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Förbättra distansundervisning med
hjälp av design och nya tekniker

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Freja Ekman, Max Strandberg

Att undervisa och ses i verkligheten är inte längre ett alternativ på grund av den
pågående pandemin i Covid-19. Därav hålls undervisning numera på distans och
många lösningar för har stressats fram. Detta arbete har djupdykt i en alternativ
lösning för att ge en så god användarupplevelse som möjligt.

Tidigare har Grade AB bland annat arbetat med
lärarledda kurser som då hålls på plats hos en
kund men som administreras av deras plattform.
Nu när deras kunder själva fått hantera dis-
tansundervisning har lösningarna dessvärre känts
klumpiga att hantera. I nuläget skickas enbart löst
hängande länkar runt för att kunna ta sig till ett
videosamtal och på grund av detta har kunderna
efterfrågat en integration mellan Grades plattform
och konferensverktyget Microsoft Teams. För att
inte hamna i samma gamla mönster med ett träsk
av länkar i en rörig mejlinkorg har den nya integra-
tionen haft fokus på användaren. Detta har lett
till att de slutgiltiga 9 testerna visade ett resultat
på 81% av 100% nöjdhet vilket skulle kunna höjas
ytterligare med hjälp av framtida utveckling.

Så vad innebär då ordet nöjdhet? Här gick vårt
arbete av stapeln och efter intervjuer med kunder
till Grade, säljare och annan personal så landade
vi i ett antal slagord. Andan för den nya integra-
tionen skulle ledas av följande: En användarup-
plevelse som man sömlöst kan navigera igenom för
att kommunicera och inte minst skulle en stor del
vara automatiserad.
Vi har levererat en lösning som undviker dubbe-

larbete genom att automatisera en stor del av
det administrativa arbetet. Två flugor har slag-

its i en smäll då man kan välja att skapa ett
team i Microsoft Teams direkt när man skapar
ett kurstillfälle i Grades plattform. Rätt personer
läggs automatikt in i teamet och tilldelas de rät-
tigheter som de förväntas ha. Dessutom har vi
gett en bättre användarupplevelse genom att un-
derlätta navigationen som sömlöst låter en skifta
mellan de två olika verktygen. Som deltagare
kommer du åt teamet både direkt via Microsoft
Teams, Grades plattform och ett bekräftelsemejl
med en kalenderinbjudan. På så sätt försvinner
inte länken i mejlkorgen utan finns i kalendern un-
der det datum som kurstillfället är. Dessutom är
länken inte lång och krånglig att förstå utan nam-
ngiven till “Gå till Microsoft Teams”. Sist men inte
minst har utbildaren en motsvarande knapp till
rätt team i sin vy i Grades plattform. I med inte-
grationen uppmuntras även kommunikation före,
under och efter kurstillfället då teamet sätts upp
så fort ett kurstillfälle skapats.
Framtiden håller förhoppningsvis ett smörgås-

bord av ytterligare funktionalitet som underlättar
för användaren. Varför inte en automatiserad när-
varolista, ännu tydligare design eller dylikt? Vi ser
fram emot att se vart det nya skiftet med distan-
sundervisning kan ta oss med hjälp av användar-
centrerad design och nya tekniker.


