. användarprofiler). Generellt sett administreras portlets på ett 
mer dynamiskt sätt än servlets. 

JA-SIG/uPortal är en fri portal som utvecklas gemensamt av ett antal 
institutioner för högre utbildning inom ramen för JA-SIG, Java 
Special Interest Group. Dessa institutioner betraktar sina respektive 
portaler som förenklade och skräddarsydda versioner av sin institu-
tionella närvaro på webben – en sorts “campuswebbar i fickformat”. 
Personalisering tillåter varje användare att definiera sin egen vy av 
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en sådan campuswebb. uPortal är en öppen standard som använder 
sig av Java, XML, JSP and J2EE. 

Plone är ett kraftfullt och flexibelt portalsystem som bygger på Python. 
Plone lämpar sig utmärkt som intranet eller extranet server, som ett 
system för dokumentpublicering och som ett kollaborativt verktyg 
för distribuerat samarbete. 

Microsoft Portal Server 2003 bygger på Microsofts .NET teknologi. 
Microsoft SharePoint Portal Server 2003 gör det möjligt för företag 
och organisationer att utveckla “intelligenta” portallösningar som 
knyter ihop enskilda användare och användargrupper med företagets 
externa och interna information på ett sätt som gör det möjligt för 
dem att kunna söka och presentera relevant information från olika 
affärsprocesser. Systemet hanterar all behörighet genom en enda 
inloggning, s.k. “single-sign-on”. 

MäklarSystem 
Ett mäklarsystem (message broker) är ansvarigt för förmedling av olika 
tjänster i ett distribuerat system. Ett mäklarsystem används ofta för att 
förmedla webbtjänster i system som bygger upp en serviceorienterad 
arkitektur, där systemet delas upp i olika moduler som anropar tjänster 
genom s.k. “remote service invocation”. Ett mäklarsystem befriar det 
system som använder sig av tjänsterna från att behöva veta hur de är 
implementerade och varifrån de levereras. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) är en standard för meddelanden 
förmedlade genom webbtjänster. SOAP är baserat på XML och 
definierar ett format för en behållare (s.k. envelope) och ett antal 
regler för att beskriva dess innehåll. Tillsammans med WSDL och 
UDDI är SOAP en av de tre grundläggande standardprotokollen för 
webbtjänster. 

MetadataSystem 
Metadata är data om data, d.v.s. information om information. Det finns 
många olika specifikationer och standarder för att uttrycka metadata, 
bl.a. DC (Dublin Core), IMS, MODS (en XML-baserad version av 
MARC), MPEG-7, och IEEE LOM (Learning Object Metadata). Den 
senare har en referensimplementation vid namn SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model). 

Generellt kan man säga att det pågår ett paradigmskifte bort från 
dokumentbaserade beskrivningssystem - som kräver fullständig för-
handskunskap om samtliga ingående beskrivningsstrukturer - i riktning 
mot system som medger ofullständigt kända beskrivningsstrukturer och 
flexibel återanvändning av olika beskrivningsdelar. Sådana beskriv-
ningar bygger på metadataspråket RDF (Resource Description Frame-
work), vilket utgör den tekniska grunden för nästa generations internet, 
den s.k. semantiska webben.20

                                                      
20 Se t.ex. Naeve (2005) och Naeve et.al. (2002) för en närmare diskussion av detta. 
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SäkerhetsSystem 
JAAS (Java Authentication and Authorization Service) är en uppsätt-

ning API:er som möjliggör identifiering och behörighetskontroll av 
användare. Den implementerar en Java version av standardram-
verket PAM (Pluggable Authentication Module). 

SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll utvecklat av Netscape för 
krypterad överföring av dokument via internet. SSL fungerar genom 
att använda en privat nyckel för att kryptera data som ska skickas 
over SSL-kopplingen. De flesta webbläsare och servrar stödjer idag 
SSL med hög säkerhet (128-bitars nycklar) för att överföra känslig 
information såsom kreditkortsnummer och banktjänster. 

CAS (Central Authentication Service) är Yales egenutvecklade stand-
alone, middle-tier authentication service som möjliggör webb-
applikationer att authentiera användare utan att ha tillgång till deras 
lösenord – s.k. Singe Sign On. Genom att isolera applikationerna 
kan man effektivt begränsa en eventuell säkerhetsläcka. Dessutom 
kan CAS göras tillgänglig för icke-betrodda tredje-parts applika-
tioner, utvecklade av studenter eller andra organisationer. Sist men 
inte minst, döljer CAS detaljerna kring ”back-end” autenticierings-
mekanismer, såsom Kerberos eller LDAP, och ger därmed högre 
flexibilitet och underhållbarhet. 

Acegi är ett open source säkerhetsramverk designat för Java Spring som 
används tillsammans med CAS för behörighetkontroll till olika delar 
och tjänster i Sakai. Även om ramverket ursprungligen tagits fram 
för Spring, finns det inget som hindrar dess användning i andra Java 
icke-Spring baserade applikationer, särskilt webbapplikationer. 

Peer-to-peer 
I ett klient-server baserat nätverk är servern det centrala navet, d.v.s. 
den spindel i nätet som betjänar samtliga klienter. I ett Peer-to-Peer 
nätverk däremot finns det inget sådant centrum, utan alla ingående 
noder har samma status. Den absolut största mängden av potentiellt 
intressant lärandematerial ligger lokalt lagrat på människors egna 
datorer. Peer-to-Peer, P2P, teknologi syftar till att möjliggöra legitim 
fildelning och ägarkontrollerad access till sådant distribuerat material. 
Exempel på innovativa open-source-baserade P2P projekt är: 

• Lionshare som drivs av CETIS,21

• JXTA som drivs av Sun Microsystems, och 

• Edutella, (som bygger på JXTA) är en infrastruktur som möjliggör 
sökning och utbyte av information om olika resurser på den semantiska 
webben22,. Projektets vision är en ”webb för lärande”, som gör det möj-
ligt att utbyta/författa/annotera/organisera samt personalisera/navigera/ 
använda/återanvända modulariserade lärobjekt i syfte att åstadkomma 
en ökad flexibilitet och funktionalitet inom utbildningssystemet på alla 
olika nivåer. 

                                                      
21 Open source applikationen är inte färdig ännu, men en användbar s.k. ”beta-version” har just 
släppts. 
22 Se t.ex. Nejdl et. al., (2001, 2002a, b) och Nilsson & Naeve & Palmér (2004). 
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3. Teknisk kvalitetsbedömning  
Tidigt i projektet gjordes en initial kartläggning via internet av alla 
system som kallade sig för något som kunde liknas vid en lärande-
plattform med öppen källkod. Totalt lokaliserades 34 system som 
uppfyllde grundkriterierna för att kunna kallas lärandeplattform med 
öppen källkod. Dessa 34 projekt utsattes för en första översiktlig 
genomgång. 

Av de 34 initialt kvalificerade LMS:erna togs 11 ut som mest 
intressanta, eftersom de antingen byggde på en, för lärandeplattformar, 
intressant teknologi, eller för att de hade en stor spridning med många 
användare. De 11 projekten fick därför genomgå en teoretisk kvalitets-
bedömning enligt (en delmängd av) ISO 9126, som är den mest 
etablerade internationella standarden för bedömning av mjukvaru-
kvalitet.23

En fullständig lista över alla 34 LMS:er, och orsaken till att vissa inte 
togs upp till vidare analys, finns i den tekniska fördjupningsdelen av 
rapporten som finns tillgänglig via projektets webbportfölj. 

 
Figur 2 ISO 9126 - mjukvarukvalitetsmodell 

Den initiala kvalitetsbedömningen var teoretisk på så sätt att den 
gjordes genom att granska och bedöma LMS:erna ”på papperet” – 
d.v.s. genom att gå igenom respektive LMS-projekts webbplats, 
dokumentation och källkod. Denna teoretiska kvalitetsbedömning 
gjordes med hjälp av en delmängd av ISO 9126 där framför allt de 
lärandespecifika kriterierna med avseende på funktionalitet och 
användbarhet inte togs med. Inte heller effektivitetsbedömning togs 
med, eftersom det föll utanför projektets mål. 

Observera dock att den övergripande lärandefunktionaliteten bedömdes 
översiktligt redan initialt – någon slags lärandefunktionalitet ingick, 
eftersom detta var ett av grundkriterierna för att ta fram de initiala 
lärandeplattformarna. 

                                                      
23 Dromey (1998)., Hyatt & Rosenberg (1996). 
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Figur 3 Språkbaserad indelning av “de tekniskt mest intressanta”. 

Den i figuren gjorda indelningen reflekterar det faktum att den tekno-
logiskt mest intressanta språk/utvecklingsmiljön är Java-baserad. Java 
är intressant i sammanhanget, eftersom det är den mest mogna 
teknologin som används för att bygga lärandeplattformar. Säkerhets-
nivån i system byggda i Java är tillräckligt hög för att stora kommer-
siella system, även banksystem, ofta byggs i Java. Systemet har öppen 
källkod, men är ursprungligen skapat av Sun. Java följs av PHP, Python 
och Tcl, som är vanliga språk i utveckling av öppen källkod. De är alla 
utvecklade som öppen källkod.  

Enligt vår bedömning är CGI inte är någon framtidsteknologi, och 
därför togs inte några CGI-baserade LMS:er med i jämförelsen. Tcl-
baserade system är egentligen inte heller framtidsinriktade, men .LRN 
togs ändå med, framförallt på dess goda meriter – hög mognad, god 
lärandefunktionalitet, god skalbarhet och en förhållandevis stor 
användar- och utvecklargemenskap. 

För att bedöma mognad och popularitet hos ett projekt med öppen 
källkod har, när så funnits tillgängligt, följande mått använts:  

Livstid - (eng. Lifespan) är ett mått på hur länge projektet funnits.  
Bedömning: längre livstid ger högre mognad 

Sidträffar - (eng. Page Views) är ett mått på hur många gånger som en 
webbsida visats.  
Bedömning: högre antal ger högre popularitet. 

Versionshantering – (eng. CVS) är ett mått på utvecklaraktivitet som 
talar om hur många gånger källkodsmoduler förändrats.  
Bedömning: högre antal ger högre utvecklaraktivitet. 

Felhantering – (eng. Bugs/Support/Pathes) är ett mått på antal 
fel/problem som rapporterats, respektive åtgärdats.  
Bedöming: högre antal ger lägre mognad, men tyder också på hög 
utvecklaraktivitet. 

Nedan är ett exempel taget ifrån en av de populäraste utvecklar-
portalerna för öppen källkod– Sourceforge. 
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LifespanRank Page 
Views

D/l Bugs SupportPatchesAll 
Trkr 

Tasks CVS 

646 
days  

8302 
(48.77)  6,413 777 38 

(14) 2 (0) 2 (1) 43 
(16) 0 (0) 100 

3.1. Java-baserade system 
De Java-baserade system som här är aktuella är baserade på Apache 
Tomcat som webb/applikationsserver, J2EE som utvecklingsramverk 
och verktyg samt JDBC som databasgränssnitt. Deras övergripande 
ISO 9126 kvalitet är därför densamma som för Apache Tomcat, J2EE 
och JDBC. För en detaljerad ISO 9126 kvalitetsbedömning per system 
se nedan – Bodington, OLMS, OLR och Sakai. 

3.1.1. Bodington 
Bodington är ett av de aktiva Java-baserade LMS-projekten på Source-
forge. Ett antal stora lärosäten i framförallt England, t.ex. universiteten 
i Leeds, Oxford och Manchester, använder idag Bodington som 
lärandeplattform.  

Funktionalitet: Utvärderades med avseende på interoperabilitet och 
säkerhet. 

Interoperabilitet: Bodington har för närvarande inget stöd för import/ 
export av IMS SCORM paket. Dock finns det uppsatt som 
önskad funktionalitet i nästa version. 

Säkerhet: Bodington har stöd för både sekretess, autentisiering och 
auktorisering genom respektive SSL och LDAP. Nuvarande 
J2EE ramverk inkluderar JAAS med SSL kryptering och 
autentisiering och Katalog/LDAP gränssnitt. Därmed möjliggörs 
fullgod säkerhet i nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad.

Mognad: Flera stora lärosäten är aktiva användare och det finns en 
utvecklargrupp på ett 15-tal personer som har släppt flera nya 
versioner under våren 2005. Bodington 2.4.2 är en ”stabil” 
version med flera stora lärosäten som aktiva användare och 
därför att betrakta som ett moget system. 
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Figur 4 Bodingtons ”livstidsstatistik” på Sourceforge 

 

LifespanRank Page 
Views 

D/l Bugs SupportPatchesAll Trkr Tasks CVS 

646 
days  

8302 
(48.77)  6,413 77738 (14)2 (0) 2 (1) 43 (16) 0 (0) 100 

 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet.

Analyserbarhet: Bodington-koden är objektorienterad (OO), samt 
nyttjar högnivå funktionalitet i J2EE-ramverket. Därmed är 
Bodingtons källkod lättläst för vana OO-utvecklare och är därför 
inte så svåranalyserad 

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS 
(Concurrent Versions System) på Bodingtons Sourceforge 
webbplats. Dessutom finns även versionshantering och fel-
hantering publikt tillgänglig på Sourceforge. Generellt medger 
detta en god förändringsbarhet. 

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet.

Anpassningsbarhet: Bodington kan anpassas efter individuella läro-
sätens krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: Bodington kan installeras på Linux och Windows 
operativsystem. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, 
även de nya Linux 64-bitars versionerna. 

Samexistens: Bodington kan samexistera med andra applikationer och 
system så länge som en egen databas kan allokeras i MySQL. 
Dessutom kräver naturligtvis bodington en i proportion till 
antalet användare växande andel av resurser hos webbserver, 
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databas och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 

Utbytbarhet: Bodington är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas 
ut mot ett annat system. Endast genom framtida export och 
import av SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan 
Bodington och andra LMS:er. 

3.1.2. Eledge 
Eledge är ett Java-baserat system med potential som inte ännu har 
någon stor utvecklar- eller användargrupp, vilket man kan se i 
Sourceforge-statistiken under Tillförlitlighet/Mognad.  

Funktionalitet: Utvärderades med avseende på interoperabilitet och 
säkerhet. 

Interoperabilitet: Eledge har för närvarande inget stöd för import/ 
export av IMS SCORM paket. Nuvarande J2EE ramverk 
inkluderar ett Webservices/SOAP API. Därmed kan framtida 
versioner av Eledge förses med Webservice-baserade gränssnitt 
för interoperabilitet och integration med andra system. 

Säkerhet: Eledge har stöd för både sekretess, autentisiering och auktori-
sering genom respektive SSL och LDAP. Nuvarande J2EE ram-
verk inkluderar JAAS med SSL kryptering och autentisiering och 
Katalog/LDAP gränssnitt. Därmed möjliggörs fullgod säkerhet i 
nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: Eledges övergripande mognad är densamma som för Apache 
Tomcat och J2EE. 

 
Figur 5 Eledges livstidsstatistik på Sourceforge 
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Lifespan Rank Page 
Views 

D/l Bugs SupportPatchesAll 
Trkr 

Tasks CVS 

1248 
days  

3002 
(74.54)  89,234 7,93210 

(9) 1 (1) 0 (0) 19 
(14) 0 (0) 488 

 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: Eledge-koden är objektorienterad (OO), samt nyttjar 
högnivå funktionalitet i J2EE-ramverket. Därmed är Eledges 
källkod lättläst för vana OO-utvecklare och är därför inte så 
svåranalyserad.  

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga via inter-
net som arkiverade distributioner, eller kan checkas ut via CVS 
på Eledges Sourceforge webbplats. Dessutom finns även 
versionshantering och felhantering publikt tillgänglig på 
Sourceforge. Generellt medger detta en god förändringsbarhet.  

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: Eledge kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: Eledge kan installeras på Linux och Windows operativ-
system. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, även de 
nya Linux 64-bitars versionerna. 

Samexistens: Eledge kan samexistera med andra applikationer och 
system. Dessutom kräver naturligtvis Eledge en i proportion till 
antalet användare växande andel av resurser hos webbserver, 
databas och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 

Utbytbarhet: Eledge är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut 
mot ett annat system. Endast genom framtida export och import 
av SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan Eledge och 
andra LMS:er. 

3.1.3. OLMS 
OLMS är ett Java-baserat system med potential som inte ännu har 
någon stor utvecklar- eller användargrupp, vilket man kan se på 
Sourceforge-statistiken under Tillförlitlighet/Mognad.  

Funktionalitet: Utvärderades med avseende på interoperabilitet och 
säkerhet. 

Interoperabilitet: OLMS har stöd för import/export av IMS SCORM 
Paket. Nuvarande J2EE ramverk inkluderar ett Webservices/ 
SOAP API. Därmed kan framtida versioner av OLMS förses 
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med Webservice-baserade gränssnitt för interoperabilitet och 
integration med andra system. 

