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Abstract 

Involving prospective users in a development process is important. This makes it easier 

to make a more usable product. This thesis is about developing an intranet targeting a 

school and focus is aimed towards intranet usability. 
The reader is given knowledge into how to design and implement an intranet using 

persona. Design and develop by using persona is difficult when there is a group with 

large variety of knowledge, age and technology interest, so as in this case. Persona 

although always helps during the development phase because of the strong links to the 

personas that are created, which gives developers a constant reminder of the end users 

of the system. 

The thesis describes how information is collected and processed. What requirements 

that are established and how the design of the system has been created. Finally, it 

provides an insight into how the final product is implemented, how it looks right now 

and how it can be improved.  

 

Sammanfattning 

Att involvera framtida användare i en utvecklingsprocess är viktigt. Detta gör det 

enklare att göra en mer användbar produkt. Det här examensarbetet handlar om att göra 

ett intranät för en skola, med delfokus på användbarhet för intranät. 

Läsaren får en inblick i hur man kan gå till väga för att designa och skapa ett intranät 

med hjälp av designtekniken persona. Design och utveckling med hjälp av persona är 

svårt när det gäller en grupp med enorm spridning kunskapsmässigt, åldersmässigt och 

teknikmässigt, så som i detta fall. Persona hjälper trots alltid till i och med att man under 

utvecklingsfasen har stark koppling till de personas som skapats, vilket ger utvecklare 

en ständig påminnelse om slutanvändarna av systemet. 

I rapporten beskrivs hur information och krav har samlats med hjälp av samtal och 

enkäter. Den berättar hur data har behandlats för att skapa personas och scenarios. 

Slutligen ges en inblick i hur den slutliga produkten implementerats, hur den ser ut just 

nu, hur den kan förbättras samt vilka slutsatser som dragits.  
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Ordlista 
Backend Administratörsdelen av Joomla 

CMS Content management system; ett system som separerar 

innehållet från mekanismen som presenterar det. 

CSV Comma separated values; ett filformat som kan användas vid 

utbyte av data mellan olika program som har olika 

filformatsstandarder. 

ER-diagram Entity relationship; Visuel representation av entiteter och 

hur dessa samverkar. 

Frontend Den del av Joomlasystemet som användarna ser. 

HTML Hyper Text Markup Language; standard för att dokumentera 

vad de olika delarna i ett dokument är för något. Exempelvis 

rubriker och stycken. 

Joomlas 

komponentsystem 

Joomlas komponenter är vanligtvis mer komplexa än 

moduler, de har en omfattande funktionalitet och 

kapacitet. En komponent kan endast visas i huvudområdet 

på en sida och vanligtvis endast på en enda sida 

Joomlas modulsystem Moduler kan läggas till på hemsidan som en liten del, 

designad för att visa information. En modul kan visas flera 

gånger på samma sida 

jQuery Javascripts-bibliotek; färdiga funktioner för att skapa 

dynamiska effekter på en webbsida genom att manipulera 

sidans uppbyggnad i den betraktande webbläsaren.  

LIA Lärande i arbetet. Yrkeshögskolans form av praktikplats. 

MooTools Joomlas inbyggda javascripts-bibliotek. 

MVC Model-view-controller, ett designmönster som Joomla 

använder. Se Figur 7 MVC på sidan 21. 

MySQL Databashanterare; effektivt sätt att spara och välja ut data. 

Persona En persona är en påhittad användare av ett IT-system, baserad 

på faktiska kunskaper om de verkliga användarna och deras 

mål, motivation och beteende. 

PHP Ett scriptspråk för dynamisk generering av webbsidor på 

servern.  

XHTML eXtensible HyperText Markup Language; märkspråket 

som ämnas ersätta HTML 
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet och arbetets 

problemformulering. De beskriver vilket syfte som examensarbetet ska uppfylla och 

vilka metoder som använts.  

1.1 Bakgrund 

Logistikhögskolan är en yrkeshögskola som bedriver verksamhet i både Stockholm 

och Norrköping. En yrkeshögskola kan ses som ett komplement till en 

universitetsutbildning och utbildningen är oftast mer praktiskt inriktad och anpassar 

utbildningarna efter arbetslivets behov. I dagsläget sköter skolan delar av sin 

kommunikation med sina elever via sitt intranät. Deras nuvarande intranät är väldigt 

rörigt, svårt att navigera på och har inte en så tilltalande design. Logistikhögskolan 

vill nu ha ett nytt intranät som ska vara mer användarcentrerat.  

I ett intranät ska information vara lätt åtkomligt via ett grafiskt gränssnitt. Dokument 

från databaser och annan information ska användaren komma åt genom att navigera 

mellan länkar. Oavsett geografisk och organisatorisk placering kan användare ta del 

av samma information, enkelt nå gemensamma verktyg och kunskapsbanker samt 

kommunicera med varandra.  

1.1.1  DynamicOS 

DynamicOS är ett webbutvecklingsföretag i Kista som jobbar med Open Source för 

webbutveckling. De erbjuder kommunikationslösningar som innefattar allt från 

webbdesign till webbutveckling. Logistikhögskolans intranät och hemsida drivs i 

dagsläget av DynamicOS. Det här examensarbetet utförs i samarbete med 

DynamicOS och Logistikhögkolan.   

1.2 Problemformulering och syfte 

Logistikprogrammet är en yrkeshögskola som har två befintliga hemsidor. Dessa är 

just nu uppbyggda i Joomla 1.0 och består av en mängd olika moduler och filer som 

ligger lagrade på olika platser och administreras på olika sätt. Modulerna är även 

kopplade till olika databaser vilket gör administreringen rörig och oöverskådlig. 

Inloggningen fungerar i dagsläget inte riktigt som den ska, man kastas ständigt mellan 

två olika hemsidor och därmed blir man automatiskt utloggad till och från utan att 

man vill det. Sidan ger idag ett opålitligt intryck, vilket kan tänkas skada 

logistikhögskolans ansikte utåt.  

I detta examensarbete ska ett nytt intranät skapas. Denna webbplats ska byggas i 

Joomla 1.5 och endast som en sida. Syftet med detta examensarbete är att analysera de 

problem som finns idag samt skapa ett nytt mer användarcentrerat system. För att 

kunna skapa intranätet så användarcentrerat som möjligt ska metoden persona 
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användas. Ett delsyfte blir alltså att ta reda på hur det är att arbeta med metoden under 

ett större projekt. Hur persona påverkar utvecklingen av systemet samt utvärdera vilka 

eventuella fördelar och nackdelar som finns med metoden.  

Det här examensarbetet berör flera områden inom datateknik. Till exempel 

programutvecklingsmetodik, databasimplementering och webbprogrammering, vilket 

gör att detta projekt passar bra som ett examensarbete på kandidatnivå (15hp) inom 

datateknik. 

1.3 Metoder 

Under arbetets gång har en litteraturstudie genomförts, tätt följt av en analys av det 

befintligt system, analys av användbarhet samt implementering av systemet. Detta 

kapitel beskriver vilka metoder som använts och vilken struktur rapporten har. 

1.3.1  Litteraturstudier 

I arbetet med denna uppsats har litteratur i både tryckt och 

elektronisk form använts. Tryckt litteratur har i första hand hämtats från bibliotek och 

eftersökts via bibliotekets databaser. Tryckt litteraturer, främst litteratur om 

användbarhet över lag, har ansetts värdefull trots att de ibland har varit väldigt 

gammal fakta. Tryckt litteratur är även oftast väl granskad. Litteraturen om 

användbarhet har legat som grund för hela examensarbetet.  

Eftersom intranätsanvändning är ett relativt modernt fenomen finns mycket av 

litteraturen kring ämnet tillgänglig elektroniskt. Litteratur av detta slag, mestadels 

uppsatser och avhandlingar, har funnit via sökningar i universitetsdatabaser samt 

genom informationssökningar på Internet. Litteratur från Internet som inte varit 

avhandlingar eller uppsatser har granskats och många egna slutsatser och diskussioner 

om dess trovärdighet har uppstått. Många sidor har lämnats på grund av dess 

opålitlighet men många sidor har även använts trots att det inte har varit artiklar så 

som avhandlingar eller uppsatser. I sökandet om information över hur personas skapas 

hittades mestadels information på bloggar, företags hemsidor och i uppsatser. Denna 

information har valts att användas på grund av att den har verkat intressant och deras 

åsikter verkar ha varit värda att ta till sig.     

Självklart har även dokumentationer om skriptspråk och programvarutekniker som 

programkoden bygger på använts. Till dessa dokumentationer finns ingen anledning 

till att vara källkritisk.         

1.3.2  Analys 

I första delen av examensarbetet genomfördes en analys av systemet. Här samlades 

först litteratur om vilka egenskaper som påverkar graden av användbarhet samt 

litteratur om hur man skapar ett intranät.  De positiva egenskaperna om systemet togs 

sedan till vara på liksom de brister som fanns i systemet. För att hitta brister i 

systemet tilläts användare navigera på sidan för att nå tydligt uppsatta mål. En liten 

jämförelse mot liknande system genomfördes och eleverna fick även ge sin åsikt om 
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sidan och vad de ville skulle förändras. För att skapa ett så användarvänligt intranät 

som möjligt har designtekniken persona används. I analysdelen togs olika personas 

fram främst genom enkätundersökning med elever och lärare samt samtal med 

handledaren. 

För att kunna skapa ett system som inte bara var användarvänligt utan även fungerade 

funktionellt togs en lista av funktionella krav fram i slutet av analysfasen. 

1.3.3  Implementering  

Inledningsvis i implementeringsfasen valdes verktyg samtidigt som databasen och 

komponenterna designades. Här beslutades det hur de olika delarna skulle hänga ihop 

och hur det skulle se ut.  Avslutningsvis i implementeringsfasen så skapades och 

testades alla komponenter. 

1.3.4  Struktur 

Rapporten har kapitelstruktur enligt nedan.  

Kapitel 2 - Analys  

Kapitlet handlar om hur systemet analyserades. Det beskriver vilka brister som 

hittades och vilka fördelar som fanns med det. Här analyseras även hur ett bra intranät 

ska byggas samt hur man ska få det användarvänligt med hjälp av metoden persona.  

