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Sammanfattning 

E-campus-projektet inleddes 2013 med ambitionen att bygga ett digitalt campus för stu-

denterna vid Mittuniversitetet. Huvudman för projektet var Lärande- och resurscentrum 

(LRC), en enhet vid Universitetsbiblioteket.  

Den digitala miljö som utvecklades inom projektet skulle organiseras kring det existerande 

studieadministrativa verktyget "Studentportalen". Förutom ett nytt responsivt personligt 

gränssnitt skulle studentportalen utvecklas mot en potentiell integration med andra läran-

deresurser och tjänster för lärandestöd på universitets webb, universitets bibliotekstjänster, 

samt lärandesystemet Moodle och GoogleApps licensierade till universitetet. Funktioner 

för personliga scheman, möjligheter att få tillgång till intyg och förteckningar av lärande-

prestationer, funktioner för kursregistrering samt resurser för bokning av rum för grupp-

arbete skulle göras lättillgängliga, också via smartphone. Studenterna skulle ha möjlighet 

att enkelt kunna kommunicera med varandra och med sina lärare via grupp- eller pro-

gramwebbplatser och meddelandesystem. 

E-campus-projektet uppfattades initialt som ett renodlat webbprojekt vilket skulle leda 

fram till en ny struktur för ett större antal webbsidor och informationsresurser genom att 

renodla strukturer med webbsidor som var riktade till olika målgrupper. Projektet visade 

sig dock vara mer mångfacetterat än så.  

Ägarskapet till informationsresurserna som skulle samlas i den nya miljön var utspridda 

på flera olika avdelningar vid lärosätet med tillika skillnader i uppfattning om sina respek-

tive målgrupper och med skilda synsätt på den digitala miljön som en potentiell arena för 

marknadsföring av sina tjänster. Informationsresurser hanterades av flera webbredaktörer, 

resurserna existerade i flera olika system för webbadministration samt hade många 

bakomliggande (tekniska) stödsystem som levererade tjänster och funktioner till delar av 

informationsstrukturerna. Projektet aktualiserade flera resursfrågor vid utvecklingsarbete 

och hade beröringspunkter med flera av Mittuniversitetets olika webb- och lärandesystem. 

Rapporten är en dokumentation av arbetet i projektet och beskriver ett exempel på utveckl-

ingsarbete där flera olika intressen och målbilder har behövt balanseras i förhållande till 

varandra och där utvecklingen av användares IT-vanor och beteenden över tid har bety-

delse för hur system kan utvärderas och bedömas.  
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Inledning  

Mittuniversitetet genomförde 2012–2013 en utredning av förutsättningarna för att samla 

lärosätets olika ingångar för stöd och service till allmänhet, personal och studenter. Situat-

ionen hade under en tid upplevts som otydlig med flera olika ingångar för sådana frågor 

som inte var direkt relaterade till pågående kursinnehåll. Det kunde röra sig om frågor 

från lärare och studenter angående teknikstöd, datorkonton, studieadministrativt stöd el-

ler vaktmästerifrågor såväl som mer ospecifika frågor om lärosätet från allmänhet och till-

fälliga besökare. Frågeställare kunde med otur, och i olika sammanhang, slussas runt mel-

lan olika mottagningar och där mötas av olika mottagningstider, eller förväntades finna 

rätt ingång för sina frågor efter eget huvud.  

Utredningen föreslog flera åtgärder för att komma till rätta med situationen: dels skulle ett 

fysiskt och uppsamlande Servicecenter etableras vid varje campus där nya rutiner för fråge- 

och ärendehantering skulle utvecklas. För att genomföra denna åtgärd etablerades ett pro-

jekt som kallades ”Frontdesk-projektet”. Vidare föreslog utredningen att de digitala in-

gångar och webbresurser som riktade sig till lärosätets studenter skulle ses över. Arbetet 

med de digitala resurserna formulerades som ett särskilt utvecklingsprojekt med benäm-

ningen ”E-campus-projektet”. 

E-campus-projektet omfattade ett utredande arbete (fas 1) som förutsättningslöst skulle 

kartlägga och inventera hur universitetets olika webbingångar skulle kunna motsvara bil-

den av ett ”digitalt campus”, samt ett arbete med att implementera åtgärder (fas 2).  

I denna rapport beskrivs det arbete som genomfördes 2013–2015 inom ramen för det del-

projekt inom E–campus-projektets andra fas som benämndes ”Webbdelen: utveckling av Stu-

dentportalen”. Lärande- och resurscentrum (LRC), en enhet inom Universitetsbiblioteket, 

hade uppdraget att ansvara för genomförandet av projektet. 

E-campus – en idé om ordning och reda  

E-campus-projektet innebar att Mittuniversitetets digitala information skulle delas upp i 

två separata men relaterade arbetsområden baserade på målgrupper. Detta innebar (1) en 

omstöpning av Mittuniversitetets publika webbplats (http://www.miun.se) med en över-

syn av information som skulle vara riktad till huvudsakligen externa målgrupper; samt (2) 

en utveckling av lärosätets Studentportal (https://portal.miun.se) för att etablera en ny in-

tegrerad webbmiljö med information och resurser riktade till Mittuniversitetets befintliga 

studenter.  

Medan http://www.miun.se skulle bli ett tydligare redskap för rekrytering av nya studen-

ter samt ge information till allmänheten om lärosätets verksamhet inom forskning, utbild-

ning och samverkan, så skulle Studentportalens integrerade webbmiljö utformas för att 

huvudsakligen möta behov hos studenter som redan var antagna till, och aktiva inom, ut-

bildningarna vid lärosätet.  

Utgångspunkten för E-campus-projektets utveckling av Studentportalen var därmed att 

skapa en mer samlad digital miljö för universitetets studentinriktade stödfunktioner. Det 

övergripande syftet var att: 
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”skapa en likvärdig campusfunktion via Internet liksom via [Mittuniversitetets] 

fysiska campus, där studenter kan ha tillgång till likvärdig service, stöd och 

kommunikation oavsett om de söker upp lärosätet via Internet eller via att fy-

siskt besöka oss” (ur projektplanen för E-Campus). 

 

Ett större antal studentinriktade webbsidor som fanns placerade på Mittuniversitetets pub-

lika webb (http://www.miun.se) skulle ses över för att utröna hur dessa resurser skulle 

kunna flyttas för att ingå i en mer samlad digital studerandemiljö. Även studentresurser 

på Universitetsbibliotekets webbplats (http://biblioteket.miun.se) skulle ingå i översynen. 

Tillsammans skulle detta motsvara de fysiska satsningarna på samlade Servicecenterfunkt-

ioner vid Mittuniversitetets tre campusorter Härnösand, Sundsvall och Östersund.  

Under höstterminen 2013 fanns en första utformning av ett fysiskt Servicecenter etablerad 

inom ramen för Frontdesk-projektet. Där samlades och samordnades bland annat allmän-

hetens och blivande studenters första kontakt med Mittuniversitetet via besök, e-post, chatt 

eller telefon. Utredningen om E-campus fanns nu också färdig och pekade ut vilka åtgärder 

som skulle genomföras under den kommande projektfasen där den nya samlade digitala 

miljön för studenterna vid Mittuniversitetet skulle bli etablerad. Utredningen konstaterade 

att  

”Fas två innebär en full implementering av Servicecenter och E-campus. Detta 

kräver längre tid för utveckling: 

[…]  

 En rad funktioner ska utvecklas på Liferay (nuvarande Studentportalen) 

och det tar tid. 

 Mycket information ska flyttas från miun.se till Liferay och där möta den 

integrering som är på gång mellan lärplattform och studentportal.”  

(ur projektplanen för E-Campus) 

 

Från tre digitala miljöer till två 

Studentportalen var en tekniskt komplex miljö utvecklad i portalsystemet Liferay. I miljön 

fanns flera funktioner som var utvecklade av Mittuniversitetets IT-avdelning och som 

fångade upp information för student- och personalanvändare från, och genom integrering 

med, bland annat studieadministrativa system som LADOK och Timeedit (schema- och 

lokalbokningsfunktioner). I Studentportalen fanns även funktioner för hantering av ut-

skriftskonton och filhantering samt möjligheter att göra utsökningar av e-postadresser till 

enskilda eller grupper av kursdeltagare.  

