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Sammanfattning 

I många organisationer är minskade utbildningskostnader ett av de viktiga skälen 
för att använda e-learning. En av de metoder som används för detta är att dela 
inlärningsmaterial och information mellan olika system. På så sätt behöver samma 
material inte skapas om på nytt och analys av insamlad information blir mycket 
enklare. Sharable Object Reference Model (SCORM) har länge varit en standard för 
att återanvända inlärningsmaterial, men har med tiden blivit förlegad. E-learning 
utvecklas tillsammans med teknik och interaktions-möjligheter. Surfplattor och 
smartphones blir allt vanligare och interaktion för inlärning kan idag ske via flera 
olika medier som exempelvis film, virtuella världar och sociala nätverk. För att 
möjliggöra och förenkla insamling av information från nya tekniker och 
interaktioner har en ny standard utvecklats kallad Tin Can API som lyfter flera 
restriktioner från SCORM. 

I detta projekt undersöks Tin Can API för att ta reda på hur den fungerar och hur 
standarden kan användas för att komplettera SCORM. En implementation har gjorts 
i ett befintligt e-learningsystem vid namn esTracer för att möjliggöra insamling och 
sändning av inlärningsinformation till externa system. 

Projektet visar hur man kan implementera Tin Can API i ett existerande e-
learningsystem samt hur problemet för inställningar kan lösas. Ett antal 
användargränssnitt skapades för att låta esTracer-kunder bestämma var och när i 
svarflödet information ska skickas samt vad som ska skickas. Möjlighet för 
insamling av bestämd information implementerades sedan i svarsflödet samt en 
schemalagd applikation för att skicka insamlad information. 
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Abstract 

In many organizations, reduced training costs are one of the important reasons for 
using e-learning. One of the methods used for this is to share learning materials and 
information between different e-learning systems. This way, the same material does 
not have to be recreated over and over again and analysis of collected information 
becomes much easier. Sharable Object Reference Model (SCORM) has long been a 
standard for reusing learning materials, but has gradually become obsolete. E-
learning has evolved with modern technology and interaction. Tablets and 
smartphones are becoming more common and learning interactions today can, for 
example, consist of films, virtual worlds and social networks. To enable and simplify 
collection of information from new technologies and interactions, a new standard 
was developed called Tin Can API. This new standard lifts many restrictions from 
SCORM. 

In this project the Tin Can API is investigated to find out how it works and how the 
standard can be used to supplement SCORM. An implementation has been made to 
an existing e-learning system called esTracer to enable the collection and 
transmission of learning information to external systems. 

The project shows a way to implement the Tin Can API into an existing e-learning 
system, and how the problem of settings can be solved. A number of user interfaces 
were created to allow esTracer customers to decide where and when information 
should be sent and what to send. Ability to collect this information and send it via a 
scheduled application was also implemented.  
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1 Inledning 

1.1 E-learning 

Teknologins utveckling har tagit utbildning till nya höjder. En av dessa är e-learning 
som möjliggör kvalitativ och kostnadseffektiv utbildning till fler människor världen 
över. Utbildning via e-learning kan nås var som helst, när som helst och erbjuder 
deltagare personlig, anpassad och flexibel inlärning. Deltagare behöver inte fysiskt 
vara på en plats där utbildning sker och kan på så sätt undvika långa, tidskrävande 
och kostsamma resor som annars kan förekomma i samband med traditionell 
inlärning. [1] 

E-learning syftar på inlärning med hjälp elektronisk teknik inom olika 
organisationer [2]. Detta används flitigt av många skolor och organisationer för att 
träna, utbilda och certifiera studenter och anställda inom olika områden. Som 
exempel används detta ofta under distansutbildningar på högskolor och universitet.  

1.2 Behovet av kopplingar mellan system 

Användningsområdena och fördelarna med e-learning är många, men det finns även 
en del problem. Ett av dessa är den inkapsling av material som lätt sker i olika e-
learningsystem. Det är inte ovanligt att en person eller organisation över tiden 
använder olika system för inlärning. Utan kommunikation mellan dessa system 
”fastnar” material och resultat i varje enskilt system. Detta medför att energi, tid och 
pengar måste investeras för att skapa material som egentligen redan finns. 
Hanteringen blir också resurskrävande då resultat ska sammanställas från olika 
system. I många organisationer är just minskade utbildningskostnader ett av de 
viktiga skälen för att använda e-learning. Detta gör det extra viktigt att förse sådana 
system med möjligheten att dela material och inlärningsdata med andra. [1][3] 
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1.3 Problembeskrivning 

För att lösa problem med inkapsling av material och resultat måste en 
standardiserad koppling finnas mellan olika e-learningsystem. I många år har 
Sharable Content Object Reference Model (SCORM) varit en standard för att lösa 
dessa problem. Det är den mest använda standarden inom e-learning [4]. Sedan 
SCORM lanserades har teknik och interaktion inom e-learning förändrats. 
Surfplattor och smartphones blir allt vanligare och interaktion för inlärning kan idag 
ske via flera olika medier som till exempel film, virtuella världar och sociala nätverk. 
SCORM är en standard med många begränsningar som exempelvis stöd för moderna 
plattformar och interaktion. [5] För mer information om SCORM se 2.4 SCORM. 