Kapitel 3 - Implementering 

Kapitlet beskriver hur systemet designades. Här presenteras design av databasen, 

implementering av komponenter och design av layout med hjälp av CSS. Kapitlet 

beskriver även hur systemet testats. Här beskrivs hur testfall skapades, för att sedan 

utföras. Först för varje enskild komponent och sedan hela för systemet. 

Kapitel 5 - Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel berättar hur man skulle kunna bygga vidare på systemet. Här diskuteras 

annorlunda lösningar samt vilka erfarenheter som har vunnits genom detta projekt.  
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2 Analys 

Först analyserades det befintliga systemet. Ett antal böcker om användbarhet/intranät 

lästes, sedan jämfördes dess innehåll mot den befintliga sidan. En enkätundersökning 

genomfördes sedan, vilket gav en inblick i hur studenter och lärare uppfattade sidan 

idag, samt hur de tyckte att sidan skulle kunna förbättras. Avslutningsvis skapades ett 

antal personas som skulle få ligga som grund under utvecklingen, samt en lista av 

krav som skulle genomföras.   

2.1 Analys av systemet 

För att ta reda på hur sidan kunde förbättras genomfördes en analys av det nuvarande 

systemet. Information hämtad från böcker jämfördes mot den befintliga sidan. Sidan 

jämfördes mot andra liknande system och elever och lärare fick besvara ett antal 

frågor. Frågor som skulle besvara här var; Vad skulle finnas kvar och vad skulle 

plockas bort? Hur såg sidan ut i jämförelse med andra liknande system? Vad ville 

eleverna och lärarna ändra på? Vad ville dom inte ändra på? 

 

 

Figur 1 Nuvarande sidan: inloggad användare till höger, ej inloggad till vänster. 
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Första intrycket av sidan var att sidan kändes gammal och att typsnittet var alldeles 

för litet. Bilderna var så suddiga att de inte gick att läsa texten i logotypen och 

strukturen verkade ogenomtänkt i och med att alla menyval låg placerade i ologisk 

ordning. Det verkade som att skaparna av hemsidan ville ha fokus på ”Nya 

utbildningar startat hösten 2010”, vilket de lyckades med. Else Nygren skriver att om 

”OBS-information” är felplacerad på sidan kommer den missas av de flesta 

användarna. I detta fall missas den om personen redan vet vad den vill göra på 

intranätet men inte om en person kommer in på webbsidan för första gången. 

Eftersom texten är riktad till nya besökare så fungerar den bra. Vidare skriver Else 

Nygren att det tar längre tid att navigera i en horisontellt orienterad lista än en 

vertikalt orienterad lista. Logistikprogrammets meny är vertikalt orienterad som man 

ser Figur 1 och texten i listan är vänsterjusterad vilket även det ska vara effektivare att 

scanna för ögonen än högerjusterade listor, enligt Else Nygren. [2] 

Som inloggad användare får man fram ca 60 menyval till höger på sidan och det kan 

vara svårt att navigera bland dessa. Många av menyvalen känns överflödiga och detta 

skulle kunna struktureras på ett bättre sätt. Man får till exempel upp information om 

samtliga program på skolan, vilket kan anses onödigt eftersom man oftast bara är 

intresserad av till exempel vilka tentor man själv kan anmäla sig till. 

Mats Tallving, författare av boken Intranätutveckling, skriver att en självklar regel är 

att varje webbsida på webbplatsen ska ha en ”senast uppdaterad: ååmmdd”. Finns inte 

detta kan webbplatsens trovärdighet som informationskälla skadas.[1] På den 

befintliga webbsidan saknas datum och inte bara på när sidan skapades utan även på 

när nyheter lades in. 

Else Nygren skriver att användargränssnittets utformning påverkar hur snabbt 

användaren kan utföra en viss uppgift, hur många fel som görs samt hur lång tid det 

tar att lära sig använda funktionen ifråga. För att testa användargränssnittet i systemet 

fick ett antal testpersoner söka efter svar på frågor i intranätet. Else Nygren förslog att 

man skulle titta på hur användaren navigerade och sedan ta fram två huvudmått: andel 

lyckade uppgifter samt genomsnittlig tid för att genomföra en uppgift. [2] För att testa 

detta intranät tilläts ett antal testpersoner, vilka var ovana användare av systemet, 

navigera på sidan. Fokus lades på om personen kom fram till sitt mål och vilka felval 

som gjordes på vägen dit. De tydligaste problemen uppstod när en användare skulle ta 

hem en viss specifik fil i filarkivet. Det tog lång tid att hitta filen och användaren 

loggades även ut till och från. Användarna skickades även mellan två helt olika 

hemsidor på helt olika domännamn, vilket verkade ytterst förvirrande.  

I jämförelse mot Linköpings universitets webbsida är skillnaden stor. [18] En 

inloggad person kommer här till en stilren sida när han loggar in i studentportalen. 

Personen ser sedan endast information som berör denne. En stor skillnad mellan 

Logistikhögskolans intranät och Linköpings studentportal är den vy man får upp när 

man vill anmäla sig till en tenta. På logistikhögskolans intranät ser man alla tentor 

som går för hela skolan, i Linköpings studentportal kommer endast förslag på tentor i 

kurser som man är anmäld till fram. En jämförelse gjordes även mot 

Mittuniversitetets studentporttal.[19] Det första man möter här är en sida där man får 

välja vilken kurs som man vill titta på. Kursinformation visas sedan i studentportalen, 

det vill säga labbar, föreläsningar och tentamensanmälan för just den kursen. 

Mittuniversitetets studentportal var väldigt svår att navigera på för 

förstagångsbesökare. Detta syns tydligt om man loggar in och läser i forumen för 
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webbsidann. Uppbyggnaden känns bakvänd och liksom logistikhögskolans intranät är 

det för mycket information att välja bland. 

2.2 Användarvänlighetsanalys för skolintranät 

Med ett användarvänligt skolintranät menar författare till denna rapport att det ska 

vara lätt för besökaren att snabbt nå fram till det som är målet för besöket. Om inte 

webbsidan är designad med klart definierade målsättningar för vilken respons man är 

ute efter, så är risken överhängande att besökaren inte hittar fram eller tappar intresset 

innan besökaren nått målet för sitt besök på webbsidan. 

I detta arbete analyseras och definieras hur man bäst gör ett användarvänligt 

skolintranät. För att göra detta lästes främst relaterade artiklar och böcker om ämnet. 

Författaren Mats Bark menar att arbetet med att skapa ett effektivt och 

användarvänligt intranät bör ta utgångspunkt i en grundlig analys av användarnas 

behov och förutsättningar. [2] Ett sätt att skapa en bra analys är genom persona. [4] 

[7] Persona innebär att man tar fram påhittade, men representativa, användare av 

systemet.  

2.2.1  Persona 

Persona är en beskrivning av en fiktiv person som representerar en användare i 

systemet som man utvecklar. Persona är en designteknik som används för att utveckla 

mjukvara på ett bra sätt. Persona förmedlar information om användarna och dess 

arbetssätt genom marknadsundersökningar, användarstudier, interjuver eller 

observationer. Metoden fastställer alltså vilka systemet designas för, respektive vilka 

det inte designas för.[4] 

Enligt Dr Charles B. Kreitzberg och Ambrose Little ska man överväga att skapa 

persona när man designar ett användargränssnitt. Vidare säger de att persona inte är 

en exakt vetenskap men trots detta kan det ses som väldigt användbart. De menar 

också att vissa personer kan ifrågasätta värdet av persona eftersom det delvis skapas 

med hjälp av fantasi. Sådan kritik är värdefull då det tjänar som påminnelse om att 

persona byggs från data som till sin natur är ofullständig och ofullkomlig. De fördelar 

som främst nämns med persona är:[5] 

 Hjälper designers att dra slutsatser om behov och önskemål för användare 

 Kommunicerar användarnas egenskaper på ett kompakt och lättförståligt sätt 

 Hindrar aktörerna från att ändra definitionerna av användarna 

 Sätter ett ansikte på personen som användargränssnittet designas för 

John Pruitt och Jonathan Grudin tycker att skapandet av persona har hjälpt dem att 

göra antaganden om användarna tydligare. De menar att persona kan besvara frågorna 

”Varför bygger vi den här funktionen?” och ”Varför bygger vi på det här sättet?”. 

Utan persona hade utvecklarna kontinuerligt tagit beslut om funktioner och 

implementering utan antaganden om vilka som ska använda systemet och hur dess ska 

användas. Persona ersätter inte mötet med de riktiga användarna men fungerar som ett 

ständigt närvarande ombud. Persona lägger fokus på specifika användargrupper och 

inte på alla enskilda användare. [4] 
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Lene Nielsen, användarbarhetskonsult på Snitker & Co, skriver i artikeln ”ten steps to 

personas” hur man bäst går till väga för att ta fram personas. [6] När personas togs 

fram till det här arbetet fanns hennes guide som riktlinje, men modifierade så att den 

passade projektet. Den modifierades främst för att det kändes som att många av 

rubrikerna som fanns i Lene Nielsens ”ten steps to personas” gled in i varandra.   

Steg 1 – Hitta användarna 

Som första steg ska så mycket information som möjligt om användarna tas fram[6]. 

Enligt Dr Charles B. Kreitzberg ska man gärna först ta fram ett utkast för ett par 

persona som är baserade på konversationer med personer som känner användarna[5].  

Steg 2 – Hitta mönster 

I andra steget ska informationen delas upp för att kunna avgöra hur många personas 

som ska skapas. [6] 

Steg 3 – Verifiering 

För att se om kategoriseringarna verkar rimliga låter man andra följa argumentationer 

som gjorts för att se om man kommit fram till ett rimligt resultat. [6] 

Steg 4 – Skapa persona 

I detta steg skapades personas. Viktigt här är att undvika att skapa stereotyper så som 

supermänniskor. Målet med persona är inte att skapa persona i sig utan att skapa en 

lösning som använder personas behov som startpunkt. Det finns fem områden som 

bör beskrivas. 

 Utseende: Ett foto eller en beskrivning av hur personen ser ut. Detta skapar en 

känsla av att en persona är en människa. 

 Psyke: Vi har alla en attityd till livet och vår omgivning vilket även influerar 

hur vi använder och bemöter teknik. 

 Bakgrund: Vi har alla en social bakgrund, utbildning och förståelse för 

omvärlden. 

 Känslor och attityd mot teknik. 

 Personliga egenskaper: Vissa personer har få egenskaper och andra har många. 