Vidare erbjöd Studentportalen särskilda studerandemiljöer med sidor för specifika utbild-

ningsprogram samt diskussionsforum genom integrering med FirstClass, med mera. En 

viss integrering fanns även med lärosätets lärplattform, Moodle, där studenternas aktuella 

kurser fanns åtkomliga via direktlänkar. 

Parallellt med denna etablerade miljö i Liferay för studenter och studieadministration 

fanns information på webbsidor placerade på http://www.miun.se som bland annat rörde 

alumni-verksamhet, studenthälsa, internationella utbytesstudier samt information om stu-

dentpraktik och samverkan med företag. Dessa resurser tillhandahölls genom webbsyste-

met epi-server.  
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Till detta kom Universitetsbibliotekets student-nära webbresurser. Dessa var etablerade i 

en för biblioteket egenutvecklad php-webbserver Sonja/wwwdocs. Efter ett biblioteksinternt 

arbete med värdering av bibliotekets tekniska webbmiljö var biblioteksorganisationen 

redo att lämna den egna servermiljön till förmån för en etablering av hela sin webb i Liferay, 

vilket därmed skulle göra en integrering med Studentportalen möjlig.  

Projektet villkorades således av ett tekniskt sammanhang där resurser spridda över tre 

olika webbmiljöer skulle samlas för att drivas av ett system: Liferay. Genom att samla re-

surser i en och samma tekniska miljö skulle potentialen öka för långsiktiga utvecklings-

möjligheter, större integration och en mer samlad tillgång till de studienära tjänsterna för 

studenterna.  

Även om Liferay bedömdes vara tillräckligt kraftfullt och som den miljö vilken hade till-

räckliga förutsättningar och kapacitet för att kunna hantera både studentportalens funkt-

ionalitet och bibliotekets särskilda krav på funktionaliteter (jämfört med dåvarande vers-

ioner av epi-server) så behövde den tekniska miljön uppgraderas till en senare version av 

Liferay och utvecklas för att kunna svara mot kraven på den nya integrerade miljön. 

  

 
 

Figur 1. Principskiss över studentresurser och hur de flyttas från olika miljöer. 

 

En responsiv miljö 

En viktig aspekt av arbetet med den nya integrerade miljön var behovet att kunna aktuali-

sera och anpassa miljön till de förändrade beteenden och till de aktuella digitala vanor som 

hade observerats hos studenter. Det var tydligt att studenter i allt högre utsträckning an-

vände webbläsare via sina mobiltelefoner och surfplattor för att nå lärosätets information 

och tjänster.  

För att bättre möta sådana förändrade IT-vanor behövde den digitala miljön hanteras av 

en uppgraderad version av Liferay som bättre gav stöd för ett så kallat responsivt gränssnitt. 

Responsiviteten skulle innebära att informationen i den samlade e-campusmiljön skulle 

kunna levereras till studenterna anpassad efter deras webbläsare oberoende av om perso-

nen använde smartphone, surfplatta eller dator.  
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Delprojektets mål 

Delprojektets målsättning blev därmed att utveckla funktionalitet och informationsresur-

ser på servermiljön Liferay för att åstadkomma en användarvänlig, tillgänglig samt re-

sponsiv Studentportal som var integrerad med en publik webbmiljö som samlade de stu-

dentnära resurserna vid Mittuniversitetet. Den vägledande utredning som genomfördes 

under fas 1 hade ställt upp ett antal specifika krav på vad den nya miljön skulle innehålla 

(se bilaga 1). Dessa krav bildade utgångspunkt för delprojektets mål om att: 

 Uppgradera Liferay, från version 6.1 till Liferay version 6.2 vilken erbjöd utvecklat 

stöd för responsivitet. 

 Flytta informationsresurser från ingången ”Student” på http://www.miun.se (epi-

server) till Liferay respektive etablera bibliotekets webbsidor i Liferay. 

 Ta fram en ny integrerad interaktionsdesign för Studentportalen och de överflyt-

tade webbsidorna i Liferay, vilken skulle fungera responsivt och harmoniera med 

Mittuniversitetets grafisk profil. 

 Utveckla inloggningsförfarandet för att miljön skulle kunna tillhandahålla person-

aliserat innehåll där delar av informationsresurserna skulle bli åtkomliga och an-

passade för varje enskild användare samtidigt som delar av de allmänna informat-

ionsresurserna även fortsättningsvis skulle vara åtkomliga publikt. 

 Utveckla funktionaliteter för studentnära tjänster i Studentportalen. 

Delprojektets ramar och arbetsformer 

I samband med att E-campusprojektet inleddes pågick diskussioner vid lärosätet om ord-

ningen för Mittuniversitetets interna hantering av olika system och utvecklingsarbeten. En 

förvaltningsmodell som flera aktörer uppfattade som rimlig att använda inom universite-

tet var den så kallade PM3-modellen eller en variant därav. I linje med detta konstaterades 

att Studentportalen och utvecklingen av densamma skulle hanteras enligt en PM3-influe-

rad modell.  

Beställare och ägare av projektet blev enheten för Lärande- och resurscentrum (LRC) vid 

Universitetsbiblioteket. LRC hade den utpekade rollen som ”systemägare” för Studentpor-

talen enligt förvaltningsmodellen. På beställarsidan fanns även lärosätets Kommunikat-

ionsavdelning som hade ansvar för det delprojekt som hanterade Mittuniversitetets pub-

lika webbmiljö. Lärosätets IT-avdelning skulle svara för den tekniska utvecklingen av Li-

feray. Vidare skulle externa konsulter från företaget Osynlig AB anlitas för arbetet med att 

ta fram skisser (”mock-ups”) för den nya responsiva interaktionsdesignen.  

En projektgrupp sattes samman som dels skulle hållas tillräckligt liten för att inte förlora 

fart och fokus, och dels tillräckligt stor för att ha representation från de viktigaste intres-

senterna inom Mittuniversitetet. Gruppen blev sammansatt av representanter från Univer-

sitetsbiblioteket och LRC, IT-avdelningen, Kommunikationsavdelningen, Studentkåren 

samt Osynlig AB.  

Avdelningen för Studentservice som stod som ägare till bland annat studieadministrativa 

systemet LADOK, hade också bjudits in att delta i gruppens arbete genom förfrågan till 

avdelningens chef, men någon representant för avdelningen blev aldrig utvald. På grund 

av detta saknade avdelningen närvaro vid projektets arbetsmöten. Informationsmöten 
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hölls dock med avdelningen såväl som med andra intressenter; däribland programansva-

riga vid fakulteterna som hade programsidor i Studentportalen, Samverkansavdelningen 

och International Office. 

Ett större antal webbredaktörer vid de avdelningar som berördes av projektet fick även 

särskild information. För att kunna flytta, etablera och underhålla det webbinnehåll som 

tidigare funnits i epi-server i Liferay, genomfördes flera workshops om grundläggande 

hantering av webbresurser i e-campus-miljön. Liferay som CMS (”Content Management 

System”) var för de flesta deltagarna ett helt nytt system att arbeta med. Sådana workshops 

genomfördes därför i flera omgångar under projekttiden (och därefter). Vid varje works-

hop presenterades både information om projektet och övningar i handhavandet av inform-

ation på webbsidor i Liferay.  

Den ursprungliga planen för arbetet gällde för perioden 2014-01-01 till 2015-01-01. Student-

portalen med sin grundfunktionalitet skulle vara uppgraderad till Liferay 6.2 och tillsam-

mans med den nya integrerade webbmiljön vara i drift senast 2014-06-30. Därefter skulle 

den fortsatta utvecklingen och justeringar av den skarpa miljön ske under höstterminen 

2014. Den initiala planen visade sig dock vara alltför ambitiös i  förhållande till de utveckl-

ingsresurser som fanns tillgängliga och arbetet tog även vårterminen 2015 i anspråk innan 

miljön kunde sjösättas under höstterminen 2015.  
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Studentportalen, utgångsläget  

Studentportalens gränssnitt kunde innan utvecklingsprojektet startade beskrivas som en 

traditionell webbsida bestående av huvudsakligen tre spalter och en toppmeny (se fig. 2). 

När användaren loggat in visades en toppmeny med länkar till olika studierelaterade re-

surser och nedanför detta var webbsidan indelad i en bredare mittspalt och två smalare 

marginalspalter.  