Säkerhet: OLMS har stöd för både sekretess, autentisiering och auktori-
sering genom respektive SSL och LDAP. Nuvarande J2EE ram-
verk inkluderar JAAS med SSL kryptering och autenticiering 
och Katalog/LDAP gränssnitt. Därmed möjliggörs fullgod 
säkerhet i nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: OLMS är ett Java-baserat projekt, men har ingen stor 
användar- eller utvecklargrupp ännu. OLMS version 1.1 är därför 
att betrakta som en beta-version, och därmed omoget. 

 
Figur 6 OLMS ”livstidsstatistik” på Sourceforge 

 

Lifespan Rank Page 
Views 

D/l BugsSupportPatchesAll 
Trkr 

Tasks CVS 

1085 
days  

12708 
(21.82)  558 1200 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: OLMS-koden är objektorienterad (OO), samt nyttjar 
högnivå funktionalitet i J2EE-ramverket. Därmed är OLMS:s 
källkod lättläst för vana OO-utvecklare och är därför inte så 
svåranalyserad.  

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
OLMS:s Sourceforge webbplats. Dessutom finns även versions-
hantering och felhantering publikt tillgänglig på Sourceforge. 
Generellt medger detta en god förändringsbarhet  
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Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: OLMS kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: OLMS kan installeras på Linux och Windows operativ-
system. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, även de 
nya Linux 64-bitars versionerna. 

Samexistens: OLMS kan samexistera med andra applikationer och 
system. Dessutom kräver naturligtvis OLMS en i proportion till 
antalet användare växande andel av resurser hos webbserver, 
databas och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 

Utbytbarhet: OLMS är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut 
mot ett annat system. Endast genom export och import av 
SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan OLMS och andra 
LMS:er. 

3.1.4. OLR 
OLR är ett Java/RDF-baserat system med potential som inte ännu har 
någon stor utvecklar- eller användargrupp, vilket man kan se i 
Sourceforge-statistiken under Tillförlitlighet/Mognad. 

Funktionalitet: Utvärderades med avseende på interoperabilitet och 
säkerhet. 

Interoperabilitet: OLR har stöd för import/export av IMS SCORM 
Paket. Nuvarande J2EE ramverk inkluderar ett Webservices/ 
SOAP API. Därmed kan framtida versioner av OLR förses med 
Webservice-baserade gränssnitt för interoperabilitet och 
integration med andra system. 

Säkerhet: OLR har stöd för både sekretess, autenticiering och auktori-
sering genom respektive SSL och LDAP. Nuvarande J2EE ram-
verk inkluderar JAAS med SSL kryptering och autenticiering 
och Katalog/LDAP gränssnitt. Därmed möjliggörs fullgod 
säkerhet i nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: OLR är ett intressant Java/RDF-baserat projekt, men har 
ingen stor användar- eller utvecklargrupp ännu. OLR version 0.1 
är att betrakta som en beta-version, och därmed ett omoget 
system. 
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Figur 7 OLR:s ”livstidsstatistik” på Sourceforge 

 

LifespanRank Page 
Views

D/lBugsSupportPatchesAll 
Trkr 

TasksCVS 

386 
days  

11670 
(32.75)  536 72 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: OLR-koden är objektorienterad (OO), samt nyttjar 
högnivå funktionalitet i J2EE-ramverket. Därmed är OLR:s 
källkod lättläst för vana OO-utvecklare och är därför inte så 
svåranalyserad.  

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
OLR:s Sourceforge webbplats. Dessutom finns även versions-
hantering och felhantering publikt tillgänglig på Sourceforge. 
Generellt medger detta en god förändringsbarhet  

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: OLR kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav – såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: OLR kan installeras på Linux och Windows operativ-
system. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, även de 
nya Linux 64-bitars versionerna. 

Samexistens: OLR kan samexistera med andra applikationer och 
system. Dessutom kräver naturligtvis OLR en i proportion till 
antalet användare växande andel av resurser hos webbserver, 
databas och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 
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Utbytbarhet: OLR är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut mot 
ett annat system. Endast genom export och import av SCORM-
paket kan kursmaterial utbytas mellan OLR och andra LMS:er. 

3.1.5. Sakai 
Sakai är ett nytt Java-baserat system som startades i januari 2004. 
Projektet har en stor och växande användargrupp, SEPP, i framförallt 
USA och den engelsktalande världen. Dessutom har projektet en god 
finansiering och därmed en för närvarande stark utvecklargrupp. 

Sakai är därför ett av de Java-baserade system som valdes ut för att 
installeras på en Linux-server (http://knowlab.ull.uu.se). Efter ett antal 
försök att installera 64-bitar Java, fick vi nöja oss med att installera en 
äldre 32-bitars Java. Apache Tomcat är enkel att installera, men är en 
avancerad applikationsserver som kan ta tid att konfigurera.  

Det visade vara omständligt och tidsödande att installera Sakai med alla 
sina verktyg och delsystem utifrån källkodsdistributionen. Däremot 
gick den binära ”Sakai quick-install”-distributionen snabbt att få igång. 
Till slut gick det bra att installera både källkod och binärdistribution.  

Sakai togs med i de påföljande funktions- och användartesterna. 

 

 
Figur 8 Sakai 

 

Funktionalitet: Utvärderades med avseende på interoperabilitet och 
säkerhet. 

Interoperabilitet: Sakai har för närvarande inget stöd för import/export 
av IMS SCORM paket. 
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Säkerhet: Sakai har stöd för både sekretess och autenticiering genom 
respektive CAS ”single sign on” och Acegi/Spring ramverket. 
Därmed möjliggörs fullgod säkerhet i nivå med banksystem 
m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: Sakai är under stark utveckling och den version 1.5 som var 
aktuell är att betrakta som en beta-version. Sakai 1.5 är därför att 
betrakta som en testversion för utvärdering och är därmed ett 
omoget system. 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: Sakai-koden är objektorienterad (OO), samt nyttjar 
högnivå funktionalitet i J2EE-ramverket. Därmed är Sakais 
källkod lättläst för vana OO-utvecklare och är därför inte så 
svåranalyserad. 

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
Sakais egen webbplats. Dock finns inte felhanteringen publikt 
tillgänglig. Generellt medger detta en god förändringsbarhet, 
men den slutna felhanteringen är ett minus.  

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: Sakai kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: Sakai kan installeras på Linux och Windows operativ-
system. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, även de 
nya Linux 64-bitars versionerna. Att installera Sakai utifrån 
källkod är förhållandevis komplicerat eftersom det finns bero-
enden till särskilda versioner av olika Java-ramverk och dess-
utom de flesta Linux-distributioner måste uppgraderas och 
konfigureras med avseende på Apache Tomcat-applikations-
servern och utvald SQL databas. 

Samexistens: Sakai kan samexistera med andra applikationer och 
system. Sakai kräver naturligtvis en i proportion till antalet 
användare växande andel av resurser hos webbserver, databas 
och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 

Utbytbarhet: Sakai är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut 
mot ett annat system. Endast genom framtida export och import 
av SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan Sakai och 
andra LMS:er. 

3.2. PHP-baserade system 
De PHP-baserade system som här är aktuella är baserade på Apache 
som webbserver, PHP som utveckingsramverk och verktyg samt 
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MySQL som databas. Deras övergripande ISO 9126 kvalitet är därför 
densamma som för Apache, PHP och MySQL. För en detaljerad ISO 
9126 kvalitetsbedömning per system se nedan – ATutor, ILIAS, 
Moodle, LearnLoop. 

3.2.1. ATutor 
ATutor är ett populärt PHP-baserat system som har en stor och växande 
användargrupp i framförallt Kanada och den engelsktalande världen. 

ATutor är därför en av de PHP-baserade system som valdes ut för att 
installeras på Linux-servern – (http://knowlab.ull.uu.se). Efter att enkelt 
installerat och konfigurerat Apache, PHP och MySQL visade det sig 
också vara enkelt att installera ATutor.  

ATutor togs med i de påföljande funktions- och användartesterna. 

 
Figur 9 ATutor 

 

Funktionalitet: Utvärderades här endast med avseende på interopera-
bilitet och säkerhet. 

Interoperabilitet: ATutor har stöd för import/export av IMS SCORM 
Paket. Nuvarande PHP ramverk inkluderar ett Webservices/ 
SOAP API. Därmed kan framtida versioner av ATutor förses 
med Webservice-baserade gränssnitt för interoperabilitet och 
integration med andra system. 

Säkerhet: ATutor har stöd för både sekretess och autenticiering genom 
respektive SSL och LDAP. Nuvarande PHP ramverk inkluderar 
ett Katalog/LDAP API. Därmed möjliggörs fullgod säkerhet i 
nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 
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Mognad: ATutor är ett moget system som har varit i drift och använts 
av ett flertal kanadensiska och engelska lärosäten i liten till 
medelstor skala sedan 2002. Här vill vi notera att ATutor har 
begränsad skalbarhet (eg. baserat på PHP teknologi) och därför 
inte är moget att satsa på för stora lärosäten. 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: ATutor-koden är inte objektorienterad, men nyttjar 
högnivå funktionalitet i PHP-ramverket. Därmed är ATutors 
källkod inte så lättläst och är därför något svåranalyserad.  

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
ATutors Sourceforge webbplats. Dessutom finns även versions-
hantering och felhantering publikt tillgänglig på Sourceforge. 
Generellt medger detta en god förändringsbarhet 

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: ATutor kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: ATutor kan installeras på Linux och Windows 
operativsystem. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, 
även de nya Linux 64-bitars versionerna. Att installera ATutor 
utifrån källkod är förhållandevis enkelt eftersom det inte finns 
beroenden till särskilda versioner av PHP och dessutom man 
använder de i de flesta Linux-distributioner medlevererade 
Apache-webbservern och MySQL-databasen. 

Samexistens: ATutor kan samexistera med andra applikationer och 
system så länge som en egen databas kan allokeras i MySQL. 
Dessutom kräver naturligtvis ATutor en, i proportion till antalet 
användare, växande andel av resurser hos webbserver, databas 
och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 

Utbytbarhet: ATutor är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut 
mot ett annat LMS system. Genom export och import av 
SCORM-paket kan dock kursmaterial utbytas mellan ATutor och 
andra LMS:er. 

3.2.2. ILIAS 
ILIAS är ett samarbetsprojekt mellan flera institutionella organisationer 
och ett populärt system som har varit i drift och använts av ett flertal 
franska och tyska lärosäten i liten till medelstor skala sedan 2001.  

Funktionalitet: Utvärderades här endast med avseende på 
interoperabilitet och säkerhet. 

Interoperabilitet: ILIAS har stöd för import/export av IMS SCORM 
Paket. Nuvarande PHP ramverk inkluderar ett Webservices/ 
SOAP API. Därmed kan framtida versioner av ILIAS förses med 

36 



Webservice-baserade gränssnitt för interoperabilitet och 
integration med andra system. 

Säkerhet: ILIAS har stöd för både sekretess och autenticiering genom 
respektive SSL och LDAP. Nuvarande PHP ramverk inkluderar 
ett Katalog/LDAP API. Därmed möjliggörs fullgod säkerhet i 
nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: ILIAS är ett aktivt PHP-baserat LMS projekt på Sourceforge, 
men med bara ett par registrerade utvecklare. ILIAS version 
3.2.4 som släpptes i januari 2005 är den 10:e releasen sedan 
starten 2001 och har ett flertal lärosäten som aktiva användare, 
och får därför bedömas som ett moget system. Här vill vi notera 
att ILIAS har begränsad skalbarhet (eg. baserat på PHP 
teknologi) och därför inte är moget att satsa på för stora 
lärosäten. 

 
Figur 10 ILIAS:s ”livstidsstatistik” på Sourceforge 

 

Lifespan Rank Page 
Views 

D/l BugsSupportPatchesAll 
Trkr 

Tasks CVS 

1346 
days  

9633 
(24.68)  406,666 4,1460 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 

 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: ILIAS-koden är inte objektorienterad, men nyttjar 
högnivå funktionalitet i PHP-ramverket. Därmed är ILIAS:s 
källkod inte så lättläst och är därför något svåranalyserad.  

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
ILIAS:s Sourceforge webbplats. Dessutom finns även versions-
hantering och felhantering publikt tillgänglig på Sourceforge. 
Generellt medger detta en god förändringsbarhet  
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Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: ILIAS kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: ILIAS kan installeras på Linux och Windows 
operativsystem. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, 
även de nya Linux 64-bitars versionerna. Att installera ILIAS 
utifrån källkod är förhållandevis enkelt eftersom det inte finns 
beroenden till särskilda versioner av PHP och dessutom använder 
man de i de flesta Linux-distributioner medlevererade Apache-
webbservern och MySQL-databasen. 

Samexistens: ILIAS kan samexistera med andra applikationer och 
system så länge som en egen databas kan allokeras i MySQL. 
Dessutom kräver naturligtvis ILIAS en i proportion till antalet 
användare växande andel av resurser hos webbserver, databas 
och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 

Utbytbarhet: ILIAS är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut 
mot ett annat system. Endast genom export och import av 
SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan ILIAS och andra 
LMS:er. 

3.2.3. LearnLoop 
LearnLoop är ett svenskt PHP-baserat system som har en liten men 
växande användargrupp på ett 10-tal lärosäten i framförallt Norden, 
men även ett 10-tal andra lärosäten i övriga världen – t.ex. Universidad 
Santa María (Campus Guayaquil), Equador, D'Youville College, USA 
och Universidade do contestado, Brasil. 

Eftersom LearnLoop är svenskt är en av de PHP-baserade system som 
valdes ut för att installeras på Linux-servern (http://knowlab.ull.uu.se). 
Efter att enkelt installerat och konfigurerat Apache, PHP och MySQL 
visade det sig också vara enkelt att installera LearnLoop. 

LearnLoop togs med i de påföljande funktions- och användartesterna. 
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Figur 11 LearnLoop 

 

Funktionalitet: Utvärderades här endast med avseende på interopera-
bilitet och säkerhet. 

Interoperabilitet: LearnLoop version 2 har stöd för import/export av 
IMS SCORM Paket. Nuvarande PHP ramverk inkluderar ett 
Webservices/SOAP API. Därmed kan framtida versioner av 
ATutor förses med Webservice-baserade gränssnitt för inter-
operabilitet och integration med andra system. 

Säkerhet: LearnLoop har stöd för både sekretess och autenticiering 
genom respektive SSL och LDAP. Nuvarande PHP ramverk 
inkluderar ett Katalog/LDAP API. Därmed möjliggörs fullgod 
säkerhet i nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: LearnLoop är ett aktivt svenskt PHP-baserat projekt på 
Sourceforge som har en registrerad utvecklargrupp på ett 10-tal 
personer och totalt ett 20-tal mindre och medelstora lärosäten 
som användare. Sammanvägt gör detta att man kan betrakta 
LearnLoop som ett moget system. Dock är LearnLoop 2 för 
närvarande släppt endast i testversion (beta 5) och är därmed är 
den aktuella version 2 att betrakta som omogen. 
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Figur 12 LearnLoops livstidsstatistik på Sourceforge 

 

Lifespan Rank Page 
Views 

D/l Bugs SupportPatchesAll 
Trkr 

Tasks CVS 

1576 
days  

4171 
(53.64)  173,705 4,47614 

(9) 1 (0) 0 (0) 15 
(9) 0 (0) 88 

 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: LearnLoop-koden är inte objektorienterad, men nyttjar 
högnivå funktionalitet i PHP-ramverket. Därmed är LearnLoops 
källkod inte så lättläst och är därför något svåranalyserad. 

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
LearnLoops Sourceforge webbplats. Dessutom finns även 
versionshantering och felhantering publikt tillgänglig på 
Sourceforge. Generellt medger detta en god förändringsbarhet.  

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: LearnLoop kan anpassas efter individuella läro-
sätens krav – såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: LearnLoop kan installeras på Linux och Windows 
operativsystem. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, 
även de nya Linux 64-bitars versionerna. Att installera Learn-
Loop utifrån källkod är förhållandevis enkelt eftersom det inte 
finns beroenden till särskilda versioner av PHP och dessutom 
man använder de i de flesta Linux-distributioner medlevererade 
Apache-webbservern och MySQL-databasen. 

Samexistens: LearnLoop kan samexistera med andra applika-
tioner och system så länge som en egen databas kan allokeras i 
MySQL. Dessutom kräver naturligtvis LearnLoop en i propor-
tion till antalet användare växande andel av resurser hos webb-
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server, databas och underliggande OS, som därmed måste 
dimensioneras därefter. 

Utbytbarhet: LearnLoop är ett ”stand-alone” system och kan inte 
bytas ut mot ett annat system. Endast genom export och import 
av SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan LearnLoop 
och andra LMS:er. 