När man skapar persona bör det ske i en sådan process att alla kan förstå hur de 

uppstått och vad de används till. Man ska gärna låta flera vara delaktiga i 

skrivprocessen så att man får känna ansvar för personen som man skapar. [6] 

Steg 5 – Definiera situationer 

Det verkliga syftet med persona är att skapa scenarion utifrån beskrivningarna. 

Scenariona syftar till att beskriva vilka situationer persona kommer att användas i och 

hur persona interagerar med systemet. Här definieras alltså de olika situationer som 

kan uppstå. [6] 

Steg 6 – Skapa scenario 

Persona fungerar utmärkt när de befinner sig i ett scenario. Metoden visar sig vara 

värdefull just då. Ett scenario är som en historia. Den har en huvudkaraktär (persona), 

en handling, en plats där handlingen utspelar sig och ett mål (vad persona vill 

åstadkomma). Handlingen ska kunna leda till ett mål (genom interaktion med 

systemet) och det ska visa hinder som blockerar vägen till målet. I detta steg skapas 

alltså scenarios. [6] 
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2.2.2  Skapande av Persona 

För att ta fram utkast funderades det över och diskuterade det vilka som skulle kunna 

tänkas gå på skolan. Vilken sorts lärare som skulle kunna finnas och hur eleverna var. 

Främst funderades de över vilka attityder som fanns till teknik och vilken ålder som 

fanns representerad i skolan.  

Dessa utkast togs fram; 

 Det finns alltid någon som inte vill lära sig nya saker. Denna person är oftast 

lite äldre och denna person har ofta även mindre erfarenhet av datorer i 

allmänhet.  

 Det finns säkert några personer som kommer direkt från gymnasiet.  

 Det finns troligen några som har stor vana av teknik i allmänhet. 

 De flesta kommer troligen från södra Sverige. 

 Medelåldern på eleverna bör vara kring 24 år. 

För att göra en undersökning av användarna användes en enkät som delades ut 

elektroniskt till användare (lärare och studenter). I denna enkät frågades frågor om 

datorvana och de olika användarnas inställning till det befintliga systemet. Se 

appendix A. Så mycket information om som möjligt om vilken typ av användare som 

skulle komma att använda det system som skulle utveckla togs fram. 

Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var hög. 94 svar av totalt 125 studenter och 

15 svar av totalt 23 lärare. Alla dessa användare hade sett den befintliga webbsidan, 

alla hade även loggat in i systemet. Dessa svar kändes som tillräckliga för att en skapa 

en grunduppfattning av användarna till systemet.   

2.2.2.1  Persona 

För att ta fram personas skapades först diagram av enkäten för att få en helhetsbild av 

vilka som gick på skolan. Dessa diagram användes endast av den anledningen. 

Likheter mellan de som svarat på enkäten noterades och sedan grupperades dessa i 

olika grupper beroende på ålder, kön, teknikintresse, yrkesroll och ort. För att få en 

överblick av sammanställningen av enkäten se Appendix B, för att ta del av alla svar, 

maila författarna till rapporten.  

 

 

Annelie Sundin är 42år gammal. Hon har studerat på 

universitet och är uppvuxen i Norrköping. Hon har arbetat 

på skolan ett tag och trivs bra. Annelie använder datorer 

ofta, men inte dagligen. Hon använder datorn på jobbet en 

hel del och hemma använder hon datorn åt sociala nätverk så 

som facebook. Annelie har barn hemma och hennes barn gör 

att hon ständigt hänger med i tekniken. Annelie är en väldigt 

glad kvinna som sällan gnäller på saker och ting och hon 

tycker allt som oftast att saker fungerar bra. 
Figur 2 Persona: 

Annelie 
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 Erik Marklund är 55 år gammal. Han har studerat på 

universitet och är uppvuxen i Stockholm. Erik jobbar som 

lärare sedan ett längre tag och han använder dator på jobbet, 

men bara när han måste. Han har konto på Facebook men 

använder det i stort sett aldrig.  Erik är en glad herre och han 

säger gärna ifrån när någonting inte fungerar som det ska. 

Teknik är inte hans huvudintresse. 

 

 Emil Jonasson är 21 år gammal. Han är uppvuxen och har 

gått gymnasiet i Norrköping. Emil har en stor datavana. Han 

använder datorn väldigt mycket, både i skolan och hemma. 

Emil hade Lunarstorm vid tidig ålder och använder aktivt 

Facebook idag. Emil är en glad kille med ett stort 

självförtroende och han vill att saker ska fungera enkelt och 

snabbt och blir missnöjd när saker inte gör det. 

 

 

Lea Kroner är 34 år gammal. Hon ha läst en del på 

högskola efter att hon avslutade gymnasiet, men har aldrig 

blivit klar. Lea är uppvuxen i Motala. Lea har inte så god 

datorvana. Hon använder ofta datorn på skolan men inte alls 

lika mycket hemma. Hemma kolla Lea på Facebook ibland, 

men hon använder inga andra sociala medier. Lea är en glad 

kvinna och hon klagar sällan på saker och ting. Hon tycker 

att det mesta oftast fungerar bra.    

 

 

2.2.2.2  Scenario 

Ett av syftena med att skapa personas är att sätta dem i verkliga scenarier. Scenarierna 

syftar till att beskriva vilka situationer persona kommer att användas i och hur persona 

interagerar med systemet. [6] Scenarierna är som en historia, det finns en 

huvudkaraktär (persona), en handling, en plats där handlingen utspelar sig och ett mål 

(vad persona vill åstadkomma). Handlingen ska kunna leda till ett mål (genom 

interaktion med systemet) och det ska visa hinder som blockerar vägen till målet.  

För att skapa scenarier definierades först situationer som persona kan hamna i. Alla 

personas kan inte hamna i alla situationer, därför kopplas en av personorna som 

passade in i situationen till scenariot. Det finns väldigt många situationer som kan 

Figur 3 Persona: 

Erik 

 

Figur 4 Persona: 

Emil 

Figur 5 Persona: 

Lea 
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inträffa, men vitsen med dessa scenarier är att kunna tänka sig de skapade personas 

som finns i systemet och inte att ha en färdig mall för hur det ska bli i alla olika 

situationer som kan uppstå. 

Scenarierna i Figur 6 beskriver exempel på scenarios som går kan ske i det nya 

systemet. 

 

Erik

System

Log in

«uses»

Laddar upp fil

Laddar hem

klasslista

Anmälan till tenta

Lea

Lägga till

LIA-plats

Se kursutvärdering

Emil

Annelie

«uses» «uses»

«uses»
«extends» «extends»

«extends»

«extends»

«extends»

 

Figur 6 Scenarier som kan inträffa i systemet. 

Ladda upp en fil 

Erik har hållit en föreläsning i logistik och efter föreläsningen vill han ladda upp sin 

PowerPoint-presentation på intranätet. Han sätter sig på sitt kontor och loggar in. Han 

navigerar fram till filarkivet och väljer ”ladda upp fil”. Erik har inte sparat filen så han 

väljer ett filnamn med mellanslag och trycker spara. Erik väljer sedan den filen han 

vill ladda upp samt till vilken kurs filen ska höra till. Han trycker därefter ladda upp. 

Filen laddas upp och Erik loggar ut ur systemet.  

Ladda hem klasslista 

Annelie ska ha redovisning av ett projekt och behöver en lista på alla i klassen för att 

kunna sätta G på de personer som redovisat. Hon behöver därmed en lista på alla som 

läser hennes kurs. Hon loggar in i systemet och navigerar till studenter, därifrån går 

hon till fliken ”hämta”.  Hon väljer sin kurs och trycker ladda ner. Annelie får upp en 

ruta där hon kan välja mellan att öppna filen som Excel eller spara den. Annelie väljer 

”spara som” och sparar filen till sin dator. Annelie kontrollerar att det är rätt fil och 

loggar sedan ut från systemet.  

Anmälan till tenta 
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Emil är som alltid ute i sista sekund och denna gång ska han anmäla sig till sin tenta. 

Han loggar in i systemet och trycket på ”tentamen”. Emil ser genast vilka tentor han 

är anmäld till och vilka han kan anmäla sig till. Han markerar tentan och trycker sedan 

”anmäl”. Emil ser nu genast att han är anmäld till rätt tentamen.  

Lägger till en LIA-plats 

Lea har hittat en LIA-plats som hon vill lägga in i systemet. Hon navigerar till ”LIA-

platser” och väljer sedan ”lägg till LIA-plats”. Lea fyller i alla uppgifter som behövs 

och trycker sedan lägg till. Lea ser genast vilka LIA-platser hon själv lagt till.     

 

Se kursutvärdering 

Efter avslutad kurs vill Erik se hur elever svarat på utvärderingen i hans kurs. Han 

loggar in i systemet och väljer först ”Utvärdering” i menyn och sedan fliken ”Visa 

resultat”. Han väljer vilken kurs han vill se och trycker på den kursen. Erik ser nu 

kursutvärderingen.  

2.3 Krav 

Kraven låg som grund för utvecklingen av intranätets funktionalitet. De beskriver vad 

som skulle göras och vilka mål som ska uppnås. Kraven är framtagna med hjälp av 

handledaren vid DynamicOS och studenter/lärare vid logistikhögskolan.  

För att strukturera upp kraven på ett så bra vis som möjligt skapades en kravlist för 

respektive komponent.  

2.3.1  Allmänna krav 

Då DynamicOS bygger sina lösningar i Joomla, så föll första kravet väldigt naturligt 

på senaste verisonen av Joomla, Joomla 1.5.  

Krav               Prioritet 

Moduler och komponenter ska utvecklas i Joomla 1.5 Hög 

 

2.3.2  Student 

Student-komponenten är den komponent som håller reda på studenter, lärare, 

utbildningar och orter samt kopplingarna mellan dessa. Elever, lärare och 

administratör har alla olika roller som inloggade.  