Den vänstra spalten var huvudsakligen fylld av en struktur som speglade de möjliga me-

nyvalen i toppmenyn med några ytterligare nivåer under menyerna synliga. Vidare fanns 

personaliserade uppgifter om status på användarens utskriftskonto samt länkar till webb-

sidor med olika aktörers aktiviteter eller information.  

I den breda mittenspalten publicerades informationstexter och allmänt studentinriktade 

nyheter i ett flöde.  

Den smala högerspalten hade strax innan projektet sjösattes berikats med ett personaliserat 

block som länkade till användarens kursrum i lärplattformen Moodle. Utöver det fanns 

ytterligare länkar till webbsidor med olika informationsresurser på den publika webben 

samt ett block med särskilt inriktade nyheter till den särskilda grupp användare som be-

sökaren tillhörde.  

 

 
 

Figur 2. Studentportalen före E-campusprojektet. 

 

I en tunn meny allra överst i gränssnittet fanns även möjlighet att växla språk för miljön, 

logga ut från miljön eller välja andra resurser (”Gå till”). De resurser som fanns tillgängliga 

denna väg var beroende på användarens grupptillhörighet. Personal-användare kunde 

välja att gå till ett särskilt personal-gränssnitt, ”Staff”, där olika administrativa funktioner 

fanns tillgängliga, t.ex. för att publicera nyheter eller göra utsökningar av studenters e-
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postadresser. På liknande sätt kunde studenter välja att gå denna väg till särskilda sidor 

för sina utbildningsprogram, i det fall de hade tillgång till sådana.  

Studentportalen kände också av vem den inloggade studenten var, och i vissa fall slussa-

des personen direkt till ett utbildningsprograms startsida. På utbildningsprogrammens 

startsidor fanns ytterligare upplägg för hur och vilka resurser som presenterades, såsom 

diskussionsforum och anslag från lärare.  

Studentportalen hade alltså i sitt grundutförande en viss grad av personaliserat innehåll 

också innan e-campusprojektet inleddes. Gränssnittet saknade däremot helt responsivitet 

och var därför inte anpassat för mobila gränssnitt eller för surfplattor. 

Studentportalen hade ett i grunden diskret grafiskt utseende. I hög utsträckning var utse-

endet unikt för Studentportalen i jämförelse med Mittuniversitetets andra plattformar och 

system. I miljön fanns ett övergripande standardutseende som de olika (program-)sajterna 

inom Liferay-miljön ärvde gemensamt. Vissa anpassningar gav variationer genom att sär-

skilda utbildningar t.ex. önskade presentera viss information eller särskilda diskussions-

forum på olika sätt på sina programsidor. Men miljön innehöll också grafiska element (iko-

ner, ”puff-bilder”, länkar, typsnitt etc.) som härrörde från olika generationer av visuella 

stilar och profiler som Mittuniversitetets Kommunikationsavdelning tagit fram för lärosä-

tets webbplatser över tid. Dessa grafiska stilar hade olikartad karaktär och ett helhetsgrepp 

som hanterade variationerna saknades.  

Eftersom Studentportalens miljö under åren allt mer hamnat i blickfånget för olika service- 

och studentstödjande grupperingar inom lärosätet, så hade olika ”puffar” och länkikoner 

successivt erövrat utrymme. Flera aktörer hade önskat informera om just sina aktiviteter 

utan att någon egentlig anpassning hade skett av vare sig de enskilda grafiska elementen 

eller av helheten. I flera avseenden hade miljön varit eftersatt sett ur ett administrativt hel-

hetsperspektiv även om de grundläggande (tekniska) funktionaliteterna hölls uppdate-

rade av lärosätets IT-avdelning. Det samlade intrycket av miljön var att det både ingav ett 

spretigt intryck och innebar en mindre genomtänkt lärandemiljö för studenterna. 

E-campus-projektets ambition att stöpa om Studentportalen kom därför att innebära en 

välbehövlig nystart för miljön även rent estetiskt. Även om delprojektet ånyo och kanske 

ännu mer än tidigare förde fram Studentportalen i ljuset, och miljön för några aktörer nu 

än mer framstod som en attraktiv kanal för kommunikation om, och marknadsföring av, 

de egna tjänsterna, så var det nödvändigt att utveckla gränssnittet genom att även harmo-

nisera miljön rent visuellt. 
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Arbetet med en ny informationsstruktur och 

ett nytt gränssnitt 

Principen ”mobile first” 

Den nya digitala miljön med samlade studentresurser behövde organiseras i ett nytt logiskt, 

intuitivt och tillgängligt gränssnitt. Gränssnittet som projektgruppen arbetade fram utgick 

från principen om ”mobile first”, dvs gränssnittet för den nya miljön skulle vara funktion-

ell på en skärm-yta som motsvarade en ospecifik smartphone (Se fig. 3). Gränssnittet skulle 

vara tydligt att både orientera sig i och fungera att interagera med genom att vara anpassat 

för de interaktiva möjligheter och begränsningar som moderna mobiltelefoner har.  

 

 
 

Figur 3. ”Mobile first”, skisser (”mock-ups”) för hur innehåll organiseras i smartphone med olika menystrukturer och noti-

fieringar. Arbetsunderlag för utveckling av det responsiva gränssnittet. 

 

Genom att redan från början tänka på användbarhet för mobiltelefoner blev det både en 

nödvändighet och en förutsättning att reducera antalet funktioner och mängden informat-

ion som i det äldre gränssnittet hade konkurrerat om utrymmet. Detta innebar även möj-

ligheten att från grunden tänka nytt om Studentportalens innehållsliga strukturer. 

Studentportalens informationsstruktur skulle uppfattas som logisk och funktionell i det 

mindre mobila sammanhanget. Med smartphone som utgångspunkt kunde därefter inne-

hållet skalas upp för de större skärm-ytorna som var tillgängliga i surfplattor respektive 

persondatorers bildskärmar. Funktioner och information kunde där successivt få ta större 

utrymme i anspråk (Se fig. 4). Med detta principiella förhållningssätt kunde en enkel och 

tydlig grundstruktur för att presentera information arbetas fram. 
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Figur 4. ”Mobile first”, skisser (”mock-ups”) för hur innehåll organiseras i smartphone, surfplatta respektive datorskärm. 

Arbetsunderlag för utveckling av det responsiva gränssnittet. 

 

En stor del av arbetet ägnades därmed åt att diskutera hur olika informationsresurser lo-

giskt skulle vara organiserade på bästa vis. Det handlade om vad som skulle ha överord-

nad prioritet på enskilda sidor, vad som skulle lyftas fram på startsidor och vad som skulle 

placeras som val under menyer samt vilka funktioner som logiskt var närbesläktade och 

därmed kunde samlas i kategorier och ordnas på ett samlat sätt i menyerna.  

Arbetssättet hade fördelaktiga konsekvenser även för de sammanhang när större ytor 

fanns tillgängliga eftersom en avskalad och logisk informationsstruktur då fanns som 

grundläggande utgångspunkt. Det medförde att de större ytorna också hölls renodlade 

med prioriterad information på rätt plats. 

Balansera särintressen med studerandeperspektiv 

I överväganden om placering av olika funktioner och informationsresurser var ett studeran-

deperspektiv vägledande. Gränssnittet var tänkt att erbjuda användbarhet och samtidigt 

vara effektiv, till ”nytta”, för studenterna i deras vardagliga arbete med sina studier. Där-

med var t.ex. studenternas åtkomst till sina dagliga scheman högre prioriterat jämfört med 
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information från olika intressenter som önskade nå studenterna för att marknadsföra akti-

viteter inom sina respektive verksamheter.   

Att inta ett sådant studerandeperspektiv när ett gränssnitt för studenter ska utvecklas kan 

uppfattas som en självklarhet. I det praktiska arbetet där olika aktörer och informationsä-

gare från olika delar inom lärosätet ska samverka i utvecklingen av en gemensam student-

miljö finns det dock en risk att de egna verksamheternas behov och vilja kan bli överord-

nade detta studerandeperspektiv.  