3.2.4. Moodle 
Moodle är ett moget PHP-baserat system som har en stor och växande 
användargrupp i Sverige och övriga världen. Detta bekräftas genom 
Sourceforges statistik där det framgår att Moodle laddats ner över 160 
000 gånger sedan starten 2002. 

Moodle är därför en av de PHP-baserade system som valdes ut för att 
installeras på Linux-servern (http://knowlab.ull.uu.se). Efter att enkelt 
installerat och konfigurerat Apache, PHP och MySQL visade det sig 
också vara enkelt att installera Moodle.  

Moodle finns med i funktions- och användartesterna. 

 
Figur 13 Moodle 

 

Funktionalitet: Utvärderades här endast med avseende på 
interoperabilitet och säkerhet. 

Interoperabilitet: Moodle har stöd för import/export av IMS SCORM 
Paket. Nuvarande PHP ramverk inkluderar ett Webservices/ 
SOAP API. Därmed kan framtida versioner av Moodle förses 
med Webservice-baserade gränssnitt för interoperabilitet och 
integration med andra system. 

Säkerhet: Moodle har stöd för både sekretess och autenticiering genom 
respektive SSL och LDAP. Nuvarande PHP ramverk inkluderar 
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ett Katalog/LDAP API. Därmed möjliggörs fullgod säkerhet i 
nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: Moodle är ett moget och populärt system som har varit i drift 
sedan 2002 och används av ett flertal internationella lärosäten i 
liten till medelstor skala med ett 100-tal utvecklare registrerade 
på Sourceforge. Här vill vi notera att Moodle har begränsad 
skalbarhet (eg. baserat på PHP teknologi) och därför inte är en 
lärandeplattform att satsa på för stora lärosäten. 

 
Figur 14  Moodles ”livstidsstatistik” på Sourceforge 

 

Lifespan Rank Page 
Views 

D/l BugsSupportPatchesAll 
Trkr

Tasks CVS 

1409 
days  

1578 
(83.92)  227,425 161,5251 (1) 2 (2) 1 (1) 12 

(14) 0 (0) 5,919 

 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: Moodle-koden är inte objektorienterad, men nyttjar 
högnivå funktionalitet i PHP-ramverket. Därmed är Moodles 
källkod inte så lättläst och är därför något svåranalyserad. 

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
Moodles Sourceforge webbplats. Dessutom finns även versions-
hantering och felhantering publikt tillgänglig på Sourceforge. 
Generellt medger detta en god förändringsbarhet. 

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: Moodle kan anpassas efter individuella 
lärosätens krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 
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Installerbarhet: Moodle kan installeras på Linux och Windows 
operativsystem. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, 
även de nya Linux 64-bitars versionerna. Att installera Moodle 
utifrån källkod är förhållandevis enkelt eftersom det inte finns 
beroenden till särskilda versioner av PHP och dessutom man 
använder de i de flesta Linux-distributioner medlevererade 
Apache-webbservern och MySQL-databasen. 

Samexistens: Moodle kan samexistera med andra applikationer 
och system så länge som en egen databas kan allokeras i 
MySQL. Dessutom kräver naturligtvis Moodle en i proportion 
till antalet användare växande andel av resurser hos webbserver, 
databas och underliggande OS, som därmed måste dimensioneras 
därefter. 

Utbytbarhet: Moodle är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut 
mot ett annat system. Endast genom export och import av 
SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan Moodle och 
andra LMS:er. 

3.3. Python-baserade system 
De Python-baserade system som här är aktuella är baserade på Zope 
som webbserver och applikationsserver, Python som utvecklingsram-
verk och verktyg samt Zope som databas. Deras övergripande ISO 
9126 kvalitet är därför densamma som för Python och Zope. För en mer 
detaljerad ISO 9126 kvalitetsbedömning per kvalitetskriterium se nedan 
utvärderade system – Fle3. 

3.3.1. Fle3 
Fle3 är det enda Python-baserade system som valdes ut för att install-
eras på Linux-servern – (http://knowlab.ull.uu.se). Efter att enkelt 
installerat och konfigurerat Python och Zope visade det sig också vara 
enkelt att installera Fle3. Följaktligen kom också Fle3 med i de 
påföljande funktions- och användartesterna. 
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Figur 15 Fle3 

 

Funktionalitet: Utvärderades här endast med avseende på 
interoperabilitet och säkerhet. 

Interoperabilitet: Fle3 har för närvarande inget eget stöd för import/ 
export av IMS SCORM paket, men kan i framtiden tänkas göra 
det genom tredjepart lösningar (se e-LECT - electronic Learning 
Environment for Collaboration and Training). 

Säkerhet: Fle3 har stöd för både sekretess och autenticiering genom 
respektive SSL och LDAP. Nuvarande Python/Zope ramverk 
inkluderar ett Katalog/LDAP API. Därmed möjliggörs fullgod 
säkerhet i nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: Utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: Fle3 version 1.4.5 släpptes i november 2003, och sedan dess 
har inga nya versioner setts till och är därmed att betrakta som 
omoget. 

Underhållbarhet: Utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet.  

Analyserbarhet: Python-koden är objektorienterad och nyttjar högnivå 
funktionalitet i Zope. Därmed är Fle3:s källkod inte så omfatt-
ande och svåranalyserad. 

Förändringsbarhet: Fle3:s Python-kod har en något svårläst syntax, 
men har hög förändringsbarhet om man är en driven Python/ 
Zope utvecklare. 

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: Fle3 kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 
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Installerbarhet: Fle3 kan installeras på Linux och Windows operativ-
system. De flesta Linux 32-bitars versioner ska fungera, även de 
nya Linux 64-bitars versionerna. Att installera Fle3 utifrån käll-
kod är förhållandevis enkelt eftersom det inte finns beroenden till 
särskilda versioner av Python eller Zope. 

Samexistens: Fle3 kan samexistera med andra applikationer och 
system. Dessutom kräver naturligtvis Fle3 en i proportion till 
antalet användare växande andel av resurser hos Zope webb/ 
appserver/databas och underliggande OS, som då måste 
dimensioneras därefter. 

Utbytbarhet: Fle3 är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut mot 
ett annat system. Endast genom framtida export och import av 
SCORM-paket kan kursmaterial utbytas mellan Fle3 och andra 
LMS:er. 

3.4. Tcl-baserade system 
De Tcl-baserade system som här är aktuella är baserade på AOL-server 
som webbserver, OpenACS som utveckingsramverk och verktyg samt 
PostgreSQL som databas. Deras övergripande ISO 9126 kvalitet är där-
för densamma som för AOLServer, OpenACS och PostgreSQL. För en 
mer detaljerad ISO 9126 kvalitetsbedömning per kvalitetskriterium se 
nedan utvärderade system – .LRN. 

3.4.1. .LRN 
.LRN är det enda Tcl-baserade system som valdes ut för att försöka 
installeras på den dubbelprocessor 64-bitars Linux-servern – 
(http://knowlab.ull.uu.se). Trots flera långa arbetspass och hjälp ifrån 
.LRN:s utvecklargemenskap så visade det sig att det inte gick att få 
ihop någon fungerade 64-bitars distribution av .LRN. 

 
Figur 16 .LRN 
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Funktionalitet: Utvärderades här endast med avseende på interopera-
bilitet och säkerhet.  

Interoperabilitet: .LRN har stöd för import/export av IMS SCORM 
Paket. Nuvarande OpenACS ramverk inkluderar ett 
Webservices/SOAP API. Därmed kan framtida versioner av 
.LRN kan förses med Webservice-baserade gränssnitt för inter-
operabilitet och integration med andra system. 

Säkerhet: .LRN har stöd för både sekretess och autenticiering genom 
respektive SSL och LDAP Därmed möjliggörs fullgod säkerhet i 
nivå med banksystem m.m. 

Tillförlitlighet: utvärderades med avseende på mognad. 

Mognad: .LRN är ett moget system som har varit i drift och använts av 
ett flertal internationella lärosäten i stor skala. Här vill vi notera 
att .LRN kanske är ”övermoget” (eg. baserat på för gammal och 
udda teknologi) och därför inte är ett LMS att satsa på för 
framtiden. 

Underhållbarhet: utvärderades med avseende på analyserbarhet och 
förändringsbarhet. 

Analyserbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online som 
arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på .LRN:s 
egna webbplats. Tcl-koden är omfattande och svåranalyserad. 

Förändringsbarhet: Källkod och manualer finns tillgängliga online 
som arkiverade distributioner eller kan checkas ut via CVS på 
.LRN:s egna webbplats. Tcl-koden är omfattande och svår att 
förändra. 

Portabilitet: Utvärderades med avseende på anpassningsbarhet, 
installerbarhet, samexistens och utbytbarhet. 

Anpassningsbarhet: .LRN kan anpassas efter individuella lärosätens 
krav, såsom språk, institutionella och kulturella krav. 

Installerbarhet: .LRN kan bara installeras på Linux. De flesta Linux 
32-bitars versioner ska fungera, dock inte ännu på de nya Linux 
64-bitars versionerna. Att installera .LRN utifrån källkod är för-
hållandevis komplicerat eftersom det finns beroenden till sär-
skilda versioner av PostgreSQL och dessutom ett beroende mot 
en särskild Tcl webbserver – AOLserver. 

Samexistens: .LRN kan samexistera med andra applikationer och 
system så länge som en egen databas kan skapas i PostgreSQL. 
Dessutom kräver naturligtvis .LRN en i proportion till antalet 
användare växande andel av resurser hos webbserver, databas 
och underliggande OS, som då måste dimensioneras därefter. 

Utbytbarhet: .LRN är ett ”stand-alone” system och kan inte bytas ut 
mot ett annat system. Genom export och import av SCORM-
paket kan dock kursmaterial utbytas mellan .LRN och andra 
LMS:er. 
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4. Funktionalitet och användbarhet 
Några av lärplattformarna utvaldes till tester. Syftet med testerna var 
främst att undersöka om de i beskrivningarna utlovade funktionerna 
verkligen fanns, och om de gick att använda.  

Eftersom dessa tester genomfördes på de av projektgruppen installerade 
plattformarna, eller i testversioner på internet, fanns det inget kurs-
material, studentdata eller liknande i LMS:erna. Det går därför inte att 
säga hur de testade lärandeplattformarna pedagogiskt fungerar i en 
undervisningssituation.  

Först ges en beskrivning av hur testet gick till och därefter redovisas 
resultatet för varje lärandeplattform i bokstavsordning.  

4.1. Bakgrund 

4.1.1. Urvalet av lärandeplattformar 
Urvalet av vilka lärandeplattformar som skulle testas grundades dels på 
projektdirektiven, dels på att de olika underliggande tekniker som 
används för att programmera lärandeplattformar skulle representeras. 
Det krävdes också att installationen av systemen hade lyckats. De 
system som testades blev ATutor, Fle3, LearnLoop, Moodle och Sakai.  

I projektdirektiven ingick att undersöka Sakai, eftersom det är ett aktu-
ellt projekt som lovar mycket funktionalitet i kommande versioner och 
som har en mycket stor användargrupp. LearnLoop valdes ut eftersom 
det är ett svenskt system, och därför betraktades som extra intressant. 
ATutor och Moodle valdes ut eftersom de är system som har stor 
användargrupp, och därmed fanns det kvalitetsmässiga förväntningar på 
dem. Fle3, slutligen, valdes ut eftersom det är ett pedagogiskt 
nytänkande sätt att använda Python/Zope. 

4.1.2. Sammanfattande beskrivning av testprocess 
Först togs kategorier fram för vilken funktionalitet en lärandeplattform 
ska innehålla. Dessa kompletterades med användningsfallsdiagram för 
att alla de arbetsmoment eller uppgifter som ska utföras av lärare/ 
administratörer och studenter skulle fångas upp. Med hjälp av denna 
information utformades två enkäter, en för lärare/administratörer och en 
för studenter. 

Testarna fick därefter tillgång till de enkäter och de lärandeplattformar 
de skulle testa. Samma frågor ställdes om alla LMS:er, vilket gjorde att 
testarna ofta fick svara att en eller flera funktioner inte fanns tillgänglig 
i den lärandeplattform de testat. Ett särskilt svarsalternativ, ”Ej tillämp-
ligt” fanns därför alltid som möjligt svar. 

I vissa fall kunde den sökta funktionen vara svår att hitta eller att 
använda, och en testare kunde svara att funktionen inte fanns, medan en 
annan hittat den och kunde ge ett omdöme. För att fånga upp sådana 
eventuella tvetydigheter, och allmänna kommentarer, fick varje testare 
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även i uppdrag att skriva en loggfil, eller att på annat sätt kommentera 
testet och den tilldelade lärandeplattformen. 

Under testperioden hölls ett möte, och efter att testerna var avslutade 
höll ytterligare två möten där testarna kunde, och uppmuntrades, att 
diskutera såväl testresultat som testets utformning och utförande. 

Därefter analyserades resultatet från enkäter, loggar och diskussioner 
och sammanställdes i kategorierna: registrering, schemaläggning, pub-
licering, uppföljning, utvärdering, resurshantering och aktivitets-
hantering. Detta jämfördes med kriterier från ISO9126: funktionalitet 
och användbarhet. 

4.1.3. Frågeframtagning 
Med utgångspunkt i den beskrivning av vilka delar en lärandeplattform 
ska innehålla som finns på webbplatsen E-learningsite24, skapades den 
grundbild som användes som utgångspunkt för testutformningen. E-
learningsite är en ideell webbsida, till stor del baserad på ett IDC 
Whitepaper om LCMS25, med målet att förmedla neutral information 
om e-utbildning.  

 
 

Figur 17 Beskrivning av en lärandeplattform 

 

Denna bild kompletterades och sammanfogades med EduTools lista 
över vilka funktioner som bör finnas tillgängliga, till exempel diskus-
sionsforum, chatt, studentportföljer och verktyg för grupparbete,  

Webbplatsen EduTools26 är en samling verktyg för att samla och 
analysera information om e-utbildningsprodukter och tjänster. Webb-
sidan tillhandahåller även information om e-lärandepolicys.  

EduTools är ett projekt under the Western Cooperative for Educational 
Telecommunications, WCET, en ideell organisation grundad 1989 som 
främjar effektiv användning av telekommunikationsteknik i utbildning. 
WCET har medlemmar över hela världen, men med en tyngdpunkt i 
USA. 

Arbetet med att ta fram en grundbild av vad en lärandeplattform ska 
innehålla utmynnade i 7 kategorier: registrering, schemaläggning, 
publicering, uppföljning, utvärdering, resurshantering och aktivitets-

                                                      
24 E-learningsite www.e-learningsite.com. Webbplatsen är skapad av Marcel de Leeuwe som är e-
utbildnings konsult med pedagogisk bakgrund. 
25 Brennan, M, Funke, S and Anderson, C (2001).  
26 EduTools www.edutools.info 
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hantering. De första fem representerar arbetsgången i en lärandeplatt-
form och de sista två kompletterar med tillgången på verktyg och 
aktivitetsmöjligheter. 

För att urskilja vilka uppgifter studenter respektive lärare/ 
administratörer ska kunna utföra i en lärandeplattform ritades några 
användningsfallsdiagram som komplettering.  

 

 
Figur 18 Användningsfallsdiagram 

 

Registrering inkluderar uppgifter som registrering av användare i 
systemet, registrering av kurser i systemet, registrering på kurser som 
student, definition av grupper (till exempel för labbgrupper och grupp-
arbeten) och definition av inlämningsuppgifter. 

Schemaläggning innefattar schemaläggning av salsföreläsningar, 
deadline för inlämning av tentamen, hantering av att-göra-listor och 
projekt hantering. 

Publicering tar upp uppgifter som länkning av kursmaterial, länkning 
av kursresurser, återanvändning av kursmaterial, begränsning av till-
gänglighet av kursmaterial och navigering i en kurs. 

Uppföljning är de uppgifter som krävs för att skaffa sig överblick över 
studenters aktiviteter och framsteg och följa upp detta med hjälp av 
statistik. 

Utvärdering inkluderar uppgifter som att göra tentamen och in-
lämningsuppgifter och betygsätta dessa samt att utvärdera kurser. 

Resurshantering handlar om användning av portföljer och olika media.  

Aktivitetshantering inkluderar funktioner som e-post, sms, delad 
anslagstavla, kalender och hjälpfunktioner. 
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Figur 19 Testfrågestruktur 

 

Frågorna som ställdes var oberoende av vilket av de fem systemen som 
testades. Därför fanns svarsalternativet ”Ej tillämpligt” för att skilja fall 
där funktionalitet är svår att använda från fall där den helt enkelt inte 
finns. 