Krav               Prioritet 

Administratör ska kunna logga in i backend och frontend Hög 

Administratör ska kunna administrera kraven listade nedan från frontend Hög 

Administratör ska kunna se alla tillagda studenter/utbildningar/kurser Hög 

Administratör ska kunna lägga till en student Hög 
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Administratör ska kunna lägga till flera studenter genom inmatning av 

CSV-fil 

Hög 

Administratör ska kunna lägga till en lärare Hög 

Administratör ska kunna lägga till flera lärare genom inmatning av CSV-

fil 

Hög 

Administratör ska kunna uppdatera en student Hög 

Administratör ska kunna uppdatera en lärare Hög 

Administratör ska kunna ta bort student/studenter Hög 

Administratör ska kunna ta bort lärare Hög 

Administratör ska kunna lägga till utbildning Hög 

Administratör ska kunna ta bort utbildning Hög 

Administratör ska kunna lägga till kurser Hög 

Administratör ska kunna ta bort kurser Hög 

Administratör ska kunna binda kurser till en viss utbildning Hög 

Administratör ska kunna ladda ner en lista i Excel-format, med alla 

studenter tillhörande en viss utbildning  

Hög 

Lärare ska kunna se vilka studenter som hör till en viss utbildning Medel 

Lärare ska kunna ladda ner klasslista till en viss utbildning Medel 

Student ska kunna logga in via frontend med E-post och lösenord bestämt 

av administratör 

Hög 

Inloggade studenter ska endast se sin egen utbildning med tillhörande 

kurser 

Hög 

 

2.3.3  Filarkivet 

Filarkiv-komponenten ska se till att hålla reda på filer och kopplingar mellan fil, kurs 

och utbildning. Administratör, lärare och studenter har här olika rättigheter vad gäller 

filhantering. 

Administratör ska kunna se/ladda ner alla uppladdade filer Hög 

Administratör ska kunna ladda upp filer Hög 

Administratör ska kunna ta bort filer Hög 

Lärare ska kunna se/ladda ner alla uppladdade filer Hög 

Lärare ska kunna ladda upp filer Hög 

Lärare ska kunna ta bort sina egna filer Hög 

Filerna ska, för lärare/administratörer, vara kategoriserade utbildning och 

kurs 

Hög 

Studenter ska kunna ladda upp filer till den utbildning de tillhör  Hög 

Filerna ska gå att ladda upp till många olika kurser samtidigt Hög 
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Studenter ska kunna ta bort en fil som studenten själv lagt upp Medel 

Studenter ska endast kunna se/ladda ner filer som tillhör sin egen 

utbildning 

Hög 

Filerna ska, för studenter, vara kategoriserade efter kurs Hög 

Det ska gå att sortera filer efter namn Låg 

Det ska gå att sortera filer efter datum Låg 

Det ska gå att söka i filarkivet Låg 

Det ska gå att söka i filarkivet inom utvald kategori Medel 

Lärare ska kunna ange sökord till filer så att det ska vara lättare att hitta Låg 

2.3.4  LIA-databasen 

Komponenten LIA har kontroll över alla LIA-platser som finns i systemet. LIA står 

för Lärande i arbete och är en form av praktikplats. I denna komponent ska elever, 

lärare och administratör kunna se platser och även lägga till platser.  

Administratör ska kunna se alla LIA-platser Hög 

Administratör ska kunna lägga till LIA-platser Hög 

Administratör ska kunna ta bort LIA-platser Hög 

Administratör ska kunna uppdatera LIA-platser Hög 

Administratör ska kunna ladda ner en lista av LIA-platser i Excel-format Hög 

Studenter ska kunna se alla LIA-platser Hög 

Studenter ska kunna lägga till LIA-platser Hög 

Studenter ska kunna uppdatera sina egna LIA-platser Hög 

Studenter ska kunna ta bort de LIA-platser de lagt till Medel 

Det ska gå att filtrera LIA-platser efter utbildning, antagningsår, period Hög 

Det ska gå att sortera LIA-platserna på ort Medel 

Det ska gå att sortera LIA-platserna på datum Medel 

Det ska gå att sortera LIA-platserna på företag Medel 

Det ska gå att söka LIA-platser sorterat på År Låg 

Det ska gå att söka LIA-platser sorterat på Ort Låg 

Det ska gå att söka LIA-platser sorterat på Företag Låg 

 

2.3.5  Tenta 

Tenta-komponenten har kontroll över tentor. Här ska administratörer bland annat 

kunna registrera tentamenstillfällen och elever anmäla sig till tentor. 
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Administratör ska kunna se alla tillagda tentor Hög 

Administratör ska kunna lägga till tentor Hög 

Administratör ska kunna lägga till tentor genom uppladdning av CSV-fil Hög 

Administratör ska kunna se alla som är anmälda till tenta tillhörande en 

viss kurs 

Hög 

Administratör ska kunna uppdatera tentor Hög 

Administratör ska kunna ta bort tentor Hög 

Administratör ska kunna ladda ner en lista i Excel-format på de som är 

anmälda till en viss tenta  

Hög 

 

Studenter ska endast kunna se tentor i de kurser de är anmälda till Hög 

Studenter ska kunna anmäla sig till tentor senast en vecka före en tenta 

och tidigast 4 veckor före tentan  

Hög 

Studenter ska kunna avanmäla sig till tentor Medel 

Studenter ska få bekräftelse att de är anmälda till en tenta Hög 

Studenter ska få en förvarning inför sista anmälningsdagen för tentor i 

de kurser de är registrerade till 

Låg 

De tentor som varit bör tas bort när tentamen har varit Medel 

 

2.3.6  Utvärdering 

Utvärderingskomponenten ska ha kontroll över vilka som gjort utvärderingen och 

inte, här ska även lärare och administratör kunna skapa sin egen utvärdering och 

elever genomföra dem. 

Administratör ska kunna se statistik på utvärdering Hög 

Administratör ska kunna skapa en utvärdering Hög 

Administratör ska kunna lägga till frågor Hög 

Administratör ska kunna redigera frågor Hög 

Administratör ska kunna typ på frågan (textfält eller flera svar) Hög 

Lärare ska kunna se resultat av utvärdering Hög 

Studenter ska få mail om när en ny utvärdering är tillgänglig Låg 

Student ska endast kunna utvärdera sina egna kurser Hög 
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3 Implementering 

3.1 Verktyg 

Den här delen beskriver de verktyg som har använt under examensarbetets gång. 

3.1.1  Joomla 

Joomla är ett CMS med öppen källkod skrivet i PHP. CMS är ett informationssystem 

för att publicera och hantera olika typer av information så som webbsidor. Tanken 

med ett CMS är att den vanlige användaren inte ska behöva ha god kännedom i 

tekniska delar, utan låta ett datasystem ta hand om de tekniska detaljerna och 

underlätta arbetet. Joomla är uppbyggt med en administrationsdel, backend, och en 

publik del, frontend, vilket är den del som besökarna på webbplatsen ser. 

Joomlas komponenter använder sig av arkitekturen Model-View-Controller, MVC. 

MVC är ett designmönster i programutveckling där man vill separera presentation och 

modell.[9] 

  

Figur 7 MVC 

I modellen hanteras all data. Det är från modellen data modifieras och hämtas. 

Modellen jobbar vanligtvis mot någon typ av lagringsmedium, i Joomlas fall en 

MySQL-databas. Vyn renderar modellen på önskat sätt. Flera vyer kan vara kopplade 

till en och samma modell och om man exempel vill visa samma data på olika sätt. 

Controllern svarar på användarinteraktion och kan framkalla ändringar i så väl 

modellen som vyn.[8] 

En komponent i Joomla är uppbyggd av flera olika filer. Ingångspunkten till varje 

komponent är en php-fil med samma namn som komponenten ifråga, t.ex ”hello.php” 

om komponenten skulle heta ”hello”. Ifrån denna fil väljs vilken controller som ska 

skapas. När controllern är skapad instrueras den om vilken uppgift, task, den ska 

utföra. Om nödvändigt kan controllern här anropa modellen för att lagra eller 

manipulera data men så är dock inte fallet varje gång utan det beror så klart på vilken 

uppgift som utförs. När controllern är färdig med sin uppgift dirigerar den vanligtvis 

vidare användaren. Om ingen task är satt körs standardfunktionen display. När display 

körs används variabeln ”view” för att bestämma vilken vy som ska visas. I vyn 
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hämtas den data som ska visas från modellen och laddas in i den mall, template, som 

hör till vyn.[9]  

För att en komponent i Joomla ska vara installerbar måste en manifest-fil finnas, 

vilket är en XML-fil som berättar hur Joomla ska installera komponenten. Vid 

installationen kan även två valfria filer användas, en php-fil som utför ytterligare 

installationsoperationer och en sql-fil som kan innehålla databasfrågor.[9] 

3.1.2  HTML  

HTML (HyperText Markup Language) är ett märkspråk som talar om för webbläsaren 

hur den ska visa webbsidor skrivna i HTML. HTML en webbstandard och består av 

så kallade märktaggar. Webbläsaren tolkar taggarna olika utefter vilken märkning 

taggen har. Genom HTML kan man till exempel publicera onlinedokument med 

rubriker, text, tabeller, listor, bilder etc. Man kan hämta information online via 

hypertextlänkar eller genom att klicka på en knapp. Lite design kan göras direkt i 

HTML och man kan även inkludera kalkylprogram, videoklipp, ljudklipp och andra 

applikationer med hjälp av HTML, direkt in i sidan. [10] 

3.1.3 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) används för att definiera utseende på vissa HTML-

element. CSS beskriver hur innehållet ska se ut och formateras som t.ex. layout, 

färger och typsnitt. CSS är det vanligaste sättet att designa webbsidor på idag. Joomla 

använder sig av CSS och templates. En template innehåller CSS-filer, bilder och 

javascript som har med utseende att göra, så som menyknappar som ändrar färg. 