Tendenser till detta fanns också närvarande i projektet. Exempelvis fanns i inledande dis-

kussioner ett önskemål om att integrera ett fristående Alumni-system med Studentporta-

len för att detta system skulle kunna ”ärva” studentuppgifter från Studentportalen när stu-

denter avslutade en utbildning (och därmed övergick till att bli en så kallad Alumn). Vi-

dare fanns viljor som önskade få en högre prioritering av vissa aktiviteter i kalendarie- och 

nyhetsflöden i Studentportalen samt annan placering, mer prioriterad, av länkar till de 

egna resurserna i menyer. 

Flera argument kunde i sådana diskussioner vara helt relevanta. Projektet visade att det 

sällan fanns en helt ”objektiv” bedömning av hur ett gränssnitt bör utformas när student-

nytta ska prioriteras. Vissa funktioner är mer eller mindre intressanta för olika student-

grupper och resurser kan värderas olika under olika faser under studietiden. Med detta 

sagt så fanns det även flera argument som var mer tveksamma och problematiska, just pga. 

att de var färgade av andra behov än att bidra till studenternas vardagliga lärande och 

användning av gränssnittet i det sammanhanget.  

Under arbetet med projektet förekom framför allt tre typer av argument med andra ut-

gångspunkter än studerandeperspektiv: 

1. Argument som utgick från att aktörer och informationsägare hade verksamhets-

uppdrag och (kvantitativa) mål som innebar att de motiverades av att öka antalet 

studentkontakter.  

Här reducerades gränssnittet till en möjlighet att maximera antalet studenter som 

kunde nås med budskap. Gränssnittet blev i sådana diskussioner betraktat som ett 

renodlat marknadsföringsredskap. (Ett problem i detta var även att om flera stu-

dentstödjande aktörer kämpar om att marknadsföra sina tjänster till studenter så 

riskerar gränssnittet bli en möjlig konflikt-arena där olika aktörer konkurrerar med 

varandra om utrymme och uppmärksamhet.) 

2. Argument som bottnade i att några studieadministrativa funktioner hade särskilda 

administrativa gränssnitt för personal, vilka också var tillgängliga via Studentpor-

talen (via inloggning).  

Dessa gränssnitt kunde påverkas när studenternas gränssnitt förändrades, alterna-

tivt inte påverkades. Det senare var det normala utfallet av projektet som inte hade 

något uppdrag att förändra personal-gränssnitt (det så kallade ”Staff-gränssnittet”) 

vilket fanns som en del av Studentportalen.  

Dock innebar projektet att enskilda funktioner som även personalen använde i stu-

dentmiljön kunde få en ny placering eller att personalens procedur för att få till-

gång till ”Staff-gränssnittet” förändrades något. Utvecklingen av gränssnittet för 

studenter kunde därför innebära några konsekvenser även för personalgruppers 
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administrativa handhavande. Personalens uppfattning av förändringarnas karak-

tär kunde där ha betydelse för hur långtgående förändringar de ville acceptera 

också ur studenthänseende.  

3. Argument som bottnade i grundläggande skillnader i synsätt på vad som anses 

vara viktigt för studenterna. I det kan inte sällan de frågor som den egna verksam-

heten hanterar bli betraktade som nödvändigare för studenternas väl och ve än 

vad andra avdelningars verksamheter måhända är. 

 

Behov av studentrepresentation och externa konsulter 

För att balansera ovan presenterade typer av argument så var arbetet beroende av att Stu-

dentkåren hade fortlöpande representation i arbetsgruppen samt att de designskisser som 

togs fram även utsattes för granskning och värdering av studenter utanför arbetsgruppen. 

Detta ombesörjdes av de externa konsulterna i samarbete med Studentkåren. Förutom ut-

skick via Studentkårens kanaler till vida grupper studenter i vissa frågor fanns särskilda 

grupperingar sammansatta av studenter från bland annat Medie- och kommunikationsve-

tenskapliga utbildningar som särskilt tittade på begripligheten av menystrukturer med 

mera. 

Dessa studentnära avstämningar löste förstås inte alla frågeställningar. Arbetsgruppen be-

hövde i många frågor ta beslut för studentgruppernas räkning. Men en fördel var att, för-

utom att ha Studentkårens representant närvarande i arbetsgruppen, ha tillgång till erfarna 

externa konsulter som var engagerade i utvecklingsarbetet men mer objektiva i förhållande 

till organisationens interna intressen.  

Genom att de externa konsulterna i omgångar kunde presentera arbetsmaterial i form av 

skisser (”mock-ups”) där gränssnittsutveckling för en studerandemiljö låg i fokus, så 

kunde också potentiella låsningar undvikas och projektet gå framåt. Som externa parter 

kunde konsulterna väga önskemål, synpunkter och kravställningar mot uppenbart verk-

samhetsinternt färgade synsätt och särintressen om dessa dök upp.  
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Det grundläggande konceptet 

Ett av kraven på den nya miljön var att de webbresurser som flyttades från epi-server och 

från bibliotekets webbserver till den nya integrerade miljön skulle vara fortsatt tillgängliga 

publikt på webben. Det ansågs som viktigt att besökare skulle kunna nå dessa webbsidor 

utan att behöva logga in i Studentportalen. Samtidigt skulle dessa webbsidor vara tillgäng-

liga även för de studenter som valt att logga in i Studentportalen.  

Det skulle heller inte etableras dubbla webbstrukturer med sidor för externa besökare och 

sidor med likartat innehåll för inloggade studenter. Integreringen skulle innebära att 

publikt material skulle vara tillgängligt samtidigt som det personliga materialet gick att 

komma åt. Det skulle inte krävas att den inloggade studenten skulle behöva lämna Stu-

dentportalen, byta webbmiljö, för att komma åt dessa publika resurser. Det skulle inte krä-

vas ett nytt webbläsarfönster eller någon ny flik i webbläsaren. 

Nyckelkomponenten i den utvecklade miljön blev därför en grundläggande personlig 

meny som skulle följa varje inloggad student oavsett på vilken webbsida eller bland vilka 

andra resurser som studenten befann sig. Menyn skulle följa studenten när denne besökte 

de olika webbplatser med studeranderesurser som hade flyttats till Liferay likaväl som när 

studenten befann sig på sin egen personliga startsida (Se fig. 5).  

 

 
 

Figur 5. Det grundläggande konceptet med en personlig meny. Menyn följer den inloggade studenten när denne besö-

ker olika webbplatser som är integrerade i miljön, både på publika sidor som Stöd- och support-sidor, Arbetslivs- och 

karriärsidor samt på Bibliotekets sidor. Via menyn blir personliga länkar till pågående kurser i Moodle (Mina studier/My 

studies) såväl som till grupp- och programplatser (Grupper/Groups) samt den personliga startsidan innehållande 

schema och händelser som samlats in från gruppsidorna och kurser i Moodle lätt åtkomlig. Menyn ger också tillgång till 

andra tjänster för lärande såsom det egna utskriftskontot, e-post och samarbetsverktyg via GoogleApps, studiedoku-

mentation i Ladok samt schema via TimeEdit med lokalbokningsfunktioner.  

 



 

14 

 

De publika webbresurserna ordnades i tre sajter: Stöd och Support, Arbetsliv och Karriär 

samt Bibliotek. Dessa sajter fick egna ingångar i miljön och fanns alltid närvarande i gräns-

snittets toppmeny. Trots att tjänsterna inom stöd och support, arbetsliv och karriär, respek-

tive bibliotek, representerade olika informationsägare och administrerades av olika en-

heter och avdelningar inom Mittuniversitetet, så kunde studenterna nu enkelt få tillgång 

till informationen utan att lämna Studentportalsmiljön. Samtidigt behövde de olika avdel-

ningarna inte administrera två uppsättningar webbplatser; en för studenter som använder 

den nya miljön och en för externa besökare.  

Webbplatserna som etablerades i Liferay var således offentligt tillgängliga, med den per-

sonliga menyn synlig för studenter och medarbetare endast när de var inloggade. På så vis 

blev de olika webbresurserna integrerade med Studentportalens personaliserade innehåll, 

och omvänt: det personaliserade innehållet blev tillgängligt via menyn oavsett vilken av 

de offentliga stödfunktionernas webbsida som studenten befann sig på. 