Frågorna utformades så att de följde en enhetlig mall: ”Det är enkelt 
att...”. Avsikten var att graden av enkelhet skulle kunna kvantifieras, 
vilket visserligen skulle vara av mindre betydelse i denna testomgång 
då endast ett ringa antal testare medverkade. Tanken med formul-
eringen var att ändå ge en möjlighet att använda frågorna vid andra 
tester. 

4.2. ISO9126 
De ISO9126 kvalitetskriterier som det här testet relaterar till är 
funktionalitet och användbarhet.  

4.2.1. Funktionalitet 
Funktionalitet är systemets förmåga att tillhandahålla nödvändiga funk-
tioner när systemet används under specificerade förhållanden. I de 
tester som genomfördes låg fokus på två av de fem funktionalitets-
kriterier av som tas upp i ISO9126. 

Ändamålsenlighet 
Systemets förmåga att tillhandahålla lämplig mängd funktioner för 
specificerade uppgifter och användarmål. 

Exakthet/Noggrannhet 
Systemets förmåga att leverera korrekt eller överenskommet resultat 
eller effekt med nödvändig precision. 

När ändamålsenlighet bedöms i testerna av lärandeplattformar med 
öppen källkod så undersöks hur många av de funktioner som fastställts 
ska finnas, verkligen finns tillgängliga.  
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När Exakthet/Noggrannhet ska bedömas betraktas plattformens 
möjlighet att leverera förväntat och korrekt resultat. 

4.2.2. Användbarhet 
Användbarhet handlar om systemets förmåga att bli förstått av, lärt av, 
använt av och attraktivt för användaren, när det används under specifi-
cerade förhållanden. I de genomförda testerna låg fokus på följande 
fyra av de fem delar av användbarhetskriterier som tas upp i ISO9126. 

Förståbarhet 
Systemets förmåga att möjliggöra för användaren att förstå huruvida 
systemet är lämpligt och hur det kan användas för specifika uppgifter 
och begränsningar av användning. Notera att detta är beroende av 
dokumentationen och det första intrycket som systemet ger. 

Lärbarhet 
Systemets förmåga att möjliggöra för användaren att lära sig använda 
systemets applikation. 

Hanterbarhet 
Systemets förmåga att möjliggöra för användaren att handha och 
kontrollera systemet. 

Attraktivitet 
Systemets förmåga att vara attraktivt för användaren. 

I loggarna och på de två diskussionsmöten som hölls fick varje testare 
beskriva sitt första intryck av det system som testats och detta ligger till 
grund för bedömningen av lärandeplattformens förståbarhet. 

Testarnas upplevelser när de använt plattformen en tid eller har erfar-
enhet av lärandeplattformen sedan tidigare ligger till grund för bedöm-
ningen av lärbarhet. 

Hanterbarhet kan utläsas i hur enkelt det var att utföra olika uppgifter 
och använda de olika funktionerna. Upplevdes majoriteten av funk-
tionerna som svåra av testpersonerna har lärandeplattformen en dålig 
hanterbarhet. Extra tyngdpunkt läggs på funktionen registrering av 
studenter, eftersom det är en kritisk funktion. 

Hur attraktivt lärandeplattformen var framgick ur loggarna och i 
mötesdiskussionerna, där testarna uppmuntrades att beskriva den 
plattform de testat och om de var intresserade av att använda den i 
framtiden. 

4.2.3. Urval av testare 
Testare behövdes till de båda grupperna lärare/administratör och 
student. Det var önskvärt att alla testare hade intresse av att arbeta med 
eller i lärandeplattformar.  

I februari 2005 skickades en inbjudan ut till olika universitet och 
högskolor att delta i projektet. Det annonserades dessutom på 
Nätuniversitetets och Uppsala Learning Labs webbplatser.  

Intresserade lärosäten blev tillfrågade om de var hade möjlighet att 
delta i testerna och fick själva välja sina representanter och vilka som 
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skulle genomföra testerna. Testargruppen lärare/administratör är 
således inte utvald utan mer tilldelad. 

Gruppen lärare/administratör består av följande personer: 
 
Person   Från   Bakgrund 

Mats Brenner  Högskolan i Gävle IKT-pedagog 

Lennarth Bernhardsson Trollhättan-Uddevalla Lärare 

Marcus Schneider Karlstad universitet Bibliotek 

Henrik Swedbäck CFL   Tekniker 

Åsa Kronkvist  Kristianstad  Lärare 

Eric Chen  Kristianstad  Lärare 

Mikael Rundberg Malmö högskola Tekniker 

Eva Pärt-Enander Uppsala universitet Lärare 

Monica Mohlin-Sjödin CFL   Lärare 

 

För att få en grupp testare till studentgruppen med erfarenhet av 
lärandeplattformar användes 7 studenter ur nätuniversitetets student-
panel. En åttonde student tillkom genom att den student som tillhör 
projektgruppen testade samtliga plattformar. De studenter som deltagit 
är: 

Anderz Wedefelt 

Jessica Carlqvist 

Magdalena Midtgaard 

Maria Lannerbäck 

Onaisin Canut De Bon Flores 

Per Jakobsson 

Sara Lundaahl 

Maria Forsberg 

 

Alla testare har skickat in ett Curriculum Vitae där utbildnings-
bakgrund, allmän datorvana och specifik erfarenhet av lärande-
plattformar ingår. 

4.3. Testutförandet 
Alla testare fick ett mejl med instruktioner till enkäterna och den 
lärandeplattform de blivit tilldelade. Enkäterna fanns tillgängliga i 
Moodle, en av de lärandeplattformar som skulle testas. Den första 
uppgiften blev att skapa en användare och logga in i Moodle på 
knowlab.ull.uu.se. 
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Testarna i gruppen lärare/administratör fick användarnamn och lösen-
ord för den lärandeplattform de skulle testa per mejl och alla platt-
formarna fanns tillgängliga via knowlab.ull.uu.se. Studenterna fick 
själva skapa sin användare i lärandeplattformen. Beroende på vilken 
lärandeplattform de testade användes antingen versionen upplagd på 
knowlab eller respektive företags egen demonstrationsplattform. 

Uppgiften var sedan att bekanta sig med sin tilldelade lärandeplattform 
och svara på enkäten. Varje testare skrev också en logg eller kommen-
tar till sina tester där de hade möjlighet att förtydliga enkätsvar och ge 
fria synpunkter. Även synpunkter på själva testutförandet noterades i 
loggarna. 

Efter att alla tester avslutats fick testarna möjlighet att diskutera 
testerna och testresultaten vid två möten i Marratech, ett internetbaserat 
konferensverktyg med möjlighet att visa upp dokument för varandra. 

Resultatet från enkäterna, loggarna och mötesdiskussionerna analys-
erades därefter för att hitta användbarhets- och funktionalitetsproblem 
och resultatet redovisas nedan. 

4.4. Resultatdiskussion 
Urvalet av testare, som beskrivs ovan, resulterade i en grupp med erfar-
enhet och intresse inom utbildning i allmänhet och lärandeplattformar i 
synnerhet. Det gör att testarna har lättare att hitta problem och bättre 
kan utvärdera lärandeplattformas specifika funktioner än om testarna 
valts ut från hela lärar- och studentkåren. Man kan jämföra med heuris-
tisk undersökning27, där experter på användbarhet går igenom ett 
system med hjälp av en lista med tumregler. Här går testarna - experter 
på sin profession som lärare respektive student - igenom just lärande-
plattformar med hjälp av enkäter med övergripande frågor. 

När man testar för användbarhetsproblem, som är en delmängd av det 
här testet, kan man enligt Nielsen28 få ett bra resultat, det vill säga att 
man identifierar en stor mängd av användbarhetsproblemen, med 
endast tre testare. Givetvis identifieras fler problem med fler testare, 
men som diagrammet nedan visar sammanfaller testarnas resultat till 
stor del. Detta gäller även mellan användarrollerna, när de testar samma 
system, eftersom vissa uppgifter sammanfaller och övergripande 
navigering och användning är den samma. Detta betyder att vi kan 
uttala oss om användbarheten i lärandeplattformarna fast vi endast har 
2-4 testare per användarroll/lärandeplattform. 

 

                                                      
27 Nielsen, J. Heuristic Evaluation, May 2 2005 from http://www.useit.com/papers/heuristic/ 
28 Nielsen, J (2000). Jakob Nielsen's Alertbox, March 19, 2000: Why You Only Need to Test With 
5 Users. April 27, 2005, from http://www.useit.com/alertbox/20000319.html 
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Figur 20 Identifierade användbarhetsproblem per testare29

Eftersom det fanns ett stort mått av frivillighet i testerna, både i antal 
och i vilken lärandeplattform som man hade intresse av att testa, har de 
olika systemen olika antal testare. 

I gruppen lärare/administratörer fick varje testare själv, i dialog med 
den övriga gruppen, välja vilken eller vilka lärandeplattformar som han 
eller hon ville testa. Detta gjordes eftersom vissa anmälde att de hade 
särskilt intresse eller erfarenhet av en viss plattform. Vissa plattformar 
fick då två testare, andra bara en. De plattformar som bara fått en 
testare fördelades därefter på de personer som inte var närvarande vid 
mötet. 

De sju studenterna från Nätuniversitetets studentpanel fick i uppdrag att 
testa en specifik lärandeplattform, med ytterligare en i reserv om det 
skulle uppstå problem. Många valde att testa både dessa plattformar. 
Den student Uppsalastudent som deltagit i testprocessen och resultat 
sammanställningen testade samtliga lärandeplattformar. 

Enkäten fanns tillgänglig och ifylldes i lärandeplattformen Moodle. Det 
gjorde att vi fick in kommentarer om Moodle även från de testare som i 
huvudsak testade andra plattformar. 

När det under student i resultatredovisningen nedan, anges att en 
funktion saknas betyder detta att den inte fanns tillgänglig för studenter, 
men den kan finnas tillgänglig för Lärare/Administratör. Är en funktion 
benämnd som saknad under Lärare/Administratör så betyder det att den 
funktionen inte finns i lärandeplattformen eller att den var så svår att 
komma åt att ingen testare hittade den. 

4.5. ATutor 

4.5.1. Testare och testförutsättningar 
ATutor testades av två personer i gruppen lärare/administratör, Mats 
Brenner, Högskolan i Gävle och Henrik Swedbäck, Centrum för 
Flexibelt Lärande, samt fyra studenter. 
                                                      
29 Nielsen, J (2000).  
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Mats Brenner arbetar som IKT- och webbpedagog på Högskolan i 
Gävle. Han har bakgrund inom ekonomi och pedagogik och har erfar-
enhet av implementering av IT-lösningar. Henrik Swedbäck arbetar på 
Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande, CFL. 

Alla fyra studenter har goda allmänna datorkunskaper, tre av studen-
terna har dessutom programmerings- eller systemutvecklingsbakgrund. 
De lärandeplattformar studenterna har erfarenhet av sedan tidigare är 
WebCT, Ping Pong, First Class, Digital Think och Sun Learning 
Center. 

Lärarna fick konton med lärar-/administratörs-behörighet till den 
installation som finns på knowlab.ull.uu.se. Studenterna skapade egna 
konton på samma installation. 

4.5.2. Resultat 

Registrering 
Studenterna tyckte att var enkelt att logga in och hantera information 

om sig själv och att det även var enkelt att uppdatera informa-
tionen. En student uttryckte en osäkerhet om vem som kunde se 
informationen, kan alla se den, eller bara läraren/lärarna? 

Det upplevdes enkelt att undvika upprepad inskrivning av data-
uppgifter och att logga in som gäst på en kurs. Däremot saknas 
stöd för att hantera användarbehörigheter och stöd för grupp-
hantering. Det upplevdes också ganska svårt att få situations-
anpassad hjälp i samband med inloggning. 

Lärare/Administratörerna uppfattade det som mycket enkelt att skapa, 
läsa och ta bort information om studenter, men ganska svårt att 
uppdatera den. De upplevde också att det var enkelt att åter-
använda registerdata vid omregistrering eftersom endast basala 
data matas in när en användare skapas. Att ändra och anpassa 
registreringsdata och formulär upplevdes dock som svårt. 

En stor del av studentinformationen, som grupptillhörighet och 
användarrättigheter, hanteras automatiskt av ATutor och admin-
istratören kan inte komma åt eller ändra informationen. Övrig 
grupphantering var ganska enkel. 

Att exportera och importera registerdata till och från externa 
system och att undvika upprepad inskrivning av samma data-
uppgifter var ganska enkelt. 

Det var också enkelt att logga in som gäst på en kurs, men det är 
oklart hur gästinloggning skapas. Det finns 3 olika inloggnings-
alternativ när man skapar en kurs men det framgår inte tydligt 
vilket som inkluderar gästinloggning. 

Det var enkelt att få situationsanpassad hjälp i samband med 
registrering. 
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Schemaläggning 
Studenterna upplevde att det var mycket enkelt att få överblick över 

sina studieåtaganden, trots att det saknas stöd för schema-
läggning och hantering av att-göra-listor i ATutor. Det saknas 
även stöd för projekthantering med flera kurser, grupper och 
studentuppgifter. 

Lärare/Administratörerna hade inte heller något inbyggt stöd exklusivt 
för schemaläggning, men det gick till viss del att skapa via 
diskussionsforum med tabeller eller uppladdade dokument. Det 
saknas stöd för att-göra-listor, men det finns stöd för rss som kan 
användas för påminnelser om till exempel inlämningsuppgifter. 

Lärarna upplevde det som ganska enkelt att hantera projekt med 
flera kurser, grupper och studentuppgifter. 

Det finns ingen hjälpfunktion till stöd vid schemaläggning. 

Publicering 
Studenterna hade inget stöd för att publicera online-grupper, och det 

går inte heller att länka olika grupper av resurser till specifika 
kurshändelser. 

Det är mycket enkelt att återgå till det senaste ställe man var på i 
kursmiljön. En speciell länk för att fortsätta kursen dyker upp så 
snart du lämnar en kurs för att till exempel gå in i ett diskussions-
forum. 

Lärare/Administratörerna upplevde det som enkelt att publicera webb-
material och att återanvända tidigare upplagt material, men det 
var mycket svårt begränsa tillgängligheten av materialet på 
individ- eller gruppnivå. Det fanns inget stöd för att införa 
logiska begränsningar av typen ”kursmoment B blir inte tillgäng-
ligt förrän kursmoment A är godkänt”. Det var däremot mycket 
enkelt att införa tidsbegränsningar i tillgängligheten av material.  

Precis som studenterna upplevde lärarna att det var svårt att 
länka grupper av resurser till specifika kurshändelser.  

Stöd för offline-publicering, på till exempel CD, saknas i 
ATutor.  

Det är mycket enkelt att få tillgång till situationsanpassad hjälp i 
samband med publicering. 

Uppföljning 
Studenter: Det saknas stöd för att föra privata anteckningar och det går 

inte att få situationsanpassad hjälp i samband med kursupp-
följning. 

Lärare/Administratör: Det var enkelt att följa upp en students olika 
kursaktiviteter och ganska enkelt att följa upp laborations-
aktiviteter. Aktivitetsloggarna över studenternas arbete upp-
levdes som mycket enkla att använda. 
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Det var enkelt att få överblick över studenters framsteg, men då 
en student kan ingå i flera grupper inom samma kurs kan det vara 
svårt att få en samlad överblick över kursen utan att samma 
students resultat räknas med flera gånger. Relevant statistik över 
studenter prestationer i olika moment var lättillgänglig, men det 
saknades stöd för att få överblick över en enskild students 
aktivitet i en grupp. 

Det saknades också stöd för att föra privata anteckningar om 
enskilda studenter och grupper.  

Det är ganska enkelt att få tillgång till situationsanpassad hjälp i 
samband med kursuppföljning. 

Utvärdering 
Student: Det är svårt att få situationsanpassad hjälp i samband med 

kursexamination. 

Lärare/Administratör: Det var mycket enkelt att skapa, läsa, uppdatera 
och ta bort frågor för ett test, men mycket svårt att göra frågor 
som innehåller multimediala inslag. Det var även ganska svårt att 
importera frågor från en extern frågebank och stöd för att 
exportera frågor saknas helt. 

Testerna var mycket enkla att skapa, läsa, uppdatera och ta bort, 
men det var ganska svårt att sätta tidsbegränsningar för tillgäng-
ligheten. 

Betyg och poängsättning för studenter efter tester upplevdes 
mycket enkelt att hantera, men det var svårt att justera den auto-
matiska poängsättningen för enskilda eller grupper av studenter. 
Det var även mycket svårt att införa egna viktningsregler och 
betygskriterier för olika tester. 

Det är ganska enkelt att få överblick över olika frågor, tester och 
testresultat. 

Enkäter för kursutvärderingar var mycket enkelt att hantera och 
det är ganska enkelt att få situationsanpassad hjälp i samband 
med examination och utvärdering. 