Templates talar även om var hur och var menyer, moduler och komponenter ska 

integreras på webbplatsen. [11] 

3.1.4  PHP 

PHP: Hypertext Preprocessor, är ett skriptspråk som exekveras på serversidan. Det är 

speciellt passande för webbutveckling. Efter att servern har exekverat PHP-koden så 

returneras den till webbläsaren som ren HTML-kod. På så vis är PHP ett kraftfullt 

serverspråk för att skapa dynamiska och interaktiva webbplatser. PHP kan bli 

inkapslat i HTML. Joomla bygger på PHP. [12] 

3.1.5  MySQL och phpMyAdmin 

MySQL är standardspråk för att hantera och manipulera databaser 

I MySQL kan man bland annat;  

 Skapa en databas 

 Skapa en tabell i en databas  

 Hämta information från en databas  
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 Sätta in poster i en databas  

 Uppdatera poster i en databas  

 Ta bort poster från en databas  

 

Joomla använder sig av MySQL, det föll sig därför naturligt att använda MySQL som 

databasserver. För att hantera och sköta MySQL-databasen valde användes verktyget 

phpMyAdmin. [13]  

3.1.6  Apache HTTP Server 

För att ha en testplattform att utveckla och testa moduler på kördes en apache-

webbserver där Joomla installerades. Apache HTTP Server är gratis och har öppen 

källkod. Apache är världens mest använda webbserver. [14] 

3.1.7  jEdit 

jEdit är en texteditor för programmerare skriven i Java. Över 130 filformat stöds, där 

ibland php, och det finns möjlighet att utöka detta manuellt genom XML-filer. Det 

stödjer även många teckenkodningar så som UTF-8. jEdit är väldigt modifierbart på 

så sätt att man kan göra macros och ladda ner diverse olika plug-in för att på sätt få 

den funktionalitet man vill ha. jEdit användes tillsammans med ett FTP plug-in som 

möjliggjorde bläddrande bland filer och det gav även möjligheten att redigera filer 

direkt mot webservern. [15] 

3.1.8  Javascript och jQuery 

JavaScript är ett skriptspråk som exekveras i webbläsaren. Detta togs fram med syftet 

att öka interaktiviteten på HTML-sidor. JavaScript har bland annat funktionalitet för 

att läsa av och ändra på innehållet av ett HTML-element och har också inbyggda så 

kallade händelseattribut som kan anropa funktioner först då en speciell händelse sker. 

Detta kan vara till exempel när användaren trycker HTML-element (t.ex. onclick) 

eller svävar över ett specifikt HTML-element (t.ex. onmouseover). 

jQuery är ett lättvikts-JavaScript-bibliotek designat för att vara enkelt. Det är världens 

mest använda JavaScript-bibliotek och det är utvecklat för att förenkla scriptning av 

HTML på klientsidan. jQuery förser utvecklare med möjligheten att skapa plug-ins 

vilket har resulterat i massor av extra funktionalitet. [16] 
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3.2 Design 

3.2.1  Databasen  

När man skapar och designar en databas är det bra att börja fundera över hur alla delar 

i databasen ska förhålla sig till varandra. Databasen beskriver en del av verkligheten 

och man brukar börja med att göra en beskrivning av hur den delen av verkligheten 

ser ut och fungerar. Denna beskrivning på hög nivå kan kallas en konceptuell eller 

begreppsmässig beskrivning. I stället för beskrivning säger man ofta schema. [17]  

Det konceptuella schemat behöver egentligen inte ha någonting med datorer att göra, 

utan är bara en beskrivning av verkligheten. Om man vill skapa en databas måste det 

konceptuella schemat översättas till ett schema som går att mata in i en 

databashanterare. Om man använder en relationsdatabashanterare, vilket vi har gjort 

så består det schemat av en eller flera tabeller.  

En vanlig konceptuell datamodell är den så kallade ER-modellen. Här visas vilka 

samband olika entiteter har mellan varandra. Efter att vi hade tagit fram och var nöjda 

med vårt ER-diagram skapade vi vår en relationsmodell. En relationsmodell är en av 

flera olika datamodeller, d.v.s. sätt att organisera sina data på, som används i 

databaser. Det är den vanligaste modellen. Den går, enkelt uttryckt, ut på att man 

lagrar data i tabeller. 

ER-diagramet till detta projekt togs fram i samband med att kraven granskades och 

lösningar diskuterades. Först diskuterades varje komponent för sig, sedan kopplingen 

mellan dessa. För att kunna använda komponenterna tillsammans med Joomla togs 

sedan hänsyn till de tabeller som Joomla arbetade emot. Detta var till exempel lagring 

av användar-idn, lösenord eller mailadresser.  

Om man börjar med att rita ett ER-diagram som man sen översätter till tabeller, så blir 

det för det mesta rätt om ER-diagramet översätts korrekt, men för att undvika dum 

design av databasen kontrollerade vi även normaliseringen av våra tabeller. 

Normalisering är en teori för relationsdatabaser, som används just för att undvika till 

exempel dubbellagringar eller fellagringar av data. [17]   

3.2.2  Autentisering 

De olika komponenternas vyer skulle ha olika åtkomstnivåer för olika 

användargrupper. Åtkomstnivån delades in i tre olika grupper. Elever, lärare och 

administratörer. Eftersom elever och lärare hade olika sorts tillgång till data så gjordes 

ingen egentlig hierarkisk ordning mellan dem. En administratör kan däremot hantera 

all data. När administratören lägger till en ny användare väljer han den nya 

användarens typ, alltså om det är en lärare eller en elev. Ett nivå-id kopplas då till den 

personen och detta nivå-id styr sedan vilken data personen i fråga kommer åt.    
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3.2.3  Utseendet 

Designen av själva sidan gjordes även under den här delen av projektet. Skisser 

ritades över hur man skulle kunna navigera mellan olika filer och hur det skulle se ut 

när till exempel en administratör la till en ny student. Själva utseendet, så som färger 

och teckensnitt fick vänta till senare då det ansågs att struktur och funktionalitet skulle 

gå före, samt att det kändes onödigt att spika något som sedan så enkelt kunde ändras.  

3.3 Komponenter  

I implementeringsfasen så skapades komponenter. För att vinna tid valdes att 

programmera olika delar var för sig. Varje komponent skulle ha så hög 

sammanhållning som möjligt och vara så lite kopplad till andra delar som möjligt. 

Anledningen till detta var främst för att varje komponent skulle kunna fungera 

fristående från de andra komponenterna. Figur 8 visar en översiktsbild av hur de nya 

komponenterna ser ut. Designen är väldigt enkel och stilren. En menyrad skapades 

(nr. 1 i Figur 8) med underrubriker för varje komponent. Dessa underrubriker kan 

sedan i sin tur ha underrubriker till sig i form av dropdownmenyer. (nr. 2 i Figur 8) 

 

Figur 8 Översikt av det nya intranätet 

3.3.1  Komponentuppdelning 

Totalt skapade fem olika komponenter. Varje komponent består av olika vyer. Vilken 

vy som visas beror på tillåtelsenivån hos den inloggade personen samt vad personen 

klickar på. All text som är rödmarkerad är länkar. Dessa länkar skickar en vidare i 

hierarkin då det handlar om mappning, annars skickas man till en sida där information 

kan editeras.  

I Figur 9 kan man se hur det ser ut för en administratör när denne lägger till en 

student.  
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Figur 9 Lägga till student, adminvy. 

I Figur 10 ser man samma komponent, men med en annan vy. Här listar en lärare de 

elever som finns på skolan. 

 

 

Figur 10 Lista studenter, lärarvy 

3.3.2  Komponentöversikt 

Nedan beskrivs varje komponent.  
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3.3.2.1  Student  

Studentkomponenten är uppdelad i två delar. En del för administratören och en del för 

lärare. Administratören kan lägga till och ta bort utbildningar och studenter. För att få 

en inblick i hur studentkomponenten ser ut se Figur 9 och Figur 10. Administratören 

kan även ladda upp studenter och utbildningar via en CSV-fil eller ladda ner 

studentlistor direkt till Excel. För att koda av CSV-filen så används en speciell 

struktur. I detta projekt har skiljetecknet semikolon använts om inte CSV-filen 

skapades direkt i Excel. Strukturen på filen ska vara: 

förnamn;efternamn;mail;personnummer;startår;lösenord;lösenord;utbildning  

eller 

YYYY-MM-DD;HH:MM;HH:MM;sal;kurs 

För att kunna filtrera data används filtrering genom jQuery. Börjar man skriva något i 

vald kolumn på översta raden filtreras kolumnen efter det.  

3.3.2.2  Filarkivet 

Filarkivet innehåller alla filer som går att ladda upp och ner från sidan. Varje fil måste 

vara kopplad till en speciell kurs, vara en allmän fil inom en utbildning eller vara en 

generell fil som alla i hela skolan kan titta på.  

Elever kan endast ladda upp filer till sin utbildning eller filer till en specifik kurs.  

När filer laddas upp sparas det datum som är när filen laddas upp. 

Filarkivet har en mapp-stuktur som ser ut som i Figur 11.  

 

Figur 11 Filarkivets mappar. 

För att få en bra översikt av vilka filer man själv lagt upp visas dessa filer alltid överst 

i listan av filer som finns inom vald kategori. En administratör kan ta bort vilka filer 

som helst. Lärare kan bara ta bort sina egna filer och likaså eleverna.  

I Figur 12 kan man se hur filarkivet ser ut. Vyn visar när den inloggade 

student@student.student är inne i sin utbildningsmapp Affärslogistik/Kvalificerat för 

kursen Affärssystem.   
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Figur 12 Student@student.students vy över filer i mappen affärssystem 

För att kunna filtrera bland filerna används filtrering genom jQuery. Börjar man 

skriva något i vald kolumn på översta raden filtreras kolumnen efter det. 

Lärare eller administratör kan välja att ladda upp en till många olika kategorier 

samtidigt. De kommer åt alla undermappar, se Figur 13. Elever kan endast ladda upp 

filer till sin egen kurs, allmänt till sin utbildning eller till en generell mapp för hela 

skolan.  
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Figur 13 Administratörens uppladdning av filer 

3.3.2.3  LIA-databasen   

I LIA-komponenten kan LIA-platser läggas till och överblickas för elever. LIA-

platser kan även tas bort eller uppdateras. Administratören kan hantera uppdateringar, 

ta bort och lägga till nya platser för vem som helst, se Figur 14. En elev ser alltid sina 

egna tillagda LIA-platser överst i listan och andra elevers LIA-platser nedanför, se 

Figur 15. 
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Figur 14 Administratörens vy av LIA-platser 

 

Figur 15 Studentens vy över sina LIA-platser och andras LIA-platser 

För att kunna filtrera bland LIA-platser används filtrering genom jQuery. Börjar man 

skriva något i vald kolumn på översta raden filtreras kolumnen efter det.  

3.3.2.4  Tenta 

Administratören kan lägga till, uppdatera eller ta bort en tenta. När en ny tenta lagts 

till en kurs, kan elever som är anmälda till den kursen anmäla sig till tentan. Eleven 

ser sedan tydligt vilka tentor han själv är anmäld till. Administratören kan även ladda 

ner en Excel-lista på anmälda studenter.  
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3.3.2.5  Utvärdering 

Administratören kan skapa en grundutvärdering som alltid ska användas till alla 

utbildningar och alla kurser. Administratören väljer då kurs och trycker sedan skapa, 

se Figur 16. Administratören ser samtidigt även en förhandsgranskning av hur 

utvärderingen ser ut. 