Menyn gav tillgång till personligt innehåll och funktionalitet. Varje student kunde få till-

gång till personliga gruppsidor för t.ex. utbildningsprogram. Den personliga startsidan in-

nehöll studentens personliga kursschema och händelser som samlats in från studentens 

gruppsidor. Menyn innehöll vidare personliga länkar till de specifika kurser som studen-

terna följde i lärplattformen Moodle, liksom till verktyg i Google Apps. Menyn ledde också 

studenten till möjligheten att kunna göra utskrifter av sina meriter och betyg ur systemet 

Ladok samt till lokalboknings- och schemafunktioner i systemet TimeEdit. Där kunde stu-

denten boka grupprum förutom att se sitt aktuella schema med föreläsningslokaler mm. 

Allt detta tillgängligt i studentens mobil, på språng. 

Principen för det grundläggande konceptet etablerades ganska snabbt som en bra lösning 

i arbetsgruppen. Dock fanns flera justeringar och oklarheter som behövde klaras ut, som 

exempelvis hur flödet vid inloggningsförfarandet skulle utformas för att de personal-

iserade resurserna skulle slussas till enskilda användare? Hur skulle den publika Student-

portalens startsida utformas och hur skulle inloggningen ske där? (Se fig. 6 och 7.) 

Arbetet med sådana ”flöden” krävde inte minst avstämningar med det parallella delpro-

jekt som arbetade med bland annat målgruppsanpassning av den publika webben 

(http://www.miun.se). Projekten behövde jämka samman hur inloggningsfunktioner 

skulle fungera i den vidare webbmiljön. Skulle proceduren för hur medarbetare vid Mittu-

niversitetet loggar in till ej publika webbsidor skilja sig från hur studenter loggar in till sin 

nya miljö? Hur loggar en administratör in för att ändra innehållet på en sida i miljön?, osv.  
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Figur 6. Arbetsutkast med flöde för inloggningsförfarande från publik startsida på https://www.miun.se till sida med 

personaliserat innehåll i Studentportalens miljö. 

 

 

   
 

Figur 7. Arbetsutkast med flöde för inloggningsförfarande från Studentportalens publika startsida till sida med personal-

iserat innehåll. 

 

Webbstrukturernas engelskspråkiga information behövde även diskuteras. Hur hantera-

des varje enskild webbresurs (webbsida) när ett byte av språk skulle initieras av besökaren. 

Skulle språkbytet leda till att besökaren skulle hamna på en särskild ingångssida för det 

valda språket eller skulle varje webbsida ha en motsvarighet på valt språk och som besö-

karen skulle landa på vid språkbytet?  

Projektet landade i att en särskild engelskspråkig sidstruktur behövdes i miljön eftersom 

en separat engelskspråkig struktur som saknade svensk motsvarighet redan fanns etable-

rad sedan tidigare. Den engelskspråkiga strukturen var framför allt etablerad för en mål-

grupp internationella studenter. Flera svenskspråkiga sidor saknade också översättningar 

sida för sida, och några informationsägare hade webbsidor som på engelska sammanfat-

tade svenskspråkigt innehåll på ett mindre antal webbsidor. 
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Sidmallar, gruppsidor och appar 

Arbetet med gränssnittet, informationsstrukturerna och det grundläggande menykoncep-

tet resulterade i att ett antal sidmallar skapades i Liferay. Dessa mallar hade inbyggda 

funktioner för menyhantering och personaliserat innehåll.  

Mallarna utgick utseendemässigt från de stilmallar som togs fram för Mittuniversitetets 

publika webb (http://www.miun.se). Den nya miljön skulle harmoniera med den grafiska 

profil som den publika webben skulle få, men även vara tydligt markerad såsom en separat 

miljö för etablerade studenter. I några omgångar importerades därför de kodfiler som ut-

vecklades för nya sidor på http://www.miun.se (i epi-server) till Liferay för detta ändamål.  

Eftersom ett antal sidtyper och vissa funktionsblock för sidorna (i Liferay kallade för ”port-

lets” eller ”applikationer” (”appar”)) saknade motsvarighet i den publika miljön så sakna-

des grafik och grafiska riktlinjer i några fall. Detta gällde inte minst de nya sidorna för 

Grupper (Se fig. 8).  

 

  

  
 

Figur 8. Gruppsidor, exempel. Gruppsidorna bestod av 4 flikar bestående av: Diskussionsforum där de senaste inläg-

gen även slussades till, och visades på studentens personliga startsida i miljön; Informationsflik med utrymme för mer 

statisk information för gruppmedlemmarna; Fil-yta för studiehandledningar eller andra dokument; Medlemslista med 

möjlighet att skicka meddelanden till hela gruppen eller till enskilda medlemmar i gruppen. 

 

Gruppsidorna var tänkta att vara ett alternativ till den tidigare Studentportalens sidor för 

utbildningsprogram. Sidorna skulle kunna fungera samlande för en grupp studenter som 

följde ett särskilt utbildningsprogram eller en särskild inriktning inom ett utbildningspro-

gram, eller en termins- eller årsgrupp inom ett utbildningsprogram. Men gruppsidorna 

skulle även kunna fungera samlande för andra typer av grupper med behov av en särskild 
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plats för information, diskussion och fildelning. Sådana grupperingar kunde exempelvis 

utgöras av en årskull utbytesstudenter, en studentgrupp på praktik, en linjeförening eller 

en annan studerandeorganisation osv. Studenter skulle därmed kunna ha tillgång till flera 

gruppsidor beroende på i vilka sammanslutningar de var medlemmar. Nya inlägg som 

publicerades på dessa gruppsidor skulle även slussas till, och visas på den enskilde stu-

dentens startsida i miljön.  

Projektet kunde i utvecklingen av dessa sidor och funktioner inte luta sig mot färdiga gra-

fiska koder eller mallar från Kommunikationsavdelningen och deras externa (tekniska) 

samarbetspartner. Istället fick projektets arbetsgrupp och IT-avdelningen hjälpligt utgå 

från löpande prioriteringar, göra avvägningar i förhållande till utvecklingsbehoven i stort, 

och bedöma vad som var kända principer för det visuella och i görligaste mån sträva efter 

att hålla en balanserad linje i detta. 

För att IT-avdelningens utvecklare inte skulle belastas av att alltför mycket tid tvingades 

läggas på utvecklingsarbete av grafiska detaljer så återanvändes också vissa basuppsätt-

ningar av Liferays egna applikationer och ikoner. Det fanns oftast en grundläggande över-

ensstämmelse med den övergripande grafiska profilen. Projektets grundhållning var här 

att utveckling av funktion måste gå före (visuell) representation.  

Detta skapade viss frustration från Kommunikationsavdelningens sida, vilka lagt ut sitt 

(tekniska) arbete för webbutveckling på ett externt IT-företag och i sitt avtal hade möjlighet 

att löpande justera och ändra i motsvarande uppsättningar koder vart efter justeringar av 

den visuella framtoningen ansågs behövliga. Denna möjlighet var resursmässigt begrän-

sad i det föreliggande projektet.  

Resultatet av projektets utvecklingsarbete låg dock huvudsakligen i linje med den grafiska 

profil som tagits fram för Mittuniversitetets samlade digitala miljöer. Studerandemiljön 

fick en distinkt blå profilfärg som avsåg att tydliggöra miljön såsom varande studerande-

miljön (Se figur 9, 10). I övrigt var formen för sidmallarna likartade i jämförelse med den 

publika webben http://www.miun.se (vilken som distinktion hade en orange profilfärg).  
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Figur 9. Utseendet på den personliga startsidan i det nya gränssnittet. Responsivt anpassad för webbläsare på 

smartphone respektive läsplatta. Blå profilfärg i toppmeny och i vissa grafiska element. Enspaltig layout med meny-

rubriker och platsbesparande ikoner. 



 

19 

 

 

Figur 10. Utseendet på den personliga startsidan i det nya gränssnittet. Responsivt anpassad för webbläsare på dator 

med stor skärm. Blå profilfärg i toppmeny och i vissa grafiska element. Flerspaltig layout med menyrubriker som text. 
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Studenternas värderingar av miljön  

Värderingar av studenter under utvecklingsarbetet 

Förutom att representanter för Studentkåren var viktiga parter i arbetsgruppen när kon-

ceptet för den nya studentmiljön togs fram så arbetade de externa konsulterna med an-

vändartester för att ta fram prototyper för gränssnittet. Dessa prototyper testades av stu-

denter som fick i uppdrag att lösa olika uppgifter och hitta specifik information i miljön.  