Resurshantering 
Studenterna upplevde det mycket enkelt att få överblick över olika 

diskussionsforum per datum, tråd, deltagare, ämne och aktivitet, 
men det var inte möjligt att hantera separata diskussionsforum 
för olika grupper. Stöd för att spjälka av ett delforum från ett 
diskussionsforum saknas, liksom möjligheten att arkivera ett 
forum. ATutor saknar stöd för portföljhantering. 

Det är ganska lätt att få situationsanpassad hjälp för hanteringen 
av kursresurser. 

Lärare/Administratör tyckte att det var enkelt att skapa, läsa, uppdatera 
och ta bort webbsidor för en kurs. Det är ganska svårt att hantera 
olika typer av media för en kurswebb. 
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Diskussionsforumet för en kurs var enkelt att hantera, och man 
fick lätt överblick per datum, tråd, deltagare, ämne och aktivitet i 
ett forum. Det var även enkelt att hantera olika forum för olika 
grupper. Diskussionsforum kan inte arkiveras i ATutor, däremot 
kan chatten spelas in. 

Det var svårt att införa tidsbegränsningar i tillgängligheten för 
diskussionsforum och stöd för att spjälka av ett delforum från ett 
diskussionsforum saknas. 

ATutor saknar stöd för portföljhantering. 

Aktivitetshantering 
Studenterna tyckte att det var enkelt att komma åt och att använda en 

chatt eller ett diskussionsforum i en kurs. Däremot är inte stöd 
för att installera och konfigurera en chatt eller ett diskussions-
forum tillgängligt. 

Det är enkelt att skicka e-post till enskilda eller grupper av del-
tagare på en kurs med den inbyggda mejlklienten. Stöd för att 
sätta upp och använda grupper med egna tillhörande kommuni-
kationskanaler, som chatt och forum, är inte tillgängligt. 

Studenterna uppfattade att det i ATutor saknas stöd för sms, 
delad anslagstavla, delad whiteboard, delad kalender och 
audio/video konferens. 

Det upplevdes enkelt att skicka felrapport till och få hjälp ifrån 
utvecklarna av lärandeplattformen och det var även enkelt att 
rapportera problem och få hjälp från användare och utvecklare 
via internet i ett forum i lärandeplattformen. 

Lärare/Administratör upplevde det mycket enkelt att komma åt och att 
använda en chatt i en kurs och, som nämndes ovan, så går 
chatten att spela in. Det var även ganska enkelt att installera och 
konfigurera en chatt. 

Lärarna/administratörerna tyckte också att det var mycket enkelt 
att komma åt och att använda ett diskussionsforum och enkelt att 
installera och konfigurera det. Det var även enkelt att skicka e-
post till en hel kurs eller en enskild student, däremot saknas stöd 
för att göra egna grupperingar eller sändlistor. 

Det var ganska svårt att sätta upp egna grupper med tillhörande 
kommunikationskanaler, som chatt och diskussionsforum. 

Stöd för sms saknas och för att använda delad anslagstavla, 
kalender, whiteboard och audio- och videokonferens krävs 
tilläggsprogram. 

Också lärarna/administratörerna upplevde att det var enkelt att 
skicka felrapport till och få hjälp av utvecklarna av lärandeplatt-
formen. Det var lätt att rapportera problem till och få online-hjälp 
ifrån användare och utvecklare av systemet. ATutor har även ett 
internationellt forum där man kan få hjälp med vanliga problem 
och diskutera med andra användare.  
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4.5.3. ISO9126 

Funktionalitet 
Ändamålsenlighet: ATutor innehåller de flesta funktioner som efter-

söktes samt några extra, som till exempel rss. Hanteringen av 
tester och enkäter är omfattande, men stöd för portföljhantering 
och schemaläggning saknas. Därför bedöms ändamålsenligheten 
som mindre god. 

Exakthet/Noggrannhet: ATutor ger de resultat som förväntas och med 
nödvändig precision. Det gör att noggrannheten bedöms som 
god. 

Användbarhet 
Förståbarhet: ATutor ger ett professionellt intryck, layouten är tydlig 

och välstrukturerad. Hjälpfunktionerna och dokumentationen är 
omfattande, dessutom finns en öppen ”komma igång med 
ATutor”-kurs. Det gör att förståbarheten bedöms som mycket 
god. 

Lärbarhet: Användarna upplevde att det blev lättare att använda 
ATutor när de arbetat med det en tid, några användare 
kommenterade dock att inlärningstiden var lång. Lärbarheten 
bedöms därför som god. 

Hanterbarhet: Alla funktioner som finns i ATutor är enkla att använda 
därför bedöms hanterbarheten som mycket god. 

Attraktivitet: ATutor är tydligt strukturerad och flera av testarna 
kommenterade att det såg ut precis som de förväntade sig vilket 
gjorde det extra lätt att navigera. Därför bedöms attraktiviteten 
som god. 

4.5.4. Sammanfattning av ATutor 
Några användare uttryckte en önskan om svenskt språkstöd men den 
omfattande hjälpfunktionen gjorde ändå ATutor enkel att använda. 
Studenterna uttryckte stor uppskattning för den enkla navigeringen med 
navigationskartor och den speciella länken som ledde tillbaka till där 
man lämnat kursmiljön. Några av lärarna tyckte dock att språkbruket 
och upplägget var mer anpassat för grundskolan än för högskole-
utbildning. Men, trots att stöd för schemaläggning och portföljer 
saknades, upplevdes ATutor som en fullständig lärandeplattform. 

4.6. Fle3 

4.6.1. Testare och testförutsättningar 
Fle3 testades av två lärare/administratör, Eva Pärt-Enander, Uppsala 
universitet och Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad samt tre 
studenter. 

Eva Pärt-Enander är universitetslektor vid institutionen för informa-
tionsteknik vid Uppsala universitet och IT-pedagogiskt ansvarig på 
Uppsala Learning Lab. Hon har stor erfarenhet av lärandeplattformen 
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Ping Pong både som lärare vid distanskurser och som utbildare av 
andra lärare. 

Åsa Kronkvist arbetar med kompetensutveckling för lärare i grund- och 
högskolan, och med produktion av utbildningsmaterial för internet på 
Enheten för kompetensutveckling, Lärarutbildningscentrum på 
Högskolan i Kristianstad. Hon har stor erfarenhet av Luvit, både genom 
att ha undervisat på flera kurser i plattformen och genom att ha arbetat 
med support och utbildning av lärare. Hon arbetar även med support för 
lärare som använder First Class. 

Alla tre studenter har goda allmänna datorkunskaper och har dessutom 
programmerings- eller systemutvecklingsbakgrund. De lärandeplatt-
formar studenterna har erfarenhet av sedan tidigare är WebCT, Ping 
Pong, Digital Think och Sun Learning Center. 

Lärar-/administratör-testarna fick en användare till den installation som 
finns tillgänglig på knowlab.ull.uu.se. Studenterna använde ett 
demonstrationskonto på Fle3:s egen demonstrationsinstallation på 
http://hilbert.uiah.fi:9673/FLE3. 

4.6.2. Resultat 

Registrering 
Studenterna tyckte att det var enkelt att hantera information om sig 

själva och undvika upprepade inskrivningar av samma data-
uppgifter. Det upplevdes som trevligt att det går att lägga upp 
bild på sig själv, och studenterna tyckte att det skapades en 
gruppkänsla när man ser bilder på de andra studenterna i kursen 
under fliken ”Knowledge Building”. 

Det går inte att logga in som gäst på en kurs, eftersom det inte 
finns kurser i Fle3 utan bara projekt. Studenterna kunde inte 
hantera användarbehörigheter, och det fanns inte heller något 
stöd för grupphantering inom en kurs eller projekt. 

Det är besvärligt att få hjälp eftersom det inte finns någon 
inbyggd hjälpfunktion. 

Lärare/Administratörerna upplevde att det var enkelt att hantera 
uppgifter om studenter, men svårt att kopiera information från en 
tidigare registrering. Eftersom det inte var möjligt att sortera 
registerdata, var det svårt att skaffa sig överblick. Det gäller 
naturligtvis speciellt om man har många studenter i systemet. Det 
fanns inte heller något explicit stöd för att förhindra dubbel 
inskrivning av uppgifter. 

Schemaläggning 
Student: Det finns inget inbyggt stöd för schemaläggning eller att-göra-

listor. Men det upplevs ändå som enkelt att få överblick över sina 
studier. 
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Lärare/Administratör: Det finns inget inbyggt stöd för schema-
hantering eller att-göra-listor. Det är svårt att hantera större 
projekt då det inte finns stöd för gruppering av studenter. 

Lärare kan enkelt ändra användarbehörighet från till exempel 
student till lärare men det går inte att skapa egna behörighets-
profiler vilket gör användbarheten begränsad. 

Det saknas stöd för gästinloggning i Fle3. 

Någon inbyggd hjälpfunktion finns inte i Fle3, därför kommer 
inte hjälpfunktioner att behandlas mer i den här resultatredo-
visningen. 

Publicering 
Student: Som student var det enkelt att diskutera och utbyta idéer i 

forumet, men det tog tid innan man lärde sig vad de olika 
”knowledge typerna” står för och vad som menas med de olika 
typerna av forum. Det var svårt att länka grupper av resurser till 
specifika kurshändelser, men det var enkelt att ladda upp olika 
media i fliken ”jamming”. 

Det var också ganska enkelt att navigera tillbaka till det senaste 
stället man befann sig i kursen men det finns inget explicit stöd 
för detta. 

Lärare/Administratör: Det var enkelt att publicera webbsidor inom 
kursen men de är begränsade till endast text. Återanvändning av 
tidigare publicerat material var endast enkelt om det förvaras på 
ett speciellt sätt i en delad kursmapp. 

Att grupp- eller individanpassa tillgängligheten av kursmaterial, 
att införa logiska begränsningar (”kursmoment B är inte tillgäng-
ligt förrän kursmoment A är godkänt”) eller att införa tids-
begränsningar av material går inte. Tanken bakom Fle3 är 
nämligen att allt material alltid ska vara tillgängligt för alla i 
samma projekt. Under ”Knowledge Building” kan lärare styra 
vilken typ, ”Knowledge Type”, av inlägg som får göras i ett 
diskussionsforum men allt material kan alltid läsas. Det går att 
länka till kursmaterial utanför Fle3, men stöd för interna länkar 
saknas. Det saknas även stöd för publicering offline, till exempel 
på CD. 

Uppföljning 
Student: Det saknas stöd för att föra privata anteckningar. 

Lärare/Administratör: Det fanns inget stöd för läraren när det gäller att 
följa enskilda studenters aktiviteter och framsteg och det fanns 
heller ingen statistikfunktion, utan det går endast att få överblick 
över hur processer utvecklas. Det saknas stöd för att föra privata 
anteckningar om studenter. 

Utvärdering 
Lärare/Administratör: Fle3 saknar stöd för tester och utvärdering. 
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Resurshantering 
Student: Fle3 har ett speciellt forum som upplevdes mycket olika av 

studenterna, från kreativt och tankeväckande, till grötigt och för-
virrande och det är ganska svårt att skaffa sig överblick över 
forumet. Det var enkelt att starta ett nytt forum, men det gick inte 
att göra det exklusivt för bara en grupp deltagare. Det var 
möjligt, och enkelt, att spjälka av ett till ett delforum, men stöd 
för arkivering av ett forums historia fanns inte. 

Varje student har en portfölj i den flik som kallas ”Web Top”. 
Det var enkelt att skaffa sig överblick över portfölj innehåll per 
ämne, datum och deltagare och det var ganska enkelt att 
kommentera andras portföljinnehåll, men innehållet var inte 
sökbart. Det gick inte att göra urval i portföljen, och välja vad 
som är synligt och tillgängligt för de andra studenterna, utan allt 
är tillgängligt för alla hela tiden. Det är enkelt att uppdatera 
innehållet i sin portfölj. 

Lärare/Administratörer tyckte att det var enkelt att hantera webbsidor 
men de var begränsade till text. Under fliken ”Jamming” var det 
enkelt att lägga upp olika typer av media. 

Forum var enkla att skapa, läsa och ta bort, men det är inte helt 
enkelt att sortera och skaffa sig överblick över olika forum. Man 
fick dock en tydlig överblick över processen. Det finns inget stöd 
för att avgränsa forum till grupper av studenter. Även lärare/ 
administratörer noterade att stöd för arkivering av ett forums 
historia saknas 

Portföljer är begränsat till fliken ”Web Top” där studenter kan 
lägga upp filer. Portföljen är dock öppen för alla utan möjlighet 
till privat filarea. ”Web Top” går att sortera men det är svårt att 
skaffa sig överblick. 

Aktivitetshantering 
Studenterna upplevde att det saknades stöd för chatt, delad whiteboard, 

sms, delad anslagstavla, delad kalender och audio/video 
konferens. 

Diskussionsforumet var enkelt att sätta igång och använda, men 
det var krångligt att konfigurera ett diskussionsforum och få klart 
för sig vad de olika ”knowledge type” står för. 

Det var ganska enkelt att skicka e-post till kursdeltagare men det 
fanns inget inbyggt e-postsystem. 

Att rapportera problem till utvecklarna var svårt och det finns 
inget inbyggt stöd för felrapportering. 

Lärare/Administratörer upplevde precis som studenterna att det saknas 
stöd för chatt, delad whiteboard, sms, delad anslagstavla, delad 
kalender och audio/video konferens. 

Det var enkelt att sätta igång och att använda ett diskussions-
forum men det blev lätt oöverskådligt med en större mängd 
inlägg. Att konfigurera ett diskussionsforum var mycket svårt 
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och tog mycket tid då man förutom att välja bland existerande 
även kan definiera egna ”knowledge types”. Det saknas ett 
internt e-postsystem. 

Det var krångligt att rapportera problem till utvecklarna och det 
finns inget inbyggt stöd för felrapportering. 

4.6.3. ISO9126 

Funktionalitet 
Ändamålsenlighet: Fle3 ar inte en traditionell lärandeplattform och 

saknar därför mycket funktionalitet, till exempel stöd för exam-
ination och utvärderingar samt gruppbildning inom en kurs. 
Därför bedöms ändamålsenligheten vara dålig med utgångs-
punkten att vara en lärandeplattform. 

För grupparbete, i en mindre grupp kring gemensamma 
dokument och artefakter, som Fle3 är mer anpassat för, är 
ändamålsenligheten däremot god. 

Exakthet/Noggrannhet: Noggrannheten är god. Miljön är styrd, med 
tydliga begränsningar. 

Användbarhet 
Förståbarhet: Första intrycket av Fle3 är att det är annorlunda mot vad 

som förväntas av en lärandeplattform, de klara färgerna och teck-
nade ikonerna kan ge ett rörigt och oseriöst intryck. Det saknas 
också någon form av inbyggt hjälpsystem. Detta medför att 
förståbarheten bedöms som mycket dålig. 

Lärbarhet: Testarna uttryckte att de blev mer positiva och det var 
lättare att använda Fle3 när de arbetat med plattformen under en 
tid. Lärbarheten bedöms därför som god. 

Hanterbarhet: Hanterbarheten var god, användarna klarade av att 
använda alla inbyggda funktioner utan större problem. Hanter-
barheten kunde bli bättre med hjälp att ett inbyggt hjälpsystem. 

Attraktivitet: Fle3 upplevdes som mycket annorlunda mot förvänt-
ningarna vilket gav upphov till starka känslor. En större del av 
användarna upplevde Fle3 som rörig och barnslig, medan en liten 
del fann den vara kreativ och nytänkande.  

Med utgångspunkt i att vara en lärandeplattform bedöms attrak-
tiviteten som dålig då ingen av testarna kunde tänka sig att 
använda Fle3 för kurshantering. Betraktas Fle3 istället som en 
grupparbetsplats bedöms attraktiviteten som god, eftersom flera 
av testarna gärna skulle använda Fle3 för mindre projektarbeten. 

4.6.4. Sammanfattning av Fle3 
Fle3 är en projektarbetsplats som lämpar sig väl för projekt som arbetar 
kring gemensamma artefakter, men den är inte en lärandeplattform 
eftersom det inte går att hantera flera kurser eller genomföra ett test i 
systemet. 
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4.7. LearnLoop 

4.7.1. Testare och testförutsättningar 
LearnLoop testades av två lärare/administratör, Monica Mohlin-Sjödin, 
Centrum för Flexibelt Lärande, och Mikael Rundberg, Malmö 
högskola, samt tre studenter. 

Monica Mohlin-Sjödin arbetar vid Nationellt Centrum för Flexibelt 
Lärande med kursutveckling och har stor allmän datorvana men 
begränsad erfarenhet av lärandeplattformar. 