 

Figur 16 Grundutvärdering 

Kommer administratören på att han vill skapa nya frågor eller ta bort en fråga för en 

viss kurs så kan han göra även det. När administratören lägger till en fråga så väljer 

han vilka svarsalternativ som ska finns. Han kan kryssa för att skala ska finnas med, 

”vet ej”-alternativ samt om textruta ska finnas eller inte. Se Figur 17. 
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Figur 17 Administratör lägger till en fråga 

Efter att en fråga skapats kan administratören välja om frågan ska vara med i 

utvärderingen eller inte, se Figur 18. Administratören kan även ändra frågorna genom 

att trycka på den röda rubriken på tentamen. 

 

Figur 18 Frågor i utvärderingen 

Eleverna som är anmälda till den kursen som en utvärderings skapats till kan sedan gå 

in och svara på utvärderingen. Se Figur 19. 
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Figur 19 Elevernas vy av utvärderingen (förkortad) 

Administratören kan se hur många av eleverna som svarat på utvärderingen och de ser 

även medelvärden och kommentarer av resultat. 

3.4 Språk 

För att det ska vara enkelt att byta språk så gjordes grundspråket till engelska. En 

svensk språkfil skapades som sedan lades till så att den automatisk används om man 

har installerat Joomla på svenska. Detta gjordes för att det skulle vara enkelt att ändra 

språket på webbsidan utan att behöva söka efter specifika textsträngar i koden.   

3.5 Testning 

För att testa sidan genomfördes först tester på varje enskild komponent för att testa att 

de uppfyllde de funktionella krav som fanns på produkten. För att genomföra testen 

byggdes krav-listan om till testfall. Alla test genomkördes, de som gav blev fel 

korrigerades och sedan kördes alla testfall en gång till tills inga fel uppstod. 

(regressionstest) Se Appendix D för testfall. 

För att testa användbarheten av systemet tilläts än en gång ovana användare testa 

systemet. Fokus lades även denna gång på om personen som testade systemet kom 

fram till sitt mål och vilka felval som skedde. Här kom klagomål på framförallt dåliga 

val av rubriker. Det var kommentarer om att det var dåligt att man inte såg i vilken 

mapp man befann sig i. Några testpersoner klagade på att det var jobbigt att gå till 

fliken ”ladda upp” för att ladda upp en fil istället för att kunna ladda upp direkt i 

mappen.  

Över lag så var det positiv respons av testpersonerna.  

Tester är inte helt rättvisa då sidan under testen endast innehåller intranätet och ingen 

övrig information så som data som inte har med intranätet att göra.  
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4 Diskussion och slutsatser 

Här reflekteras och dras slutsatser över designtekniken persona och hur den hjälpt 

under implementeringen av systemet. Här reflekteras även över vilka problem som 

uppstått och hur dessa skulle lösts annorlunda. Vilka framtida arbeten som finns för 

projektet beskrivs och sedan vilka erfarenheter som vunnits genom detta 

examensarbete. 

4.1 Reflektioner - metoder 

Persona hjälper en att återkoppla till slutanvändarna under hela utvecklingsprocessen. 

Det blir enklare därför att man hela tiden har fiktiva personer att referera tillbaka till 

när man pratade om systemet. Persona gjorde att man tänkte på att systemet skulle 

användas att vanliga människor. Detta gjorde att man tänkte efter en extra gång; ”Har 

Erik stöd för javascript? ”Tar det för lång tid för Emil att navigera genom dessa 

menyval eller orkar han inte och bara lägger ner?” ”Hittar Annelie på sidan om vi har 

så här mycket information på en och samma sida eller ska vi dela upp det?” Samtal 

som dessa uppkom många gånger under projektets gång, vilket fungerade 

överraskande bra. Det blev väldigt tydligt att systemet inte utvecklades för skaparna 

av systemet, utan för slutanvändarna av systemet. 

Det svåra med personas var att skapa dem. Gruppen som skulle grupperas i 

undergrupper var svår att skilja på annat än åldersmässigt och teknikintresse. Det var 

en enorm spridning. En slutsats som dragits är att vore bra att skapa några personas 

som är lika för många system, sedan alltid ha dessa fiktiva personer i åtanke när man 

programmerar system som ska vara användbara för en stor grupp människor. Det är 

trots allt många webbsidor och system på Internet som används av liknande grupper 

av människor. Om man endast skulle arbete utifrån fördefinierade personas skulle det 

dock blir svårt att lära känna sin målgrupp. Det är trots allt en del av arbetet med att ta 

fram personas som leder till att man lär känna sina användare. Detta kanske skulle 

leda till att man måste hitta andra sätt för att få förståelse för sina personas och sin 

användargrupp.   

Att testa systemet med användare visade brister som fanns med det system som 

skapats. Tid fanns inte för att korrigera alla fel för att sedan utvärdera igen.  

Rubrikerna skulle ha varit enkla att byta men handledaren skulle själv sätta dessa, så 

den kommentaren ignorerades. I menyn sattes det valda menyvalets teckensnitt som 

fet-markerat och sökvägen lades in på den sida man befann sig på. Det borde läggas 

till något alternativ om att ladda upp fil i den mapp man befinner sig i, men detta är 

inte korrigerat. 

Som nämnts tidigare är det svårt att testa ett intranät som inte är integrerat i det 

verkligt system. Självklart borde det testas i sin verkliga miljö, men det var väldigt 

svårt att genomföra. Konsekvenser av detta är endast negativa; enbart ett intranät i 

jämförelse med en hel webbsida är stor. En webbsida innehåller ofta banners och 

liknande information som lockar ögonen åt det hållet, vilket bör innebära stora 

störningsmoment.  
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4.2 Reflektioner – verktyg/tekniker 

De största problemen som stötts på under detta examensarbete beskrivs i detta avsnitt. 

Navigering för filer 

Ett mål var att det skulle gå ladda upp filer och navigera bland dem på ett smidigt och 

enkelt sätt. Detta löstes genom att det skapades ett litet internt filsystem. För att kunna 

få en bra filstruktur som det var lätt att ladda upp nya dokument till, skapa mappar 

och navigera i gjordes enklare kopplingar mellan dokument, kurs och ägare i 

databasen. Skulle denna del göras om idag så skulle någon slags trädstruktur ha 

använts. Sökning av färdiga jQuery-plugin för detta ändamål hade även genomförts 

grundligare.  

Utvärderingar 

Elever skulle bara kunna svara på utvärderingar för kurser som de själv deltagit i. För 

att koppla samman en elev med de utvärderingar som ska finnas tillgängliga för just 

den eleven skapades en relationstabell i databasen. Detta möjliggjorde att eleven 

endast kunde se de utvärderingar som han skulle se. Utvärderingen fungerar bra men 

skulle det göras om på något sätt så skulle det läggas till någon slags kontroll hos 

administratören så att han kan få veta vilka som inte gjort utvärderingen. Här blev det 

missförstånd i och med att utvärderingen uppfattades som frivillig och anonym. 

Exportera databaser till Excel-filer 

Vid export från databasen till Excel-filer är det viktigt att ha rätt teckenkodning 

annars kan texten bli oläslig eller så kan till exempel de svenska tecknen, å ä och ö, 

visas inkorrekt. För att uppnå detta användes PHP:s funktioner ”encode” och 

”decode”. Dessa kan användas för att få teckenkodningen till UTF-8.  

Krockar mellan olika JavaScripts-bibliotek 

jQuery användes bland annat för att få filtrering av tabeller som visas på sidan. När 

sedan det skulle slås samman med den design som skapades till sidan uppstod en 

krock mellan de JavaScripts-bibliotek som användes i designen och jQuery. Designen 

hade drop-down-menyer som använde Joomlas egna JavaScripts-bibliotek, 

MooTools. Denna krock borde undvikits i första början, men det löstes senare genom 

att delar av filtreringen gjordes om och delades av koden kodades om enligt förslag på 

jQuerys webbsidan. Se referens [20] för information om krockar mellan olika 

JavaScipts-bibliotek och jQuery. 

4.3 Erfarenheter 

Den största erfarenheten som har tillkommit genom detta examensarbete är att krav 

alltid kan förändras, uppdateras och läggas till om man inte sätter stenhårda 

begränsningar och berättar exakt hur mycket tid man har att lägga på produkten. I vårt 

fall blev det för mycket att ändra då tiden var väldigt begränsad. Det är bra att ha god 
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återkoppling till kunden och speciellt i ett mindre examensarbete där tid är en 

bristvara. Examensarbetet borde även ha begränsat mera, då implementeringstiden är 

väldigt kort och det är mycket annat som ska hinnas med innan och efter. 

Hade examensarbetet gjorts om idag så hade mer tid lagts på att ta fram kraven. Något 

beslut borde även ha tagits om att en komponent skulle göras klart åt gången. Den 

färdiga komponenten skulle sedan skickas till kunden och sedan skulle kunden få ge 

sin åsikt om just denna komponent. Det hade då varit enklare att rätta brister direkt 

och kommunikationen till kunden hade även blivit närmre. Detta hade i slutändan 

gjort det möjligt att leverera en, två eller kanske tre färdiga komponenter som kunden 

var nöjd med, istället för fem stycken som måste utvecklas ytterligare. 

Examensarbetet har givit en stor erfarenhet av CMS-systemet Joomla. Designmönstret 

MVC har hela tiden varit med, vilket är otroligt bra att ha stor förståelse för då de 

används väldigt ofta inom programmering. Kunskaper om PHP, CSS och JavaScript 

har även utvecklats betydligt.    

En annan viktig erfarenhet är att allt tar tid, även små designdelar. Man måste alltid 

vara beredd på att saker inte fungerar ihop och planera inför detta. 

Att ha provat arbeta med designtekniken persona är också en erfarenhet och något 

som kommer att följa med i framtida arbeten. Man ska aldrig glömma vem som är den 

verkliga användaren av systemet man utvecklar och persona hjälper en att komma 

ihåg detta.  