Arbetet var viktigt för att särskilt testa huruvida den nya informationsstrukturen uppfat-

tades som logisk och hur begriplig olika etiketter på funktioner i menyerna upplevdes av 

studenterna. Konsulterna avrapporterade resultaten av sina användartester vid projektets 

arbetsmöten i några omgångar och kom till följande slutsatser och förslag på åtgärder i sin 

avslutande rapport: 

 

”Generella slutsatser: 

 Testpersonerna är befintliga studenter som är vana vid hur den befintliga 

Studentportalen fungerar. Invanda sökvägar påverkar rimligtvis deras sök-

mönster även i testportalen samt hur de uppfattar dess användbarhet. 

 Det är också viktigt att komma ihåg att även en logisk struktur känns ovan 

i början. Det behöver dock inte betyda att strukturen behöver ändras. 

 Studentportalens nya struktur lyfter särskilt fram det som har med d[e] på-

gående studier[na] att göra. Övriga frågor är inte lika tydligt framskjutna 

och blir möjligen något svårare att hitta vid en första anblick. 

 Många av de frågor där testpersonerna misslyckats med att hitta rätt svar 

var frågor där svaret låg djupare ner i strukturen och inte hade direkt kopp-

ling till [deras] studier, exempelvis statisk information av typen hitta bo-

stad.” (ur arbetsmaterial ”Studentportalen – sammanställning användartes-

ter”) 

 

De generella iakttagelserna i användarstudierna pekade på att informationsmängden som 

nu fanns tillgänglig i miljön var omfattande och att en mer kvalificerad sökfunktion än den 

befintliga kunde behöva utvecklas på längre sikt. Implicit skulle detta även komma att 

ställa större krav på webbredaktörer för att arbeta mer ordnat med etikettering och kate-

gorisering, metataggning och annan sökoptimering för webbsidor i miljön. Ett antal namn 

och rubriker på olika resurser i miljön behövde även justeras då de upplevdes vara vaga.  

Bortsett från dessa områden där förbättringar kunde göras pekade användartesterna på att 

studenternas behov av att snabbt komma åt resurser av nytta för sina dagliga studier var 

tillgodosedda på ett relativt bra sätt av miljön. Studenterna kunde snabbt komma åt sitt 

schema, förnya lån på kurslitteratur, registrera sig på nästa kurs och komma åt sina betyg 

mm. 

Värderingar av studenter efter utvecklingsarbetet 

Under förarbetet till e-campusprojektet genomfördes flera intervjuer med personal och 

studenter vid Mittuniversitetet (Wik 2013). Detta utmynnade i effektkartor och de krav- 

och målbeskrivningar som därefter blev vägledande för förändringarna av gränssnittet. 
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Men förarbetet saknade värdemässiga uppskattningar av miljön som sådan, då särskilt vil-

ken upplevelse som gränssnitten innebar för studenternas informationsinhämtning och lä-

rande. Delprojektet beslutade därför att göra en enklare undersökning för att få en ”noll-

punkt” att jämföra med utvärderingen av det senare genomförda utvecklingsarbetet.  

Inför skiftet av det tidigare gränssnittet intervjuades därför en grupp studenter om deras 

generella upplevelse av Mittuniversitetets digitala miljö och specifikt om deras uppfatt-

ning av Studentportalen. Studenternas värdemässiga omdömen fångades även upp genom 

att samla in deras egna skattningar av miljön på så kallade semantiska differentialskalor.  

Samma undersökning genomfördes med en ny grupp studenter en tid efter att e-campus-

gränssnittet etablerats. Denna senare grupp studenter fick svara på motsvarande frågor 

och värdera studentportalens gränssnitt på motsvarande semantiska differentialskalor. I 

det följande redovisas en jämförelse av dessa svar där e-campusgränssnittets upplevda po-

sitiva och negativa värdeomdömen pekas ut i jämförelse med det tidigare gränssnittet. 

 

Urval 

Urvalen av studenter i de två omgångarna med datainsamling var ej systematiskt slumpat 

utan byggde på ett godtyckligt urval. Studenter som råkat uppehålla sig i biblioteket och i 

det studieutrymme som fram till 2016 kallades Lärande- och resurscentrum i Sundsvall 

tillfrågades (utrymmet byggdes därefter om till tidskriftslounge) i den första omgången.  

I den andra omgången intervjuades på samma vis studenter som vid tillfället råkade up-

pehålla sig i ett annat studieutrymme i biblioteksbyggnaden. Denna gång på våning 4 (”Le-

arning space”) i biblioteksbyggnaden i Sundsvall.   

Har då detta urval betydelse för resultatet? Givetvis kan inte en full representation av vad 

hela studerandegruppen vid Mittuniversitetet ansett om Studentportalens olika skepnader 

rymmas i dessa undersökningar. Samtidigt har frågorna varit inriktade på uppfattningar 

som ligger på en analytiskt värdemässig nivå som inte varit förknippad med enskilda 

funktioner, enskilda utbildningsprograms sidinnehåll eller bero av studenternas campus-

hemvist. Detta torde göra resultaten tillräckligt intressanta för att redovisa här.   

 

Resultat 

Datainsamlingarna pekar på några aspekter hos gränssnitten som utmärker sig från 

varandra, och tydligt skiljer det tidigare gränssnittet från det uppdaterade. Materialet kan 

även jämföras med resultatet från tidigare presenterade användartester.  

Resultatet av de två studierna har åskådliggjorts i grafen nedan (se fig. 11). Grafen läses på 

så vis att varje värdemässigt (motsats-)par bildar ekrar i ett ”hjul”. Positivare värden ligger 

närmare centrum och negativare värden ligger närmare periferin. På så vis motsvarar en 

figur i hjulet som har samlad och mindre area närmare centrum ett mer positivt helhetsin-

tryck av Studentportalen jämfört med en vidare figur vars kanter ligger närmare hjulets 

periferi. 
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Figur 11. Resultat av studentvärderingar av gränssnittet före och efter projektet 

 

De två omgångarna med värderingar av de två grupperna studenter för de två gränssnitten 

motsvaras av de två figurerna inrymda i grafen. Det är viktigt att notera att studenterna 

som besvarat enkäten vid respektive tillfälle hade erfarenhet av endast ett portalgränssnitt. 

Antingen det tidigare, eller det senare nyetablerade, gränssnittet. De vidtalade studenterna 

har alltså inte själva jämfört portalens olika gränssnitt. 

Detta är synligt i grafen genom att båda urvalen studenter svarat att de upplever att por-

talen ”utvecklas långsamt” respektive ”inte [är] särskilt föränderlig”. Ingen av de två stu-

dentgrupperna har vid respektive frågetillfälle upplevt någon omdaning av gränssnittet. 

Bägge grupper av studenter borde alltså landa på ungefär likartade värden på dessa om-

dömen vilket de också har gjort. (Vilket även kan fungera något som ett test av tillförlitlig-

heten i undersökningen.) 

I grafen ser vi att det uppgraderade e-campus-gränssnittet har mer positiva värden jämfört 

med uppfattningarna om det äldre portalgränssnittet inom ett antal aspekter.  

Gränssnittet upplevs som: 

 Mer positivt än det tidigare gränssnittet 

 Mer speciellt unik 

 Mer kraftfullare system för lärande 

Något speciellt unikt - en plattform
vilken som helst

Lättorienterad - svårorienterad
Ständigt föränderlig - inte särskilt

föränderlig

Verkligen modern - ganska
gammaldags

Tillförlitlig - inte så tillförlitlig

Avkopplande - inte så
avkopplande

Utvecklas snabbt - utvecklas
långsamt

Vänlig - ovänlig

Stark - svag

Trygg - otrygg

Tydlig - otydlig

Funktionell - inte så funktionell
Lätt att hitta i - svår att hitta i

Innehåller allt jag behöver -
innehåller bara lite av vad jag

behöver

Snygg - ful

Lätt att använda - krånglig att
använda

Lätt att förstå - svår att förstå

Tillgänglig - inte så tillgänglig

Effektiv - inte så effektiv

Pålitlig - inte så pålitlig

Snabb - långsam

Kraftfullt system för mitt lärande -
kraftlöst system för mitt lärande

Informationsrik - informationsfattig

Positiv - negativ

Studenters upplevelser av Studentportalen

Gränssnitt 1 Gränssnitt 2 ("e-campus")
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 Mer informationsrikt 

 Mer effektivt  

 Mer tillgängligt 

 Mer snyggt  

 Mer lätt att använda 

 Mer ”vänligt” 

 Mer ”avkopplande” 

 Mer ”starkt” 

Några värdeomdömen pekar också ut att det nya gränssnittet har mer negativa värden 

jämfört med uppfattningarna om det äldre portalgränssnittet. Gränssnittet upplevs som: 

 Mindre lätt att hitta i 

 Mindre tydligt  

 Mindre lätt att förstå 

Några värdeomdömen för de två gränssnitten faller mycket nära varandra och kan inte 

sägas ha förändrats nämnvärt. Bägge gränssnitten upplevs som: 

 Ungefär lika moderna 

 Ungefär lika tillförlitliga 

 Ha ungefär lika utvecklingstempo 

 Ungefär lika funktionella 

 Ungefär lika ”trygga” 

 Ungefär lika ”snabba”  

 

Uppgraderingen till ett nytt gränssnitt har därmed inte inneburit att värderingen av tillför-

litligheten eller funktionaliteten hos Studentportalen har ändrats.  