Mikael Rundberg är adjunkt vid institutionen Konst, Kultur och 
Kommunikation (K3), Malmö Högskola, och har arbetat med distans-
undervisning till ett flertal internationella distanskurser. Han har även 
arbetat med utveckling (interaktionsdesign och programmering) av 
funktioner till Malmö högskolas lärandeplattform Webzone. 

Studenterna har goda allmänna datorkunskaper och två har dessutom 
programmerings- och systemutvecklingsbakgrund. De lärandeplatt-
formar studenterna har erfarenhet av sedan tidigare är First Class, 
SiteScape, WebCT, Ping Pong, Digital Think och Sun Learning Center. 

En av lärarna fick konto med lärar-/administratör behörighet till den 
installation som finns på knowlab.ull.uu.se. Den andra upplevde prob-
lem med inloggning på knowlab.ull.uu.se och skapade därför konto på 
LearnLoops egen demonstrationsversion. 

Studenterna har haft problem med att skapa konto på knowlab.ull.uu.se. 
Studenterna skapade därför konton på LearnLoops egen demonstra-
tionsversion på http://ullvitorget.koping.se/~birgereriksson/learnloop2/. 
Denna version är ofullständig och trasig på flera ställen, och ska enligt 
LearnLoops hemsida endast användas för beta-testning. För att få några 
studentsynpunkter på LearnLoop testade studenterna vad som fanns i 
demonstrationsversionen vid tidpunkten för testet. 

4.7.2. Resultat 

Registrering 
Studenterna upplevde att det var enkelt att hantera information om sig 

själv och att undvika upprepade inskrivningar av samma upp-
gifter enkelt kunde undvikas. Det gick även enkelt att logga in 
som gäst på en kurs. 

Grupphantering var däremot svårt, att importera grupper av 
användare, som deltagare i en kurs, och att hantera användar-
behörigheter var inte omöjligt men ganska svårt. 

Det var ganska svårt att få situationsanpassad hjälp. 

Lärare/Administratörer tyckte att det var ganska enkelt att skapa, läsa 
och ta bort information om studenter, men ganska svårt att upp-
datera. Det kan bli svårhanterligt i en större organisation att 
endast systemadministratören, och inte läraren, har tillgång till 
hantering av studenter. Grupphanteringen upplevdes dock som 
enkel. 
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Det saknas stöd för att återanvända information från en tidigare 
registrering, och det var svårt att anpassa och ändra registerdata 
och formulär efter behov. Lärare/administratörer uppfattade att 
stöd för export och import av registerdata från och till externa 
system helt saknas. Användarbehörigheter var också ganska svårt 
att hantera. 

Det finns inget explicit stöd för att undvika upprepad inskrivning 
av datauppgifter. 

Att logga in som gäst på en kurs var lätt, vilket var viktigt om en 
kurs ska marknadsföras eller utvärderas. 

Stöd för situationsanpassad hjälp saknas. 

Schemaläggning 
Studenterna: tyckte att det var enkelt att skapa, läsa, uppdatera och ta 

bort relevant schemainformation. Det var också enkelt att göra 
schemaändringar synliga för olika grupper av användare, och det 
var ganska enkelt att hantera att-göra-listor. Trots detta upplevs 
det som mycket svårt att för överblick över sina studieåtaganden. 

Det var ganska enkelt att hantera projekt med flera kurser, 
grupper och studentuppgifter. Situationsanpassad hjälp finns inte 
tillgängligt. 

Lärare/Administratör uppfattade det också som ganska enkelt att skapa, 
läsa, uppdatera och ta bort schemainformation. Att schemalägga 
och få överblick över offline händelser till exempel salsföre-
läsningar var också enkelt. Schemaändringar kunde på ett ganska 
lätt sätt göras tillgängliga för olika grupper av användare, men 
det var ganska svårt att hantera att-göra-listor. 

Det var enkelt att hantera projekt med kurser, grupper och 
studentuppgifter. Situationsanpassad hjälp finns inte tillgängligt. 

Publicering 
Studenterna upplevde det ganska enkelt att publicera online-grupper för 

idéutbyte. Precis som i vissa andra system upplevdes det ganska 
svårt att länka olika grupper av resurser till specifika kurs-
händelser. 

Det saknas stöd för att på ett enkelt sätt hitta tillbaka till det 
senaste ställe man var på i kursmiljön utan att leta sig fram. 

Situationsanpassad hjälp finns inte tillgängligt. 

Lärare/Administratör: Med hjälp av en inbyggd editor var det enkelt att 
publicera en webbsida och tilldela den olika användarbehörig-
heter. Det saknas dock möjlighet att skapa en webbsida för en 
kurs. Att återanvända tidigare publicerat material var ganska 
enkelt. Stöd för offline publicering av material till exempel på 
CD saknas. 

Det var ganska enkelt att individ- eller gruppanpassa tillgänglig-
heten till olika delar av materialet vid publicering av en kurs. 
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Däremot var det mycket svårt att införa tidsbegränsningar av 
tillgängligheten till kursmaterial och stöd för att införa logiska 
begränsningar, ”kursmoment B var tillgängligt när kursmoment 
A var godkänd”, saknas. Det var också svårt att länka olika 
grupper av resurser till specifika kurshändelser. 

Tillgång till situationsanpassad hjälp saknas. 

Uppföljning 
Student: Det var svårt att föra privata anteckningar om enskilda 

studenter eller grupper. Situationsanpassad hjälp i samband med 
kursuppföljning saknas. 

Lärare/Administratörer tyckte att det var enkelt att följa upp en 
students olika kursaktiviteter, men stöd för att följa upp en 
students laborationsaktiviteter saknas. 

I aktivitetsloggarna var det enkelt att ta del av studenternas 
aktiviteter, men det var väldigt svårt att få tillgång till relevant 
statistik över en students prestationer i olika kursmoment. Det 
gjorde att det blev svårt att få överblick över olika studenters 
aktiviteter och framsteg i kursen som helhet. Däremot var det 
ganska enkelt att få överblick över en enskild students aktiviteter 
i olika grupper. 

Stöd för att föra privata anteckningar om studenter saknas. Stöd 
för situationsanpassad hjälp saknas. 

Utvärdering 
Student: Stöd för situationsanpassad hjälp i samband med kursexamina-

tion finns inte tillgänglig. 

Lärare/Administratörer upplevde det enkelt att skapa, läsa, uppdatera 
och ta bort frågor för en test i en kurs, men testfunktionen var 
begränsad. Det saknas stöd för att skapa frågor med mediala 
inslag och för att importera och exportera frågor till och från 
externa frågebanker. Att skapa, läsa, uppdatera och ta bort tester 
vid kursexamination var svårt, men det var enkelt att sätta tids-
gränser för tillgänglighet av tester. 

Det var svårt att hantera poäng och betyg för studenter efter 
utförd test och stöd för att justera den automatiska poäng-
sättningen för en enskild student eller en grupp studenter saknas. 
Det saknas även stöd för att införa egna viktningsregler och 
betygskriterier. 

Det var enkelt att skapa, läsa, uppdatera och ta bort kursutvärd-
eringar. Det var ganska enkelt att få överblick över olika frågor, 
tester och enkät resultat.  

Stöd för situationsanpassad hjälp saknas. 
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Resurshantering 
Studenterna upplevde det ganska enkelt att få överblick över olika 

diskussionsfora och det var enkelt att hantera separata forum för 
olika grupper. Stöd för att arkivera ett forum saknas och det var 
svårt att spjälka av ett delforum från ett diskussionsforum.  

Det var mycket svårt att överblick över portföljinnehåll och det 
var även svårt att göra ett urval av innehållet i sin portfölj för att 
presentera delar av sina kursarbetsresultat. Det var ganska svårt 
att kommentera eget och andras portföljinnehåll och kommen-
tarerna var inte sökbara. Att uppdatera innehållet i portföljen var 
ganska enkelt.  

Det saknas stöd för situationsanpassad hjälp. 

Lärare/Administratör tyckte att det var ganska svårt att hantera webb-
sidor för en kurs. Det var enkelt att skapa, läsa och ta bort olika 
typer av media i en kurswebb, men det finns inget stöd för att 
uppdatera olika typer av media. 

Hanteringen av diskussionsforum var lätt, men gränssnittet upp-
levs som klumpigt och det var ganska svårt att få överblick över 
olika diskussionsforum per datum, tråd, deltagare, ämne och 
aktivitet. Det var även svårt att införa tidsbegränsningar för 
användandet av olika forum och det var mycket svårt att spjälka 
av ett delforum from ett diskussionsforum Det var ganska enkelt 
att hantera separata forum för olika grupper av studenter. Stöd 
för att arkivera ett forum saknas. 

Det upplevdes enkelt att hantera portföljer. Två olika typer av 
portföljer fanns att välja på, en som kallas ”mapp” och en som 
kallas ”case”. Skillnaden mellan dem var svår att avgöra.  

Det var ganska svårt att få överblick över innehållet i portföljer 
och stöd för att skapa separata läs- och skrivrättigheter för olika 
grupper i olika delar av en portfölj saknas. Det saknas även stöd 
för studenter att göra ett urval av innehållet i portföljer för att 
presentera delar av sitt resultat. Att hantera separata portföljer för 
olika grupper av studenter var ganska enkelt. 

Inget stöd för situationsanpassad hjälp. 

Aktivitetshantering 
Studenterna tyckte att det var enkelt att komma åt och att använda en 

chatt i en kurs och att det var ganska enkelt att installera och 
konfigurera en chatt för en kurs. Den delade whiteboarden var 
enkel att komma åt och att använda, men stöd för att installera 
och konfigurera en delad whiteboard saknas. Det var ganska 
enkelt att sätta igång, att använda och att installera och konfi-
gurera ett diskussionsforum för en kurs. 

Det var ganska enkelt att skicka e-post till enskilda eller utvalda 
grupper av kursdeltagare. Stöd för att sätta upp och använda 
separata grupper med egna kommunikationskanaler var inte 
tillgängligt. 
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Stöd för sms, delad anslagstavla och audio- och videokonferens 
saknas. Det var däremot enkelt att hantera en delad kalender. 

Online-rapportering av problem saknas, och det var därför svårt 
att skicka felrapport till och få hjälp ifrån utvecklarna av 
lärandeplattformen. 

Lärare/Administratörer uppfattade det som ganska enkelt att komma åt 
och att använda en chatt i en kurs, men det var svårt att installera 
och mycket svårt att konfigurera den. Det fanns en delad white-
board, som var ganska enkelt att komma åt och att använda, men 
stöd för att installera och konfigurera den saknas. Det var enkelt 
att starta och att uppdatera ett diskussionsforum i en kurs och 
även enkelt att konfigurera och installera detsamma. 

Att skicka e-post till enskilda eller grupper av kursdeltagare var 
enkelt, men mejlfunktionen var begränsad och utan några 
finesser. Stöd för att sätta upp och att använda separata grupper 
med egna kommunikationskanaler saknas. 

Sms och audio- och videokonferens saknas helt, däremot fanns 
det en delad anslagstavla och en delad kalender som var ganska 
enkla att hantera. 

Det var mycket svårt att skicka felrapport till och få hjälp ifrån 
utvecklarna av lärandeplattformen och stöd för online-
rapportering av problem saknas. 

4.7.3. ISO9126 

Funktionalitet 
Ändamålsenlighet: LearnLoop ger ett ofärdigt intryck och har en 

begränsad uppsättning av pedagogiska redskap. Funktionerna 
quiz och Peer review upplevs som för enkla för att användas i 
högre undervisning. Därför bedöms ändamålsenligheten som 
mindre god. 

Exakthet/Noggrannhet: LearnLoop ger de resultat som förväntas, vilket 
gör att Noggrannheten bedöms som god. 

Användbarhet 
Förståbarhet: Layouten är ren och klar med menyn i vänsterkant, men 

det är oklart vad de olika flikarna står för. Den totala avsaknaden 
av hjälpfunktion och manual upplevs som väldigt frustrerande. 
Detta gör att Förståbarheten bedöms som mindre god. 

Lärbarhet: Testarna upplevde att det blev lättare att använda 
LearnLoop när de jobbat med systemet en tid. Detta gör att 
lärbarheten bedöms som god. 

Hanterbarhet: Det finns möjligheter att skapa många trädstrukturer 
med olika funktioner och innehåll på alla nivåer och avsaknaden 
av information (skapare, deltagare, tillkomstinfo och beskriv-
ningar) om de olika entiteterna i trädstrukturen gör det svårt att 
förstå de ingående delarna, vilket ger en dålig översikt. Rubrik-
fältet tillåter endast 10 tecken och det är inte tillräckligt för 
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beskrivande och åtskiljande texter. Flera funktioner såsom chatt, 
diskussionsforum och e-post innehåller endast basfunktionalitet. 

Det är även svårt att registrera studenter på en kurs. Detta bidrar 
till att Hanterbarheten bedöms som dålig. 

Attraktivitet: Flera av testarna uttryckte en uppskattning av den rena 
layouten och gick tillbaka till systemet efter att testerna avslutats 
för att lära sig mer. Detta bidrar till att attraktiviteten bedöms 
god. 

4.7.4. Sammanfattning av LearnLoop 
En av testarna uttryckte det som att ”designen än så länge var 
överlägsen tekniken” en annan att ”LearnLoop ger ett ganska ofärdigt 
intryck, men ambitioner och utvecklingsstrategi kan skönjas”. Detta 
kan sammanfattas med att LearnLoop är en lärandeplattform som 
vinner i längden, men som än så länge saknar tillräckligt avancerade 
pedagogiska redskap för att enkelt användas i högre undervisning. 

4.8. Moodle 

4.8.1. Testare och testförutsättningar 
Moodle testades av två lärare/administratörer, Lennarth Bernadsson, 
Högskolan Trollhättan-Uddevalla och Eric Zhi Chen, Högskolan i 
Kristiansstad, och två studenter. 

Lennart Bernadsson är universitetsadjunkt vid institutionen för 
Informatik vid Högskolan Trollhättan-Uddevalla och arbetar med 
undervisning inom digitala media. Han har stor erfarenhet av First 
Class bland annat som systemansvarig och har varit med och utvecklat 
DiscoII. Han har även använt First Class, Disco och Ping Pong som 
lärare och student, samt jobbat i Luvit som student. 

Eric Zhi Chen arbetar med undervisning i datakommunikation, 
operativsystem och datavetenskapliga ämnen. Han bedriver forskning 
inom informationssystem, programmeringsteori, datakommunikation 
och nät- och distansutbildning. Han har stor erfarenhet av Moodle. 

Studenterna har goda allmänna datorkunskaper och en av dem har dess-
utom programmerings- och systemutvecklingsbakgrund. De lärande-
plattformar studenterna har erfarenhet av sedan tidigare är WebCT, 
Ping Pong, Digital Think och Sun Learning Center. 

Lärarna fick konton med lärar-/administratör behörighet till den 
installation som finns på knowlab.ull.uu.se. Studenterna skapade egna 
konton på samma installation. 

4.8.2. Resultat 

Registrering 
Studenterna upplevde det enkelt att hantera information om sig själva 

och ganska enkelt att undvika dubbel inskrivning av uppgifter. 

69 



Det fanns inget stöd för att bilda eller hantera grupper. Hantering 
av användarbehörigheter var inte tillgänglig för studenter. Det 
var enkelt att logga in som gäst på en kurs. Det var ganska lätt att 
få situationsanpassad hjälp. 

Lärare/Administratörer tyckte att det var enkelt att hantera information 
om studenter, det var dock inte helt enkelt att återanvända infor-
mation från en tidigare registrering. Upprepad inskrivning av 
samma information går att undvika, men inget explicit stöd finns. 
Registerdata och formulär gick att anpassa efter behov men det 
var svårt att exportera och importera registerinformation till och 
från externa system. Det var enkelt att hantera grupper av 
studenter. Det saknas stöd för att skapa, läsa, uppdatera och ta 
bort användarbehörigheter.  

Det var enkelt att logga in som gäst på en kurs. Via det inbyggda 
hjälpsystemet var det enkelt att få situationsanpassad. 

Schemaläggning 
Studenterna tyckte att det var enkelt att skapa, läsa, ta bort och upp-

datera schemainformation och att det också var ganska enkelt att 
göra schemaändringar synliga för olika grupper av användare. 
Detta gjorde att det upplevdes ganska enkelt att få överblick över 
sina studieåtaganden.  

Att-göra-listorna vara svåra att använda och det var heller inte 
helt enkelt att hantera projekt med flera kurser, grupper och 
studentuppgifter.  

Det var mycket svårt att får situationsanpassad hjälp i samband 
med schemaläggning. 

Lärare/Administratörer uppfattade det var mycket enkelt att skapa, 
läsa, ta bort och uppdatera schemainformation och det var ganska 
enkelt att göra schemaändringar synliga för olika grupper av 
användare. Det var även ganska enkelt att schemalägga händelser 
utanför lärandeplattformen, som till exempel salsföreläsningar. 
Till skillnad från studenterna tyckte lärare/administratörer att det 
var enkelt att använda att-göra-listor, och att det var mycket 
enkelt att hantera projekt med flera kurser, grupper och 
studentuppgifter.  