4.4 Framtida arbeten 

Även om de funktionella kraven är uppfyllda så är systemet inte redo att användas av 

kunden eftersom kunden i efterhand ansett att de krav som skrevs tillsammans under 

planeringsfasen inte uppfyller de önskemål som finns på produkten. Några saker 

måste korrigeras och några måste läggas till. Flera av ändringarna fanns inte 

specificerade i början. 

Det är inte jättestora förändringar, men tiden räcker inte till för att fixa till dem i detta 

examensarbete. Dels för att det är slut på tid och dels för att det är svårt att veta om 

kraven sedan kommer att ändras igen. Nedan listas några av de nya kraven för 

administratör och föreslagen lösning. Övriga ändringar skulle kunden komma med 

senare, dessa finns inte med i denna rapport. 

Student 

Uppdatera, ta bort och lägga till studieort. Lägg till en ny underrubik och gör om 

stad så att det fungerar likadant som 

när man lägger till/tar bort kurser och 

utbildningar.  

Se och ändra lösenord. När lösenordet sparat ska det ej 

krypteras. Hämta lösenordet från 

databasen och skriv ut det exakt som 

övrig information om eleven skrivs ut.  

Excel-filen ska innehålla lösenorden. Hämta lösenordet från databasen, 

dekryptera det och lägg till det i 
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excelfilen likadant som den övriga 

datan läggs till i filen. 

En student ska först kopplas till ort och sedan till en 

utbildning. 

När man lägger till en ny elev så bör 

först stad väljas, sedan borde en ny 

dropdownlista visa vilka utbilningar 

som finns för den valda staden. 

En kurs ska först kopplas till ort och sedan till en 

utbildning. 

Samma som ovan fast för kurs istället 

för student. 

 

LIA 

En administratör ska först kunna välja startår, sedan 

ort, sedan utbildning och därefter en student. 

Länka ihop genom dropdown listor 

där föregående lista uppdaterar 

nästkommande listor. Listan på 

tabeller som sedan skapas ska sedan 

gå att filtrera så som idag. 

Tabellen ska även innehålla startår. Lägg till startår i tabellen och hämta 

startåret från databasen likadant som 

övrig information hämtas. 

LIA-perioder ska kodas i databasen (LIA1, LIA2, 

LIA3 och LIA4). Man ska välja en period och inte 

mata in period (för att undvika missförstånd). 

Lägg till en ny kolumn i databasen för 

vilka nivåer som ska finnas för LIA-

platserna. Hämta dessa och visa dem i 

en dropdown istället för att ha ett fält 

där man kan skriva in period.    

Man ska kunna filtrera listan efter startår. Visa även startår i listan över LIA-

platser. 

 

Tenta 

Under Add exam: Man ska först välja studieort, 

sedan utbildning och sedan kurs. 

Ändra så att man först väljer studieort 

i en dropwdownmeny, för att sedan 

uppdatera nästkommande 

dropwdownmeny med de utbildningar 

som finns i den staden. 

En kurs brukar ha tre examenstillfällen så man ska 

även kunna bestämma examenstillfälle (t.ex. i en 

lista med alternativknappar, radioknappar) 

Skapa en radioknapp där 

administratören kan välja i vilket 

tillfälle tentan är. Detta ska även 

eleverna senare se.   

Man ska även kunna filtrera listan efter ort och 

utbildning. 

Lägg till ort och för vilken utbildning 

tentan går. Informationen hämtas 

likadant som den övriga informationen 

direkt från databasen. 

 

Filarkivet 

En administratör ska kunna skapa extra mappar och 

kunna koppla mappar till olika ort, utbildningar och 

kurser. 

Gör om hela strukturen av filer, så att 

det följer en trädstruktur där varje 

mapp har en förälder. Gör det sedan 

möjligt att trycka sig fram till den 
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mapp som man vill stoppa filen i, 

sedan tryck ladda upp fil här.  

Man ska kunna filtrera efter studieort. Lägg till så att studieort visas när alla 

filer som finns i filarkivet visas. Gör 

så att detta går att filtrera över så som 

de andra delarna filtreras över. 

Listan på mapparna ska visas i alfabetisk ordning 

under varandra. 

När filerna hämtas från databasen ska 

de sorteras efter namn. 

 

Utvärdering 

Man ska först välja år, sedan ort, sedan utbildning 

och sist kursen. 

När en utvärdering skapas så ska man 

först välja år, sedan gå vidare till en ny 

sida för att välja utbildning, sedan en 

ny sida för att välja kurs.    

Introtext ska skapas automatiskt t.ex. i detta format: 

(År, Studieort, Utbildning, Kurs). 

Se till att spara variabler från vald ort, 

utbildning och år och skriv sedan ihop 

detta till en intotext och spara det i 

databasen tillsammans med 

utvärderingen. 

Koppla utvärderingen till tentaschemat (till 

kursernas första examenstillfälle) så att 

utvärderingen når studenterna när tentan varit. 

När utvärderingar visas, kontrollera 

datum mot kursens tenta för att se om 

tentamen varit eller inte. Har tentamen 

varit, så visa utvärderingen, inte 

annars. Se även till att administratören 

måste skapa en utvärdering när en 

tenta läggs till, alternativt att en 

grundutvärdering skapas automatiskt 

när en tentamen skapas. 

Under Skapa fråga: Titel behövs ej. Ta bort titel helt från sidan och från 

databasen. 

Ta bort knappen Delete (systemet ska spara alla 

utvärderingar). 

Ta bort möjligheten att ta bort 

utvärderingar genom att ta bort 

knappen. 

Man ska kunna se kursens medelresultat på alla 

frågor (skapa 1-7). 

Addera alla resultat i slutet av sidan 

och dela detta med antalet resultat för 

att få fram ett medelvärde av alla 

frågor. 

Vi behöver se vem som har svarat på utvärderingen i 

varje kurs. 

Skapa en lista av de personer som går 

den kurs som utvärderingen gäller. 

Lägg till en tabell till i databasen som 

håller koll på vilka som gjort 

utvärderingen och vilka som inte gjort 

den. Skapa en vy så administratören 

kan se som visar vilka elever som 

svarat på utvärderingen och vilka som 

inte har gjort det.  
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Appendix A 

Då enkätundersökningen gjordes online syns inte alternativen. De svar som är inom 

paranteser är de möjliga svar som funnits i dropdownmeyerna.  

 

Hej 

 

Vi är två studenter vid Linköpings tekniskahögskola, vi har som examensarbete att 

utveckla er hemsida/ert intranät. 

 

För att kunna göra det så bra som möjligt behöver vi era åsikter. 

 

Vi ber er därför att fylla i denna enkät, den tar ca 3 minuter att göra. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänligen 

Lovisa och Filip 

 

Hur gammal är du? *  

 

 

Kön * 
Man

 

(Man, kvinna) 

 

Var är du uppväxt? *  

 

Vilken är din studieort? * 
Norrköping

 

(Stockholm, Norrköping) 

 

Vilken datorvana anser du dig ha? *  

 
1 2 3 4 5 

 

Obefintlig      Jättebra 

 

Vilka av följande sidor är/har du varit medlem i? *  

 Facebook 

 Twitter 

 Lunarstorm 
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 Skunk 

 Myspace 

 Annan liknande 

 Ingen 

 

Vilken är din högsta avslutade utbildning? * 
Grundskola

 

(Grundskola, Gymnasium, Högskola/Universitet, Folkhögskola ) 

 

Jag känner mig oftast? *  

 Glad 

 Ledsen 

 Sur 

 Ilsken 

 Irriterad 

 Partysugen 

 Kär 

 Vimsig 

 Social 

 Oemotståndlig 

 Bäst 

 Ful 

 Blyg 

 Sömnig 

 Stressad 

 Knäpp 

 Kräsen 

 Snygg 

 Annat 

 

Har du någon gång besökt skola hemsida? * 
Ja

 

(Ja, Nej) 

 

Har du någon gång loggat in på skolans hemsida? * 
Ja

 

(Ja, Nej) 
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Om du svarade nej på föregående fråga. Varför? 

 

 

Vilka delar av skolans hemsida har du besökt som inloggad?  

 LIA-Databas 

 Tentaanmälan 

 Tentaschema 

 Kursutvärdering 

 Filarkivet 

 Inget 

 

Tycker du det är enkelt att söka information på sidan?  

 
1 2 3 4 5 

 

Svårt      Enkelt 

 

Hur nöjd är du med skolans nuvarande hemsida?  

 
1 2 3 4 5 

 

Inte nöjd      Väldigt nöjd 

 

Finns det någon del du tycker fungerar dåligt?  

 LIA-Databas 

 Tentaanmälan 

 Tentaschema 

 Kursutvärdering 

 Filarkivet 

 Allt fungerar bra 

 

Beskriv det som fungerar dåligt eller om du har stött på något annat problem med 

hemsidan. 
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Finns det något du saknar på hemsidan eller har du förslag på förbättringar? 

 

 

Valfritt: Fyll i email.  
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Appendix B 

Här följer en sammanställning av resultaten för enkätundersökningen. För en total 

sammanställning maila författarna av rapporten.  
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Ålder, lärare 
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Känner mig oftast..
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Appendix C 

ER-diagram 
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Appendix D 

Student 

Här beskrivs testerna av student-komponenten. 

Test 1.1: Installation av student-komponenten 

Testspecifikation: Installation av student-komponenten från Joomlas backend. 

Förväntat resultat: Komponenten installeras på ett korrekt sätt. 

Resultat: Utfört! Komponenten installerades på ett riktigt sätt. 

Test 1.2: Lägga till, uppdatera och ta bort en student 

Testspecifikation: En ny student ska skapas och sedan ska informationen om 

studenten uppdateras. Avslutningsvis ska studenten tas bort. 

Förväntat resultat: Att studenten skapas, dess information går uppdatera och att all 

information om studenten raderas när man tar bort den.  

Resultat: Utfört! Studenten skapades, uppdaterades och raderades. 

Test 2.3: Lägga till, uppdatera och ta bort en lärare 

Testspecifikation: En ny lärare ska skapas och sedan ska informationen om läraren 

uppdateras. Avslutningsvis ska läraren tas bort. 

Förväntat resultat: Att läraren kan skapas, dess information går uppdatera och att 

läraren raderas när man tar bort den.  

Resultat: Utfört! Läraren skapades, uppdaterades och raderades. 