Här kan tilläggas att bägge gränssnitten även upplevs vara lika moderna, vilket skulle 

kunna ses som märkligt när det nya gränssnittet är mer avancerat och har en uppgraderad 

funktionalitet. En rimlig tolkning av detta skulle kunna vara att upplevelsen av hur mo-

dernt ett gränssnitt upplevs står i relation till den tid och den grupp individer som värderar 

detsamma. Ett gränssnitt som är responsivt upplevs som modernt i en tid då responsiva 

gränssnitt förväntas, medan ett icke-responsivt gränssnitt kan upplevas som modernt av 

en grupp användare som inte förväntar sig, eller är oförstående för, att gränssnitt ska bete 

sig responsivt.  

På samma vis kan värderingarna av graden av funktionalitet eller tillförlitlighet förstås i 

ett sammanhang där vidare funktionalitet har utvecklats till det senare gränssnittet, men 

att förväntningar på funktionaliteter även har ökat. Bägge gränssnitten har, så att säga, 

levererat tillräcklig funktionalitet i sina respektive sammanhang. 

Det nya gränssnittet upplevs som mindre lätt att hitta i, mindre tydligt och mindre lätt att 

förstå. Möjligen kan detta förklaras av den nya menystrukturen och den mer avancerade 

integrerade sidstrukturen. Det nya gränssnittet omfattar ett större antal resurser och funkt-

ioner jämfört med tidigare. Dessa har inordnats i en struktur där vissa delar har prioritet 

över andra (se tidigare kapitel) och gränssnittet har därmed en mer komplicerad ordning.  
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Den tidigare miljön var i jämförelse en statisk webbsida med en enklare menystruktur vars 

menyalternativ även var konstant synliga på startsidan i formen av hypertextlänkar. Frå-

gan är således här hur den mer komplexa och omfattande miljön skulle kunna ha ordnats 

på annat vis för att skapa en enklare eller tydligare struktur att navigera i? 
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Potentialen för fortsatt utveckling 

Under arbetet med e-campus-projektet blev flera potentiella utvecklingsmöjligheter tyd-

liga. Dessa kunde inte skrivas in i den ursprungliga projektplanen på grund av förskjut-

ningar och förseningar i det planerade utvecklingsarbetet men samlades för eventuell 

framtida utveckling. Den parallella utveckling och anpassning av andra system vid läro-

sätet, såväl som fortlöpande diskussioner om lärande och IT-didaktik, innebar att projektet 

kunde samla in flera uppslag och idéer om Studentportalens utvecklingspotential inom 

olika områden.  

Genom att betrakta den digitala miljön ur ett lärandeperspektiv och se den som en central 

del av vad som kan definieras som ett ”Personal Learning Environment” (PLE) så är det 

tydligt att flera applikationer skulle kunna kopplas samman med Studentportalen i en 

framtid.  

Personal Learning Environment – 

den individanpassade lärandemiljön 

Begreppet PLE saknar en allmänt etablerad definition, men den centrala betydelsen samlas 

runt möjligheten att erbjuda nya sätt att använda digital teknik för studentcentrerat lä-

rande (Valtonen et al., 2011). Den webbteknologin som finns idag och de många olika di-

gitala applikationer för mobilteknologi erbjuder tillsammans unika möjligheter att utforma 

mobila och flexibla PLE för enskilda studenter.  

PLE beskrivs typiskt som en samling applikationer, vanligtvis webbaserade och samver-

kande ("sociala"), vilka syftar till att främja självreglerande lärande och samarbete. Oavsett 

om PLE anses vara en teknisk lösning eller ett pedagogiskt koncept så tycks det ändå vara 

så att PLE betonar personalisering och att studenten har egen kontroll över sitt lärande. Men 

som Väljataga & Laanpere (2010) har noterat så blir en miljö till en läromiljö först när den 

studerande vill utföra en lärandesuppgift och börjar uppfatta miljöns resurser, och de po-

tentiella aktiviteterna i förhållande till resurserna, som användbara i ett särskilt ”lärande-

projekt”. Det är lärandeprojektet som ger mening och medvetenhet om resurserna i läro-

miljön. Lärandemiljön blir en PLE endast om individen har möjlighet att utöva kontroll 

genom design, åtkomst, användning, modifiering och kan skapa mening för miljön i enlig-

het med de lärandeuppgifter som ska hanteras. Å andra sidan kan PLE kontinuerligt på-

verkas av utbildningsorganisationer och av andra individer såsom kamrater, vänner och 

kollegor (ibid.). 

Enligt (Milligan m.fl., 2006) skulle den som arbetar inom ramen för en PLE använda en 

uppsättning verktyg som är anpassade efter de egna behoven och preferenserna. Verkty-

gen skulle då göra det möjligt för den studerande att: 

 Lära sig tillsammans med andra människor: hantera sina relationer med handle-

dare och kamrater, samt bilda länkar mellan kontakter som inte ingår i den läran-

des formella lärandenätverk. 

 Styra över sina läranderesurser så att de kan strukturera, dela och kommentera de 

resurser de har tillsammans med dem som de har hittat eller skapat själva eller fått 

av sina kamrater. 
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 Hantera de aktiviteter de deltar i: Att ge dem möjlighet att skapa och delta i aktivi-

teter som studiegrupper, samla en viss grupp människor tillsammans med lämp-

liga resurser. 

 Integrera lärande: låta dem få möjlighet att kombinera lärande från olika institut-

ioner, återanvända tidigare genererade bevis på kompetens eller koppla samman 

formellt och informellt lärande. (Ibid.) 

Denna typ av bred definition av PLE anger inte till vilken grad de angivna sociala, kontrol-

lerande, hanterande eller integrerande aspekterna måste finnas närvarande i miljön, men 

de utgör en praktisk riktlinje för att kunna utvärdera (och bygga) en miljö som överens-

stämmer med grundkonceptet av PLE. 

När det gäller e-campus-projektet har inte alla de olika möjligheterna som diskuterats ovan 

byggts in i gränssnittet. Men flera av de aspekter som framgår av Milligan m.fl. (2006) ovan, 

etablerades eller har varit under utveckling. Varje aspekt som diskuterats (ibid.) pekar på 

flera utvecklingsalternativ och valmöjligheter. I tabell 1 nedan beskrivs de resurser som 

byggts in i miljön, och de möjliga framtida resurser som skulle kunna konkretiseras i miljön.  

Tabell 1. Principiella aspekter av PLE med korresponderande resurser närvarande i mil-

jön, och möjliga resurser att utveckla i en framtid. 

Aspekt av PLE Nuvarande resurs Framtida resurs 

Lära med andra 

personer 

Inbyggt meddelandesystem, möjlig-

heter att kommunicera med sär-

skild grupp (klass, program, annan 

grupp) sammanlänkad med e-post-

adress som studenten valt.  

Direkt chatt kan bli tillgänglig i kom-

mande utvecklingssteg. Även ett sy-

stem för notifieringar som visar när nya 

meddelanden har anlänt, med ikoner 

placerade i menyn. 

Ha kontroll över 

sina resurser för 

lärande 

Tillgång till Google Apps med 

Google Drive, även tillgång till per-

sonlig fil-lagring på universitetets 

servrar.  

Ytterligare möjlig integrering med 

Moodle och portfoliosystemet Mahara. 