Det var ganska svårt att få tillgång till situationsanpassad hjälp i 
samband med schemaläggning. 

Publicering 
Studenterna upplevde det mycket svårt att publicera online-grupper 

inom en kurs, och att länka olika grupper av resurser till speci-
fika kurshändelser. Det gick också ganska enkelt att återgå till 
det ställe man senast var i kursmiljön.  

Det var mycket svårt att få situationsanpassad hjälp i samband 
med publicering. 
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Lärare/Administratör tyckte att det var enkelt att lägga upp webbsidor 
men svårt att återanvända tidigare publicerat material. Det går, 
men var mycket svårt, att individ- eller gruppanpassa tillgäng-
ligheten av material. Men det var möjligt, och enkelt att införa 
logiska begränsningar av typen ”kursmoment B är inte tillgäng-
ligt förrän moment A är godkänt”. Även tidsbegränsningar av 
material var enkelt att använda.  

Det finns inget stöd för offline publicering, på till exempel på 
CD och det var svårt att länka grupper av resurser till specifika 
kurshändelser. 

Det var svårt att få hjälp i samband med publicering 

Uppföljning 
Student: Det fanns inget stöd för att föra privata anteckningar och det 

var ganska svårt att få situationsanpassad hjälp. 

Lärare/Administratör: Det var enkelt att följa en students olika kurs-
aktiviteter och ganska enkelt att få överblick över studenters 
framsteg. Relevant statistik var mycket enkelt att få tillgång till 
och det var ganska enkelt att få överblick över en enskild 
students arbete i olika gruppaktiviteter.  

Det var ganska enkelt att få situationsanpassad hjälp. 

Utvärdering 
Student tyckte att det var ganska svårt att få hjälp i samband med 

kursexamination. 

Lärare/Administratörer uppfattade det som enkelt att skapa och upp-
datera frågor till ett test, men att det var svårt att skapa frågor 
med multimediala inslag. Att importera och exportera frågor 
mellan Moodle och en extern frågebank, var svårt. 

Det var ganska enkelt att skapa tester och utvärderingar, och det 
var enkelt att sätta tidsgränser för tillgänglighet av test. 
Hantering av poäng och betyg för studenter efter slutförd kurs 
var enkelt, men det går inte att justera den automatiska poäng-
sättningen för en enskild student eller grupp. Det var också svårt 
att införa egna viktningsregler och betygskriterier och att skaffa 
sig en överblick över resultat från tester och enkäter.  

Det var ganska svårt att få situationsanpassad hjälp.  

Resurshantering 
Studenterna uppfattade det som enkelt att få överblick över olika 

diskussionsforum, men svårt att hantera separata forum för 
grupper. Det var mycket svårt att arkivera ett forums historia.  

Moodle har inget stöd för portföljer. Det var ganska svårt att få 
situationsanpassad hjälp. 

Lärare/Administratör: Det var enkelt att lägga upp och uppdatera 
webbsidor och andra media för en kurs. 
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Hanteringen av diskussionsforum var enkel. Det var också enkelt 
att skaffa sig överblick över olika forum och att hantera separata 
forum för olika grupper. För lärare/administratörer gick det lätt 
att arkivera ett forums historia, till skillnad från vad studenterna 
upplevde. Det var ganska enkelt att införa tidsbegränsningar av 
olika forum men ganska svårt att spjälka av ett delforum.  

Precis som studenterna konstaterade lärare/administratörer att det 
inte finns stöd för portföljer. Det var svårt att få situations-
anpassad hjälp. 

Aktivitetshantering  
Studenterna tyckte att det var enkelt att använda diskussionsforum men 

de kunde inte installera och konfigurera diskussionsforumet. Det 
var enkelt att skicka e-post till enskilda eller grupper av kurs-
deltagare. 

Det saknas stöd för chatt, delad whiteboard, delad anslagstavla, 
audio/video konferens och sms. En gemensam kalender finns, 
och den var enkel att hantera. 

Det var mycket svårt att skicka felrapport till utvecklarna och det 
finns inget inbyggt felrapporteringssystem. 

Lärare/Administratörerna upplevde att det var enkelt att använda chatt 
men det var ganska svårt att installera och konfigurera den. Det 
var också enkelt att använda ett forum och ganska enkelt att 
installera och konfigurera det. 

E-post till kursdeltagare och grupper av deltagare var lätt att 
skicka. Det finns inget stöd för att sätta upp grupper med 
separata kommunikationskanaler som chatt och forum.  

Stöd för SMS, audio- och videokonferens, whiteboard och delad 
anslagstavla saknas. Det var däremot enkelt att hantera en delad 
kalender.  

Det var ganska svårt att skicka felrapport till utvecklarna och det 
finns inget inbyggt system för felrapportering.  

4.8.3. ISO9126 

Funktionalitet 
Ändamålsenlighet: Moodle har de flesta funktioner som ska 
finnas i en lärandeplattform, därför bedöms ändamålsenligheten 
som god. 

Exakthet/Noggrannhet: Moodle ger inte alltid det resultat man 
förväntar sig och det är svårt att få överblick över statistik-
funktionerna därför bedöms noggrannheten som mindre god. 

Användbarhet 
Förståbarhet: Moodle ger ett rörigt intryck vid första anblicken och har 

otydlig navigering. Hjälpfunktionen är också mycket begränsad. 
Därför bedöms förståbarheten som mindre god. 
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Lärbarhet: Då stor skillnad upplevs av testare som första gången ser 
Moodle och testare med längre erfarenhet av plattformen bedöms 
lärbarheten som mycket god. 

Hanterbarhet: Navigeringen i Moodle är svåröverskådlig med flera sätt 
att ta sig till samma sida och länkar till den sida man redan be-
finner sig på. Det är ganska enkelt att hantera registrering av 
studenter på olika kurser och detta bidrar till att hanterbarheten 
ändå bedöms som god. 

Attraktivitet: För en större andel av testarna kvarstod intrycket att 
Moodle var rörigt, krångligt och svårnavigerat vilket gör att 
attraktiviteten bedöms som mindre god. 

4.8.4. Sammanfattning av Moodle 
Moodle är ett moget system med mycket funktionalitet men layouten 
uppfattas som rörig och drar bort uppmärksamheten från funktionerna.  

4.9. Sakai 

4.9.1. Testare och testförutsättningar 
Sakai testades av två lärare/administratör, Mikael Rundberg, Malmö 
högskola och Markus Schneider, Karlstad universitet, och tre studenter. 

Mikael Rundberg är adjunkt vid institutionen Konst, Kultur och Kom-
munikation (K3), Malmö högskola och har arbetat med distansunder-
visning i ett flertal internationella distanskurser samt med utveckling 
(interaktionsdesign och programmering) av funktioner till lärandeplatt-
formen webzone. 

Markus Schneider är adjunkt i nationalekonomi och it-ansvarig på 
universitetsbiblioteket vid Karlstad universitet. Han har stor erfarenhet 
av First Class och Its learning och har jobbat som distanslärare sedan 
1995. 

Studenterna har goda allmänna datorkunskaper och två har dessutom 
programmerings- och systemutvecklingsbakgrund. De lärandeplatt-
formar studenterna har erfarenhet av sedan tidigare är First Class, 
Blackboard, WebCT, Ping Pong, Digital Think och Sun Learning 
Center. 

Lärarna fick konton med lärar-/administratörbehörighet till den installa-
tion som finns på knowlab.ull.uu.se. Studenterna skapade egna konton 
på samma installation. 

4.9.2. Resultat 

Registrering 
Studenterna upplever att det var enkelt att hantera information om sig 

själv och det var ganska enkelt att undvika upprepad inskrivning 
av samma uppgifter. Studenter kan inte göra någon grupphant-
ering.  
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Det var svårt att hantera användarbehörigheter och det gick inte 
att importera grupper av deltagare i en kurs som student. Det var 
ganska enkelt att logga in som gäst på en kurs. 

Det var svårt att få tillgång till situationsanpassad hjälp. 

Lärare/Administratör: Bara användare med behörigheten ”system-
administratör” har tillgång till användarhanteringen, vilken kan 
bli besvärligt i en miljö med många studenter och lärare. Det kan 
också göra att systemet blir osäkert och sårbart på grund av 
många systemadministratörer.  

Att knyta studenter till en kurs upplevdes som svårt, och det 
fanns inget stöd för att återanvända registreringsinformation. Det 
var även svårt att uppdatera information om studenter.  

Anpassning av registerdata och formulär var även det svårt och 
det gick inte att exportera och importera registerdata till och från 
externa system. Testarna tyckte att det var svårt att få överblick 
över vilka studenter som var registrerade på en viss kurs. 

I Sakai fanns inget stöd för hantering av grupper av studenter, det 
var däremot ganska enkelt att hantera användarbehörigheter för 
till exempel rollstödd undervisning. Om man tillåter användare 
att själva skapa användarkonton var det enkelt att logga in som 
gäst på en kurs, annars var det överhuvudtaget inte tillgängligt. 

Det var ganska svårt att få tillgång till situationsanpassad hjälp. 

Schemaläggning 
Studenterna ansåg att det var mycket enkelt skapa, läsa, uppdatera och 

ta bort schemainformation, men att det var ganska svårt att göra 
schemaändringar synliga för olika grupper av användare. Att-
göra-listorna var enkla att hantera. Allt detta bidrar till att det var 
enkelt att få överblick över sina studieåtaganden.  

Det var ganska enkelt att hantera projekt med kurser, grupper och 
studentuppgifter. Det var också ganska enkelt att få tillgång till 
hjälp. 

Lärare/Administratörerna tyckte att det var mycket enkelt att hantera 
schemainformation, men det var ganska svårt att göra schema-
ändringar synliga för olika grupper av studenter. Också händelser 
utanför lärandeplattformen, som salsföreläsningar var lätta att 
schemalägga och få överblick.  

Det var enkelt att hantera att-göra-listor som i Sakai kallas 
”assignments”. Grupphanteringen var otydlig och svår, men det 
var enkelt att hantera projekt med flera kurser.  

Det var enkelt att få situationsanpassad hjälp.  

Publicering:  
Studenterna upplevde att det var enkelt att publicera online-grupper för 

idéutbyte inom en kurs. Det fanns inget stöd för att länka grupper 
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av resurser till specifika kurshändelser. Stöd för att snabbt ta sig 
tillbaka där man var senast i kursmiljön saknas.  

Det var ganska enkelt att få tillgång till hjälp.  

Lärare/Administratörer ansåg att det var enkelt att publicera webbsidor 
med hjälp av inbyggd html-editor, men stöd för bilder saknas. 
Det var ganska enkelt att återanvända tidigare publicerat 
material.  

Det var mycket svårt att individ- eller gruppanpassa tillgänglig-
heten till olika delar material, vilket var möjligt endast för 
rollerna ”maintain” och ”access” men inte på individnivå och 
grupphantering saknas helt.  

Det var ganska enkelt att införa logiska begränsningar av kurs-
material av typen ”kursmoment B är inte tillgängligt förrän kurs-
moment A är godkänt”, men det var ganska svårt att införa tids-
begränsningar för tillgänglighet av material. Alla resurser ligger 
samlade i en allmän dokument- och länksamling och det var 
svårt att länka grupper av resurser till specifika kurshändelser.  

Uppföljning 
Studenterna upplevde att det saknades stöd för att föra privata 

anteckningar. Även situationsanpassad hjälp saknas.  

Lärare/Administratörerna tyckte att det var svårt att följa upp enskilda 
studenters kursaktiviteter och laborationsaktiviteter. Det saknas 
aktivitetsloggning av användare och det blir ganska svårt att få 
överblick över studenternas aktiviteter och framsteg i olika kurs-
moment och över en enskild students aktivitet i en grupp. Det var 
även ganska svårt att få tillgång till relevant statistik över 
studenters prestationer i olika kursmoment.  

Stöd för att föra privata anteckningar saknas även för lärare/ 
administratörer. Situationsanpassad hjälp i samband med kurs-
uppföljning saknas. 

Utvärdering 
Student: Det var svårt att få tillgång till situationsanpassad hjälp i 

samband med kursexamination.  

Lärare/Administratör: Det var enkelt att skapa, läsa, uppdatera och ta 
bort frågor för en test i en kurs, men det var bara möjligt att ha en 
fråga i taget. Stöd för multimediala inslag i tentafrågor saknas. 
Det fanns också en funktion för att kunna bifoga tentan i en fil. 
Stöd för att importera eller exportera frågor till och från externa 
frågebanker saknas. 

Det var mycket enkelt att skapa, läsa, uppdatera och ta bort själva 
testerna. Det var även mycket enkelt att sätta tidsgränser för till-
gängligheten av tester. Start- och slutdatum för tester var kopp-
lade till kalendern där studenterna blir automatiskt uppmärk-
sammade. Det var enkelt att få överblick över frågor och tester. 
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Lärare/administratörer kunde inte justera den automatiska poäng-
sättningen för enskild student. Det var mycket svårt att införa 
egna viktningsregler och betygskriterier. På pluskontot fanns 
dock en exportfunktion till Excel.  

Enkäter för kursutvärdering saknas i Sakai.  

Det var ganska enkelt att få situationsanpassad hjälp. 

Resurshantering 
Studenterna ansåg att det var enkelt att få överblick över olika 

diskussionsforum, och det var ganska enkelt att spjälka av ett 
delforum från ett forum. Stöd för att arkivera diskussionsforum 
var inte tillgängligt för studenter. 

Det var ganska också enkelt att få överblick över portföljinnehåll 
per ämne, datum och deltagare, men det var ganska svårt att 
kommentera eget och andras portföljinnehåll på ett sökbart sätt. 
Studenterna kunde på ett ganska enkelt göra ett urval av innehåll 
ur sina personliga portföljer för att presentera delar av sina kurs-
resultat. Det var mycket enkelt att uppdatera innehållet i sin 
portfölj. 

Det var ganska enkelt att få tillgång till situationsanpassad hjälp 
vid hantering av kursresurser. 

Lärare/Administratör uppfattade det mycket enkelt att skapa, läsa, 
uppdatera och ta bort webbsidor för en kurs. Det var svårt att 
hantera olika typer av media i en kurs, även uppdateringar var 
svåra.  

Det var mycket enkelt att skapa, läsa, uppdatera och ta bort 
diskussionsforum för en kurs. Det fanns stöd för både enkelt och 
trådat forum och för att bifoga filer. Att få överblick över ett 
forum var mycket enkelt. Stöd för arkivering av forum, för att 
spjälka av delforum från ett forum och för att tidsbegränsa 
tillgängligheten av forum saknas. 

Portföljer i Sakai fanns under rubriken ”resources”. Portföljerna 
var enkla att skapa, läsa, uppdatera och ta bort. Det var också 
mycket enkelt att skaffa sig överblick över innehållet i port-
följerna. Att skapa separata läs- och skrivrättigheter för olika 
grupper i olika delar av en portfölj var däremot svårt. Behörig-
heterna var endast ställbara till access/maintain och inte till del-
grupper av kursdeltagare. För studenterna var det ganska svårt att 
göra ett urval av innehåll ur sina personliga portföljer för att 
presentera delar av sina kursresultat. 

Aktivitetshantering 
Studenterna upplevde det enkelt att komma åt och använda en chatt i en 

kurs och det var också enkelt att sätta igång och att använda 
diskussionsforum. Stöd för att installera och konfigurera chatt 
och diskussionsforum var inte tillgängligt för studenter. 
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Att skicka e-post till enskilda eller utvalda grupper av 
kursdeltagare var ganska svårt.  

Stöd för sms, whiteboard och audio- och videokonferens saknas, 
och den delade anslagstavlan var ganska svårt att använda. Det 
var däremot ganska enkelt att hantera en kalender som delas av 
en grupp, om man med grupp menar deltagare i samma kurs. 

Det var ganska svårt att skicka felrapport till och få hjälp från 
utvecklarna av lärandeplattformen.  

Lärare/Administratörer ansåg att det var enkelt att starta och att 
använda chatt och diskussionsforum i en kurs. Det var även 
enkelt att installera och konfigurera chatt och diskussionsforum. 

Det var svårt att skicka e-post till enskilda och gruppmejl-
funktion saknas, på grund av att stöd för grupphantering inte 
fanns i Sakai.  

Stöd för sms, whiteboard, audio- och videokonferens saknas helt 
i Sakai. Den delade anslagstavlan var ganska enkelt att använda, 
men det var svårt att avgöra vilka som delar på den.  