Test 2.4: Lägga till, uppdatera och ta bort en utbildning 

Testspecifikation: En ny utbildning ska skapas och sedan ska informationen om 

utbildningen uppdateras. Avslutningsvis ska utbildningen tas bort. 

Förväntat resultat: Att utbildningen kan skapas, dess information går uppdatera och att 

utbildningen raderas när man tar bort den.  

Resultat: Utfört! Utbildningen skapades, uppdaterades och raderades. 

Test 2.5: Lägga till, uppdatera och ta bort en kurs 

Testspecifikation: En ny kurs ska skapas och sedan ska informationen om kursen 

uppdateras. Avslutningsvis ska kursen tas bort. 

Förväntat resultat: Att kursen kan skapas, dess information går uppdatera och att 

kursen raderas när man tar bort den.  

Resultat: Utfört! Kursen skapades, uppdaterades och raderades.  

Test 2.6: Nerladdning av lista i Excel med alla studenter tillhörande en viss 

utbildning 

Testspecifikation: Administratören ska kunna välja en utbildning och få möjligheten 

att ladda ner en lista i Excel där alla studenter på den utbildningen visas med alla 

tillhörande information om dem. 
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Förväntat resultat: Att administratören lyckas ladda ner en Excel-fil och endast 

studenter som går den valda utbildningen finns med i listan. 

Resultat: Utfört! Den Excel-fil som laddas ner innehåller en lista över de studenter 

som går den valda utbildningen. 

Filarkivet 

Här beskrivs testerna av filarkiv-komponenten. 

Test 2.1: Installation av filarkiv-komponenten 

Testspecifikation: Installation av filarkiv-komponenten från Joomlas backend. 

Förväntat resultat: Komponenten installeras på ett korrekt sätt. 

Resultat: Utfört! Komponenten installerades på ett riktigt sätt. 

Test 2.1: Ladda upp och ta bort filer för admin och lärare 

Testspecifikation: Administratörer och lärare ska kunna ladda upp filer till alla kurser 

och utbildningar 

Förväntat resultat: Att filer är möjligt att laddas upp och det gåt att välja bland alla 

kurser för vilka filerna ska höra till. 

Resultat: Utfört! Filen laddades upp och uppladdaren fick välja bland alla kurser och 

utbildningar. 

Test 2.3: Ladda upp och ta bort fil för student 

Testspecifikation: En student ska enbart kunna ladda upp filer till sin egen utbildning 

och endast ha möjlighet att ta bort filer som studenten själv laddat upp. 

Förväntat resultat: Att när studenten laddar upp en fil hör den till studentens 

utbildning och att student endast kan ta bort de filer studenten själv laddat upp. 

Resultat: Utfört! Filer en student laddar upp hör till studentens utbildning. 

Test 2.4: Sortering av filer 

Testspecifikation: När man navigerar bland de filer som finns ska de vara 

kategoriserade efter vilken kurs och utbildning de hör till. 

Förväntat resultat: Att filerna är kategoriserade på beskrivet sätt. 

Resultat: Utfört! Filerna är kategoriserade efter vilka kurser och utbildning de här till. 

Test 2.5: Uppladdning av fil till flera kurser samtidigt 

Testspecifikation: Det ska vara möjligt att när administratören och lärare laddar upp 

en fil att de får välja en eller flera kurser som filen ska höra till. 

Förväntat resultat: Att när man laddar upp en fil ska man ha möjligheten att se en lista 

med de kurser som finns och kunna välja de kurser som filen ska kopplas till. 

Resultat: Utfört! Man får välja fritt från existerande kurser som man vill att filen ska 

höra till. 

LIA-databasen   

Här beskrivs testerna av LIA-komponenten. 

Test 3.1: Installation av LIA-komponenten 
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Testspecifikation: Installation av LIA-komponenten från Joomlas backend. 

Förväntat resultat: Komponenten ska installeras på ett korrekt sätt. 

Resultat: Utfört! Komponenten installerades på ett riktigt sätt. 

Test 3.2: Lägga till, uppdatera och ta bort LIA-plats för administratör 

Testspecifikation: En administratör ska kunna lägga till en LIA-plats för en viss 

student. När detta skett ska administratören kunna uppdatera informationen för att 

sedan kunna ta bort den. 

Förväntat resultat: Administratören kan skapa LIA-platsen och uppdatera 

informationen och LIA-platsen försvinner när admin tar bort den. 

Resultat: Utfört! Administratören lyckas med testet. 

Test 3.3: Lägga till, uppdatera och ta bort LIA-plats för student 

Testspecifikation: En student ska kunna skapa en LIA-plats till sig själv, uppdatera 

information t ex handledarens namn och sedan kunna ta bort LIA-platsen. 

Förväntat resultat: Att studenten kan skapa en LIA-plats till sig själv och uppdatera 

och ta bort den. 

Resultat: Utfört! Studenten lyckas med testet. 

Test 3.4: Filtrering/sökning av LIA-platser på utbildning, antagningsår och 

period. 

Testspecifikation: När LIA-platser visas ska det kunna ske en filtrering av dem genom 

att man skriver in det som man vill ska visas högst upp i tabellen med LIA-platser. 

Förväntat resultat: Att tabellen ändras beroende på vad man skrivit in i fälten och 

visar önskat resultat. 

Resultat: Utfört! När något skrivs in i fälten högst upp i tabellen med LIA-platser 

uppdateras tabellen och visar endast resultat som stämmer överrens med det man 

skrivit in. 

Tenta 

Här beskrivs testerna av tenta komponenten. 

Test 4.1: Installation av tenta komponenten 

Testspecifikation: Installation av tenta komponenten från Joomlas backend. 

Förväntat resultat: Komponenten installeras på ett korrekt sätt. 

Resultat: Utfört! Komponenten installerades på ett riktigt sätt. 

Test 4.2: En administratör ska kunna lägga till, uppdatera och radera en tenta. 

Testspecifikation: En administratör ska försöka lägga till en tenta och därefter 

uppdatera delar av informationen om den just skapade tentan för att sedan radera den 

just skapade tentan. 

Förväntat resultat: Administratören fyller i nödvändig information och lyckas skapa 

tentan. För att sedan klicka sig in på den just skapade tentan och uppdatera 

informationen och avslutningsvis radera den. 
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Resultat: Utfört! Administratören lyckas skapa en tenta och uppdatera informationen 

och radera den. 

Test 4.3: Se ladda ner lista över anmälda studenter 

Testspecifikation: En administratör ska kunna logga in och se vilka personer som är 

anmälda till en viss tenta. Om administratören vill ska det vara möjligt att ladda ner en 

lista i Excel över de studenter som är anmälda till tentan. 

Förväntat resultat: Admin kan se vilka personer som är anmälda till tentan och har 

möjlighet att ladda ner en lista över anmälda studenter i Excel-format. 

Resultat: Utfört! Admin kunde se vilka som var anmälda till en specifik tenta och 

kunde ladda ner Excel-filen. 

Test 4.4: Anmälning till tentor 

Testspecifikation: En student ska endast kunna se och anmäla sig till tentor i kurser 

som tillhör den utbildning de går. Anmälningsperioden för en tenta ska vara 1-4 

veckor innan tentamenstillfället. 

Förväntat resultat: Att studenten ser de tentor som berör den utbildning han går och 

om det är 1-4 veckor kvar till tentamensdagen bör 

Resultat: Utfört! Studenten kunde anmäla sig till rätt tentor inom rätt tidsperiod. 

Utvärdering 

Här beskrivs testerna av utvärderings-komponenten. 

Test 5.1: Installation av utvärderings-komponent 

Testspecifikation: Installation av utvärderings-komponent från Joomlas backend. 

Förväntat resultat: Komponenten installeras på ett korrekt sätt. 

Resultat: Utfört! Komponenten installerades på ett riktigt sätt. 

Test 5.2: Skapa en fråga  

Testspecifikation: Administratören ska försöka skapa en ny fråga och ha 

valmöjligheten att välja mellan olika sorters svarsalternativ. 

Förväntat resultat: Administratören får välja att ha textfält och/eller en skala med 1-7 

som svarsalternativ när frågan skapas. 

Resultat: Utfört! Frågan skapas och administratören kan välja de svarsalternativ som 

önskas. 

Test 5.3: Uppdatera och ta bort frågor 

Testspecifikation: Det ska vara möjligt att uppdatera en fråga som redan skapats och 

även möjligt att ta bort en fråga som inte längre behövs. 

Förväntat resultat: Det är möjligt att uppdatera frågan och svarsalternativen och även 

radera vid behov. 

Resultat: Utfört! Det var möjligt att uppdatera en existerande fråga och sedan ta bort 

den. 

Test 5.4: Skapa en utvärdering 
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Testspecifikation: Det ska vara möjligt att skapa en enkät för en specifik kurs. Frågor 

som ska ingå i enkäten ska väljas ut från de frågor som man skapat innan. 

Förväntat resultat: Att man kan välja ut frågor som ska ingå i enkäten för att sedan 

kunna välja för vilken kurs den ska skapas. 

Resultat: Utfört! Det gick att skapa en enkät för vald kurs med de frågor som man 

ville skulle ingå. 

Test 5.5: Se resultat för enkät 

Testspecifikation: Administratör och lärare ska kunna se hur studenter har svarat på 

utvärderingen. För respektive fråga så ska ett medelvärde för hur eleverna svarat 

synas om ”skala (1-7)” fanns som svarsalternativ och om också ”textfält” fanns som 

svarsmöjlighet ska dessa svar presenteras vid frågan. 

Förväntat resultat: Att resultatet kan ses på det sätt som beskrivs i testspecifikation. 

Resultat: Utfört! Administratörer och lärare kan se resultat för vald kurs på ett önskat 

sätt. 

Test 5.6: Svara på utvärdering 

Testspecifikation: Studenter ska bara se och ha möjlighet att svara på utvärdering för 

kurser som dem har deltagit i. När en student svarat på en utvärdering ska de 

försvinna från listan med utvärderingar. 

Förväntat resultat: En student kan bara se utvärderingar för de kurser studenten gått 

och när svar lämnats ska den försvinna för studenten. 

Resultat: Utfört! Studenten kan svara på utvärderingar som berör kurser och 

utvärderingen försvinner för studenten 
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På svenska 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida 

ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning 

att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda 

ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det 

oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. 

Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 

detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 

upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 

tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som 

upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av 

dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras 

eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 

kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 

egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press 
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