Hantera de akti-

viteter som de 

deltar i 

Studenterna gör egna reservat-

ioner i TimeEdit för grupparbete i 

grupprum och lärmiljöer, eller i de 

öppna Adobe Connect-rummen,  

eller använder HangOuts i 

GoogleApps. 

 

Ytterligare utveckling av personligt 

schema (TimeEdit) för att direkt i sche-

mat visa länkar till virtuella möten så 

väl som streamade seminarier och fö-

reläsningar. 

Integrera sitt lä-

rande 

Personaliserade länkar till kurser 

(genomförda och pågående) i 

Moodle är direkt länkade in i gräns-

snittet. Särskilda platser för pro-

gram och grupper med diskuss-

ionsforum finns närvarande i mil-

jön. Utdrag ur studiedokumentation 

med poäng och betyg är tillgäng-

liga via gränssnittet. 

Inga planer. 
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Avslutningsvis bör sägas att för att vara trogen mot PLE: s idéer så bör inte alla resurser 

för lärande som den studerande vill använda kontrolleras i detalj av lärosätet. Snarare be-

höver en lärmiljö (PLE) lämna vissa aspekter öppna för möjligheten att välja digitala resur-

ser, funktioner, lösningar osv. enligt varje enskild studerandes personliga smak.  

Därmed innebar arbetet med gränssnittsutvecklingen i e-campus-projektet även ett bemyn-

digande av studenterna genom att en grundläggande uppsättning möjligheter etablerades  

i miljön och genom att de supporttjänster för lärande som fanns tillgängliga vid universi-

tetet samlades, men utan att studenternas kontroll över eller åtkomst till dem begränsades. 
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Bilagor 
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Bilaga 1. Krav enligt förstudien 
 

Skapa en samlad webb för studenter på nuvarande portal.miun.se 

 Flytta studentsidor från miun.se/student till nuvarande studentportalen. Se över 

om det finns mer information som bör flyttas in från andra delar av webbplatsen. 

Biblioteket och LRC har en del till exempel. Skapa en fungerande struktur och na-

vigation för dessa sidor och de funktioner som redan finns på portalen. 

 Göra startsidan för studenter och så många andra sidor som möjligt nåbara för alla 

utan inloggning. 

 Vid inloggning visas samma sida men utökat med personaliserat innehåll (se ne-

dan). Det är viktigt att inte missa detta innehåll så studenten får inte kunna styra 

om så att den hamnar på annan sida vid inloggning (som programsida). 

 Göra det möjligt för fler att uppdatera sidor på nuvarande studentportalen och för-

enkla det för dem så långt det går. 

 Harmonisera den här delwebben grafiskt med miun.se. En ny variant av startsida 

behövs där man kan placera viktigt innehåll överst till vänster. 

 Den här delwebben ska  

 göras tillgänglig för funktionshindrade  

 kunna ses med mobiler och surfplattor (s.k. responsive web design)  

 ha information på engelska  

 Exponera föreningsliv, studentkår och intressanta föreläsningar i syfte att skapa 

samhörighet. 

 Fundera över om vi ska byta domännamn till student.miun.se. 

 Testa med användare för att säkra att den här webben fungerar bra. 

 Skapa en förvaltningsplan för detta. Vem är informationsansvarig? Vem tar felä-

renden? 

 

Startsidan 

 Länka till kontaktsidan både före och efter inloggning. 

 Vid inloggning tillkommer personaliserat innehåll på startsidan. För att detta ska 

synas bra behövs en ny variant av startsida där detta exponeras tydligt. Förslag på 

portlets för personaliserat innehåll: 

 Programmet visas länkat till programsidan. Den ska enbart vara synlig om 

studenten går ett program. 

 Länkad lista med avklarade, pågående och kommande kurser. Blir listan 

lång blir den möjlig att fälla upp och ihop igen. 

i) Notifiering: när något nytt skett i en kurs visas det på startsidan. 

ii) Man ska kunna länka sig vidare till kursplan. 

iii) Man ska kunna länka sig vidare till litteraturlistan för kurser inte minst 

kommande kurser. 

iv) Man ska kunna länka sig vidare till ansvarig lärare också för kom-

mande kurser. 

 Mina resultat: 
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i) Meddelande om resultat på senaste tentamen visas. 

ii) Avklarade kurser visas. 

iii) En länk till ladok för fullständig information finns. 

 Mitt schema: 

i) Dagens schema visas. 

ii) Morgondagens schema visas. 

iii) Aktuella schemaändringar annonseras. 

iv) Nästa tentamen annonseras. 

v) Länk till schemafunktionen visas så man kan få fullständig information. 

 Mina meddelanden: 

i) Dags att registrera på kurs, påminnelse och länk till registrering visas. 

ii) Tentamensanmälan, påminnelse och länk till anmälan visas 

iii) Utskriftskontot är nästan tomt, påminnelse och länk till sida där man 

kan fylla på visas. 

 En ingång i huvudmenyn ”Mina sidor” visas vid inloggning där personlig inform-

ation för den enskilde studenten placeras (schema, ladok, e-post, tentamensanmä-

lan och så vidare). En portlet med samma rubrik finns också på startsidan med 

genvägar till min profil, mina dokument samt min e-post. Detta kan eventuellt ord-

nas på annat sätt, huvudsaken är att man får en bra exponering på startsidan och 

att dessa funktioner snarare breder ut sig där än i navigationen. 

 

Sökfunktionen 

 Se till att det finns en bra sökfunktion på studentportalen, helst samma som på 

miun.se. 

 Arbeta med sökord och metataggar på enskilda sidor. 

 Kontrollera sökkvalité, klickar utan träffar och liknande. 

 Skapa utvalda träffar för viktiga sidor. 

 Förbättra möjligheten att söka på person efter funktion och telefonnummer. Namn 

och rumsnummer tillgängliga? Viktigt att man finner lärares rätta e-post, inte stu-

dentportalens e-post. Man behöver kunna se att det är en lärare. Införliva möjlighet 

att söka studenter eller göra den funktionen åtkomlig på lämplig plats. 
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Bilaga 2. Sidstruktur under epi-server respektive Liferay 

Huvudnivå och andranivå anges, ytterligare sidor kan förekomma under andranivå. 

 

Följande studentsidor behålls i epi-server under http://www.miun.se 

 Ny student (miun.se, men länk från portalen) 

 Innan terminsstart (miun.se) 

 Plus undersidor 

 Introaktiviteter (miun.se men länk från portalen) 

 Plus undersidor 

 Jag är antagen (miun.se) 

 Plus undersidor 

 När du har frågor (miun.se) 

 

Följande studentsidor flyttas till Liferay för integrering med Studentportalen 

 Stöd och service 

 Schema och lokaler    

 Schema  

 Mitt schema (inlogg) 

 Schemarutiner (inlogg)  

 Boka grupprum (inlogg)  

 Boka konferensrum (inlogg) 

 Kontakt   

 Blanketter för studieuppehåll m.m.  

 Hjälpmedel 

 IT-hjälp och stöd  

 Språkverkstad  

 Pedagogiskt stöd vid funktionshinder (länk till sidan under miun.se/utbild-

ning)  

 Studiestöd  

 Studentmentorer  

 Studenternas ordlista 

 Uppsatsframsidor  

 Hälsa/Sjukvård  

 Studenthälsan 

 Arbetsmiljö  

 Studentförsäkring  

 Tentamen 

 Tentamensschema  



 

D 

 

 Tentamensanslag 

 Fusk  

 Tentamensanmälan  

 Tentamensrutiner 

 Tentamensregler UTV  

 Kontakt  

 Studentkårerna  

 Kontakta oss  

 Karriär och praktik  

 Använd karriärsök  

 Utveckla din idé (länk till Miun Innovation) 

 Planera din framtid  

 Din arbetsmarknad  

 Karriäraktiviteter  

 Skaffa arbetslivskontakter  

 Mentorprogram 

 Examensjobb och uppsatser  

 Arbetsmarknadsmässor  

 Praktik  

 Traineeprogram  

 Studera och praktisera utomlands 

 Praktik utomlands  

 Utlandsstudier  

 Studiemedel och stipendium  

 Kontakt  

 Buddyprogram 

 Miun.se/student – hamnar man på studentportalens startsida.



 

E 

 

 