Att använda delad kalender upplevdes enkelt, den har bra ikoner 
för olika händelser och den privata kalendern var kopplad till de 
kurser man var medlem i. Den delade kalendern delas dock 
endast på kursnivå, eftersom grupphantering saknas. 

Det var ganska lätt att skicka felrapport och få hjälp från 
utvecklarna av lärandeplattformen, men inbyggt stöd för hjälp 
via internet, ifrån användare eller utvecklare, saknas. 

4.9.3. ISO9126 

Funktionalitet 
Ändamålsenlighet: Sakai har många av de önskade funktionerna och 

dessutom några ytterligare, till exempel stöd för rss, e-post 
notifikation och online-lista över användare. Detta gör att ända-
målsenligheten bedöms som mycket god. 

Exakthet/Noggrannhet: Sakai ger de resultat som användarna förväntar 
sig i de flesta lägen. Detta gör att Noggrannheten bedöms som 
god. 

Användbarhet 
Förståbarhet: Första intrycket är att Sakai är lättöverskådligt och 

tydligt med många funktioner. Ett omfattande och tydligt hjälp-
system där man enkelt får situationsanpassad hjälp bidrar till att 
Förståbarheten bedöms som god. 

Lärbarhet: Testarna upplevde att det var enklare att använda Sakai när 
man arbetat i systemet en tid. Det är enkelt att komma ihåg sök-
vägar utan att behöva leta upp dem igen. Detta gör att Lärbar-
heten bedöms som god. 

Hanterbarhet: Registerhanteringen är besvärlig och krånglig och stöd 
för kommunikation med externa system saknas. Dessutom finns 
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inget stöd för grupphantering inom kurser. Detta gör att Hanter-
barheten bedöms som dålig. 

Attraktivitet: Sakai ger ett professionellt och stabilt intryck, med ren 
och klar layout, även om det saknas svenskt språkstöd. Detta gör 
att Attraktiviteten bedöms som god. 

4.9.4. Sammanfattning av Sakai 
Flera av testarna uppfattar Sakai som ett professionellt system med bra 
layout och god funktionalitet. De flesta av testarna tycker att Sakai är 
ett intressant system att bygga vidare på. 

4.10. Sammanfattning och diskussion av testerna och 
testresultaten 
Detta test gjordes för att utvärdera ett antal lärandeplattformar med 
tanke på funktionalitet och användbarhet. Alla de testade plattformarna 
har sina styrkor och svagheter, vilket gör det omöjligt att säga att en 
plattform som helhet är bättre eller sämre än någon annan. Vilken som 
är lämpligast beror på vad den ska användas till och vilka krav och 
önskemål användarna har.  

Många av testarna uttryckte en nyfikenhet över hur lärandeplatt-
formarna skulle hantera en levande miljö med många kurser och en stor 
grupp studenter. Flera av testarna har också angivit att de gått tillbaka 
till de system de testade efter det att testet var slutfört för att lära sig 
mer.  

De flesta av testarna tyckte att enkätfrågorna var tydliga och klara, 
några tyckte dock att det hade varit enklare att uttrycka enkelheten i en 
skala från ”mycket svårt” till ”mycket lätt” istället för i procent. 
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5. Avslutande diskussion 

5.1. Mål och måluppfyllelse 
I det uppdrag som Uppsala Learning Lab åtog sig stod att ett förslag till 
samordning av svenska resurser och eventuellt ett gemensamt nationellt 
utvecklings- och förvaltningsprojekt skulle tas fram. Projektet skulle 
också samordna erfarenhetsutbyte mellan de lärosäten som var intress-
erade av att diskutera kravspecifikationer för lärplattformar samt 
diskussioner kring resurssamordning. 

Istället för att skapa en ny grupp för samordning har projektledningen 
valt att försöka hitta en redan befintlig grupp för samarbete mellan 
olika lärosäten, detta för att redan från början ha en stark förankring till 
en grupp lärosäten. 

5.2. Konferensen och dess resultat 
Den 21-22 november 2005 genomfördes en avslutande konferens för 
projektet. Syftet med konferensen var dels att beskriva projektet och 
dess resultat, dels att samla intressanta talare som en start för ett vidare 
samarbete. 

Konferensens första dag hölls på engelska då två av dagens talare var 
engelskspråkiga. Joseph Hardin från Sakai-projektet som berättade om 
bakgrunden till Sakai, hur projektet startades, var man står idag och hur 
man tänker sig framtiden. 

Därefter talade Scott Wilson, från ELF, om hur man byggt upp ett 
ramverk som gör det möjligt att dela applikationer och anpassningar 
mellan olika lärosäten i Storbritannien. Bakgrunden till ELF är att 
statliga medel gavs ut i anslag till it-projekt vid brittiska lärosäten. Efter 
ett antal år kom det fram att dessa resultat inte kunde användas för att 
skapa liknande it-tjänster vid olika lärosäten, vilket sågs som ineffektivt 
användande av statliga medel. Man beslöt att kräva att alla som beviljas 
anslag dels skulle följa standarder, så att olika projekt går att implemen-
tera på flera platser, dels att de ska dela med sig av sina resultat gratis, 
eftersom reslutaten redan bekostats av statliga medel. Projektet har nu 
spridit sig och ett samarbete har inletts med australiensiska myndig-
heter och därmed bildades ELF, E-Learning Framework. 

Dagens siste talare, Erik Granström från MySQL berättade om hur man 
kan bygga ett kommersiellt företag på öppen källkod, och få ett bättre 
resultat än med proprietär kod. 

Konferensens andra dag tog fasta på svenska förhållanden till öppen 
källkod i allmänhet och öppen källkod i svenska lärosäten i synnerhet. 
Torbjörn Wiberg från Umeå universitet inledde med att tala om it-
strukturer vid svenska lärosäten och hur man ser på öppen källkod och 
lärplattformar. 
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Därefter gav Magnus Andersson, Umeå universitet, och Per Wising, 
Stockholms universitet, en gemensam presentation om hur arbetet med 
att införa en lärplattform med öppen källkod kan se ut i praktiken. 

Konferensens siste talare var Mats Östling, från Sveriges kommuner 
och landsting, som talade om hur man jobbar med it i kommuner och 
landsting, och behovet av samarbete och bättre strukturer kring it-
arbetet. 

Konferensen avslutades med en paneldebatt, där de medverkande bland 
annat fick möjlighet att berätta hur de ser på samverkan mellan 
lärosäten, och vad de ser som de största hindren. 

5.2.1. Deltagarna 
Intresset för konferensen var stort, deltagare från 15 svenska lärosäten 
var anmälda, och dessutom kom deltagare från Norge, Danmark och 
Finland. Totalt deltog ca 85 personer.  

Deltagarna i konferensen hade olika bakgrund, dock var antalet från 
den tekniska sidan övervägande och deltagare med en pedagogisk 
bakgrund var betydligt färre. Många av konferensdeltagarna hade också 
strategiska och administrativa arbetsuppgifter. 

Utgångspunkten var också skiftande. Vissa var intresserade av öppen 
källkod för generell strategisk användning och då är lärplattformar 
snarast ett exempel på en applikation där öppen källkod är tänkbar. 
Andra deltagare hade själva varit med att utveckla lärplattformar och 
därmed sett ett samarbete mellan olika lärosäten som önskvärt för att få 
ett bättre, och mer ekonomiskt, resultat. 

5.3. Relation till andra projekt 
Parallellt med OpenLMS-projektet har Sluss-projektet löpt. Båda 
projekten hade sin huvudsakliga verksamhet under våren, och Sluss-
projektet avslutades genom att ett kravspecifikationsunderlag samman-
ställdes under sommaren. 

Deltagare från OpenLMS-projektet har aktivt deltagit i Sluss-projektet 
och därigenom haft god insyn i vad som sker, samt kunnat föra med sig 
perspektiv mellan de båda projekten. Inför Sluss slutrapport har 
Ambjörn Naeve läst och kommenterat Sluss-projektet med utgångs-
punkt från öppen källkod. 

Kontakt har även funnits med CFL, Centrum för flexibelt lärande, 
genom att Henrik Swedbäck deltagit aktivt i projektet och genom att 
Ellen Jacobsson deltagit i CFL:s sammankomst kring lärplattformar i 
oktober 2005. 

Vidare har information om projektet spridits genom att Ambjörn Naeve 
deltagit i SIGOSSEE seminarium kring öppet innehåll den 15 septem-
ber, ”Content for Education in Europe: Processes, Platforms and 
Standards for Shared Content”. Ambjörn Naeve har även presenterat 
OpenLMS projektet vid den årliga e-learningkonferensen Online Educa 
i Berlin, 30 Nov – 2 Dec 2005. 
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5.4. Framtida fortsättning  
Det relativt svaga intresset för att delta aktivt i projektet, men det 
relativ höga intresset för deltagande konferensen tolkar vi som att 
frågan är under uppseglande och att de initierade har varit medvetna om 
det under en längre tid, men att det ännu inte har spridit sig till en 
bredare grupp. 

Ett samarbete kring öppen källkod i olika former kommer att vara av 
vikt under de kommande åren, lärplattformar är bara en del i detta. 
Redan nu ser man att de lärosäten som intresserar sig för Sakai har ett 
samarbete, universitetens it-förvaltningar har sedan länge ett samarbete 
och det finns även ett ökande intresse för samarbete mellan utvecklare 
för utbyte av kod. 

En vision för frågan om öppen källkod handlar om att skapa program-
varor och applikationer som kan utvecklas i samma takt som verksam-
heten och dess behov utvecklas. Istället för att ständigt köpa nya 
programvaror med alla de kostnader det innebär bör man ha applika-
tioner som medger förändring och vidareutveckling.  

En annan vision är att föra samman forskning och verksamhet inom it-
området. Om det finns intressanta plattformar kan även detta locka 
forskare och studenter som gör sina examensarbeten. På så sätt kan man 
få en dynamisk utveckling av applikationerna. Detta innebär samtidigt 
att vi inom organisationen utnyttjar de expertkunskaper som finns att 
tillgå via forskare och lärare. 

Genom att ansluta oss till öppen källkod på ett strukturerat sätt kan vi 
utveckla verksamheten. Gemenskaper runt öppen källkod brukar vara 
kända för att inte leverera och grupper självdör. Genom att institution-
alisera gemenskaperna kan vi öka leveranssäkerheten. Detta görs bäst i 
samverkan med universitetens it-enheter. Dessa har idag redan fung-
erande nätverk och de samverkar redan inom ramen för öppen program-
vara. Därför bör en samverkan stödjas mellan it-enheter och stora 
användninggrupper som t ex lärare. 

En väg att gå är att man inom Swedish Alliance for Middelware sam-
verkar och diskuterar de stora framtidsfrågorna för att utröna behovet 
av gemensamma projekt. Inom SWAMI finns representanter från 
många svenska universitets it-enheter. Via SWAMI kan en ökad kom-
munikation skapas mellan it-experter och den stora användargrupp som 
verkar inom undervisningsområdet. Den gruppen är mycket heterogen 
och består till stor del av icke-tekniskt kunniga användare. Bland dessa 
finns också s.k. ”early adopters” som utvecklar applikationer inom 
undervisning. Problemet är att dessa inte kan utnyttjas av andra efter-
som de utvecklats inom olika, icke-kompatibla tekniska plattformar och 
det dessutom finns låga kunskaper om att applikationerna måste ha 
kopplingar till underliggande centrala system för att vi överhuvdtaget 
skall kunna åstadkomma en integrativ och effektiv it-användning. 

Med tanke på Bolognaprocessen kommer ökade krav på centralisering 
och integration att ställas på tekniska system inom utbildningsområdet. 
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Universiteten tillhör offentligheten och offentligheten blir alltmer nät-
buren. Kravet på en 24 timmarsmyndighet innefattar även en 
demokratiaspekt. All information som skall leveras till medborgaren 
bör kunna ske utan att vara beroende av kommersiell programvara. Just 
här har öppen källkod en viktig demokratifunktion och den bör vi ta 
tillvara. 

Därför föreslår projektgruppen att en arbetsgrupp bildas inom SWAMI 
som påbörjar en diskussion om öppen programvara och utbildningens 
behov inom it-området, och som samtidigt formulerar gemensamma 
projekt med bemanning av både it-experter och experter inom utbild-
ning. 

Givetvis är det arbete som skett och sker inom Sakai-projektet mycket 
intressant både som förebild men också som samarbetspartner. Inom 
sakai projektet kan man bli medlem i Sakai Educational Partners 
Program, SEPP, och därmed kan man aktivt påverka utvecklingen inom 
Sakai och dessutom kostnadsfritt deltaga på deras konferenser. Projekt-
gruppens föreslår att Nätuniversitetet ansöker om medlemsskap i Sakai. 
På så sätt kommer Nätuniversitetet att delta och få insyn i den stora 
internationella struktureringen av utbildning som pågår och som ägs 
och utvecklas av universiteten själva. 
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AICC: http://www.aicc.org. 
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AMOS: http://user.it.uu.se/~udbl/amos/index.html.  
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CourseWare Watchdog: http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/WBS.  
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http://www.dfes.gov.uk/curriculumonline/index.shtml.  

CyberMath: http://www.nada.kth.se/~gustavt/cybermath.  
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Digital Library Group (Uppsala University): 
http://publications.uu.se/epcentre.  

Dublin Core: http://dublincore.org.  

Edutella: http://edutella.jxta.org.  

EduTools www.edutools.info 

E-learningsite www.e-learningsite.com 

FreeNet: http://freenet.sourceforge.net/index.php?page=whatis.  

FSF (Free Sofware Foundation): http://www.fsf.org  

Gnutella: http://www.gnutella.com.  

IEEE/LTSC: http://ltsc.ieee.org. 

IEEE: http://www.ieee.org.  

IEEE-LOM: http://ltsc.ieee.org/wg12. 

IMS (Instructional Management Systems): www.imsproject.org. 

IMS content packaging: http://imsglobal.org/content/packaging.  

IMS metadata: http://www.imsglobal.org/metadata/index.cfm. 

IMS question and test interoperability: http://imsglobal.org/question.  

IMS-RDF: http://imsglobal.org/rdf.  

ISO/IEC JTC1 SC36: http://jtc1sc36.org. 

J2EE, http://java.sun.com/j2ee/index.html. 

JA-SIG: http://ja-sig.org  

JBoss, http://www.jboss.org. 

JXTA: http://www.jxta.org.  

KALEIDOSCOPE: ? 

KMR-gruppen: http://kmr.nada.kth.se. 

L3S (Learning Lab Lower Sachsony): http://www.learninglab.de.  

League of World Universities, Large City Universities and the Public 
School System, Rectors Conference, New York University, April 19-20, 
1993, www.nyu.edu/rectors/conf41993A.html  

LOM-RDF-binding: http://kmr.nada.kth.se/el/ims/metadata.html

Napster: http://www.napster.com.  

OAI (Open Archives Initiative): http://www.openarchives.org.  

OKI (Open Knowledge Initaitve): www.okiproject.org  

OntoWeb: http://www.ontoweb.org. 

OSI (Open Source Initiative): http://www.opensource.org. 

OWL (Web Ontology Language): www.w3.org/TR/owl-features

PROLEARN: www.prolearn-project.org  
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RDF (Resource Description Framework): www.w3.org/RDF. 

RDFS (RDF-Schema): www.w3.org/TR/rdf-schema

Sakai: www.sakaiproject.org  

SCAM: http://kmr.nada.kth.se/scam.  

SCORM: http://www.adlnet.org. 

Semantic Web: www.SemanticWeb.org. 

SIGSEMIS: www.sigsemis.org

UDBL (Uppsala Data Base Laboratory): 
http://user.it.uu.se/~udbl/index.html.  

ULL (Uppsala Learning Lab): www.ull.uu.se. 

UML (Unified Modeling Language): http://www.uml.org

UNIVERSAL: http://www.ist-universal.org.  

uPortal: www.uportal.org  

WGLN (Wallenberg Global Learning Network): www.wgln.org. 

VWE (Virtual Workspace Environment): www.vwe.nu. 

Z39.50: http://www.loc.gov/z3950/agency.  

6.3. Övrigt relevant material 
Centerpartiets partimotion om IT,  
http://www.centerpartiet.se/upload/Filer/c017.doc. 

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960:729. 

Personuppgiftslagen 1998:204. 

Europeiska gemenskapernas kommission: Meddelande från 
kommissionen till rådet, europaparlamentet, ekonomiska och sociala 
kommittén och regionkommittén: Ett säkrare informationssamhälle - 
ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen och bekämpning av 
datorrelaterad brottslighet, KOM(2000)890 slutgiltig, 26/1-2001, 
http://europa.eu.int/ISPO/eif/InternetPoliciesSite/Crime/crime1.html.  
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Tack till 
Tack till alla medverkande i projektet, särskilt de som tagit sig tid att 
testa de olika system som valdes ut.  
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