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Remissvar på kravbild avseende ny lärplattform vid Stockholms 

universitet 

Områdesnämnden har fått kravbilden avseende ny lärplattform vid Stockholms universitet på 

remiss och skulle vilja framföra följande synpunkter. Vi finner att behovet av en ny 

lärplattform är stort och även om vi önskar en ersättare till Mondo skyndsamt är vi tveksamma 

till den föreslagna tidsplanen som verkar forcerad. Det är viktigare att upphandlingen, 

inklusive de föreslagna användartesterna, blir väl genomförd. Vi ställer oss också frågande till 

varför det är så bråttom nu, borde inte denna remiss ha kunnat skickas ut betydligt tidigare? 

Arbetet med att ta fram en ny lärplattform har pågått under en längre tid, men ser från 

områdets horisont ut att sakna den kontinuitet i arbetet som hade varit önskvärd.  

 

Området ställer sig också positivt till att fokus är på pedagogiska funktioner, snarare än på 

administrativa verktyg, även om de senare förstås också behöver fungera. Den föreslagna 

kravbilden täcker in mycket vilket är väldigt positivt, men vi ställer oss ändå lite tvekande till 

om systemet riskerar att bli för spretigt med brister i användarvänlighet och hög kostnad som 

följd. Vi ställer oss också frågande till hur många leverantörer som faktiskt kan leverera en 

produkt som uppfyller alla ska-punkter. Det är ju väldigt viktigt att vi inte sållar bort bra 

leverantörer p.g.a. alltför många ska-punkter och vi förutsätter att IT-avdelningen har den 

översikt av tänkbara leverantörer som krävs för att säkerställa att ska-listan inte är alltför 

exkluderande. Det är flera andra lärosäten som gjort (eller just nu gör) upphandlingar av 

lärplattform och det vore önskvärt om lärdomar från deras upphandlingar togs tillvara i 

processen, speciellt med tanke på ska-punkternas exkluderande karaktär. 

 

Området har också några mer specifika frågor/synpunkter 

 På sidan 5 i missivet står under Kurshantering att "Aktiviteter med tidplan ska vara 

underlag för schemaläggning". Vi förutsätter att avsikten är att det ska kunna vara ett 

underlag. Alla institutioner använder inte TimeEdit för sin schemaläggning. 

 På sidan 6 i missivet står under Uppföljning att "Administratör och lärare ska ha stöd 

för att utvärdera och dokumentera kurser". Om detta innebär att det 

kursvärderingssystem universitetet använder (f.n. Survey & Report) ska användas 

inifrån lärplattformen både för själva kursvärderingen, men även för publicering av 

sammanställning så förutsätter det att det är tillräckligt flexibelt så att t.ex. 

kvantitativa svar kan läggas ut publikt, men att t.ex. kvalitativa svar tillhandahålls på 

annat sätt. Det gör också att ansvaret läggs på ansvarig lärare, vilket inte alls är säkert 
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att det är ett lämpligt system. Ofta organiserar institutionerna sig så att arbetet med 

kursvärderingar är centraliserat på institutionen vilket är viktigt att den nya 

lärplattformen ger stöd för, om kursvärderingar ska hanteras i densamma. 

 På sidan 7 i missivet står under Användbarhet att "Åtkomst ska styras med en 

anpassningsbar rollbaserad behörighetsstruktur".  Vi förutsätter att det innebär att en 

institution kan utse en ansvarig (t.ex. studierektor) som per automatik får viss 

behörighet för alla institutionens kurssidor (dock ej med nödvändighet andra sidor 

som skapats på institutionen). 

 Vi noterar att kravbilden även innehåller komponenter som underlättar vid arkivering 

av ett kurstillfälle, vilket uppskattas 

 På sidan 1 i kravbilden finns en punkt "ska enkelt kunna kontrollera att kursmål, 

litteratur- och resurslista, schema och annat som krävs innan kursstart finns 

tillgängligt". Det vore här önskvärt om kursmål kunde hämtas direkt från SISU.  

 På sidan 1 i kravbilden finns en punkt "ska kunna se kursinformation, litteraturlista, 

schema och annat som krävs för student att välja kurser och förbereda sig utan att 

behöva logga in". Vi ser det som väldigt viktigt att det är möjligt att ha en publik del 

av kurssidorna och stödjer att detta är en ska-punkt. 

 På sidan 3 i kravbilden finns en punkt "ska kunna sätta relationer mellan enskilda 

studenter eller grupper och koppla ihop dem baserat på olika kriterier". Vi antar att 

detta gäller t.ex. peer-teaching och vill påpeka att det då även är viktigt att uppföljning 

(av t.ex. vilka studenter som gjort sin del av peer-teaching) är överskådlig för ansvarig 

lärare. Det kan dock hanteras av tredje-partstillägg och inte nödvändigtvis av 

lärplattformen i sig. 

 På sidan 3 i kravbilden nämns möjligheten för stöd för aktiverande 

undervisningsformer. Området ställer sig positivt till att tredje-partssystem kan 

kopplas in och yrkar på att möjligheten att ansluta till andra system borde vara en ska-

punkt. Dock har området svårt att ta ställning till om LTI 2.0 är rätt krav att ställa. Det 

viktiga är att det går att koppla in andra system (och även sådana som kommer efter 

att upphandlingen är avslutad). Det finns också ett flertal externa system som redan 

används på institutionerna som vore bra om de kunde kopplas in, t.ex. WebAssign och 

ScalableLearning. 

 På sidan 3 i kravbilden nämns punkten "ska ha stöd för textjämförelse". Kopplingen 

till textjämförelseverktyg (f.n. Urkund) är en viktig funktion som måste fungera. 

 Meddelanden via lärplattformen behöver hanteras på ett bra sätt. I Mondo kan man 

skicka meddelanden som inte per automatik går till deltagarnas e-post. Svar på mail 

från Mondo går inte heller per automatik ut till deltagare på kursen, vilket är 

förvirrande. Det är viktigt att lärplattformen har en genomtänkt och tydlig hantering 

av meddelanden. 

 

En annan viktig aspekt är om nuvarande kurser kommer att föras över i den nya 

lärplattformen. Om det är möjligt vore det förstås önskvärt. 

 

Området noterar också att det behöver ställas krav på leverantören att ställa upp vid 

utbildning/information, men är medvetna om att detta antagligen täcks av den mer tekniska 
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kravbilden som ej delgetts områdena. Det är viktigt att ett bra introduktionsprogram ingår i 

upphandlingen. Det är också centralt att universitetet tecknar att bra serviceavtal så att driften 

kan säkras. 

 

En annan aspekt som Mondo hanterar är möjligheten att skapa projektsidor, dvs ej enbart för 

kurser. Den funktionen används mycket för t.ex. beredningar, tjänstetillsättningar och det är 

viktigt att den funktionen inte försvinner i och med bytet av lärplattform. 
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