Tin Can API anses av många vara den nya standarden för e-learning. Tin Can API 
lanserades i augusti 2013 och möjliggör delning och insamling av inlärningsmaterial 
från flera typer av plattformar och interaktioner. [5] För mer information om Tin 
Can API se 2.6 och 2.7. 

esTracer är Entergates webbaserade e-learningsystem där test och utbildningar 
skapas för att sedan användas för inlärning och certifiering. Applikationen är idag 
kompatibel med SCORM och för att hålla sig ajour med utvecklingen inom e-learning 
vill nu Entergate även implementera Tin Can API i esTracer. 

Projektet är tänkt att lanseras som en uppdatering till esTracer i början av 2014. 

1.4 Syfte 

Syftet med projektet är att implementera TinCan API i e-learningsystemet esTracer 
för att komplettera den befintliga standarden SCORM. Vidare vill man också 
uppdatera, förbättra och förenkla kopplingen mellan externa tredjepartssystem och 
esTracer och på så sätt göra systemet mer attraktivt på marknaden. Ett mer 
vetenskapligt syfte är att dokumentera och sprida information om implementering 
av en ny standard och gjorda erfarenheter. Vid detta arbetets slutförande fanns 
ytterst få publikationer i akademiska databaser om kopplingen SCORM och Tin Can 
API och dess praktiska tillämpningar. 

1.5 Frågeställningar 

 Varför behövs en ny e-learningstandard? 
 Vilken information kan Tin Can skicka och ta emot? 
 Hur ska information skickas? 
 Hur ska skapare av inlärningsmaterial bestämma vilken information som ska 

skickas samt var i svarsflödet? 
 Vilken säkerhet kan användas? 
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1.6 Beställare 

Beställare av projektet är Entergate AB i Halmstad. Projektledare för projektet är 
senior utvecklare Johan Simonsson hos Entergate AB. 

1.7 Krav och önskemål 

Krav och önskemål på projektet har tagits fram tillsammans med projektledare 
Johan Simonsson och produktionschef Roger Bergstrand hos Entergate AB.  

1.7.1 Krav 

 esTracer ska ha funktionalitet för att vid besvarande av ett esTracer-test 
kunna skicka information om svarsflödet som till exempel resultat, betyg och 
framgång till valfri Learning Record Store (LRS) som implementerar Tin Can 
API. Se 2.1.2 för beskrivning av LRS. 
 

 Det ska finnas separat funktionalitet för att hantera autentisering och 
inloggning.  
 

 Urvalet av information som ska skickas till vald LRS ska kunna anges så 
öppet som möjligt på varje test. Man ska exempelvis kunna välja att bara 
skicka ett betyg när testet är färdigt, eller om man vill skicka information om 
varje besvarad fråga.  
 

 Skapare av inlärningsmaterial ska ha möjlighet att bestämma var i 
svarsflödet information ska skickas. 
 

 Skapare av inlärningsmaterial ska ha möjlighet att bestämma villkor för när 
information ska skickas som exempelvis om en svarande fått en viss poäng 
på en specifik fråga i testet. 
 

 Alla användargränssnitt som skapas ska vara användarvänliga och enkla att 
förstå. 

1.7.2 Önskemål 

 Ha möjlighet att till esTracer hämta användarinformation om kursdeltagare 
som exempelvis användarnamn då ett test startas från ett extern system. 
 

 Om det finns tid ska även en LRS implementeras i esTracer för att ta emot 
information från externa Learning Management System (LMS) med möjlighet 
för autentisering och inloggning. 
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 Då en LRS implementerats i esTracer ska det finnas ett enkelt sätt att visa 
mottagen information. 

2 Bakgrund 

2.1 Webbaserad e-learning 

För att förstå några av grunderna inom webbaserad e-learning måste termerna 
Learning Management Store (LMS) och Learning Record Store (LRS) förklaras. 

2.1.1 Learning Management System 

Ett Learning Management System (LMS) är en applikation för administration, 
dokumentation, spårning och rapportering av inlärning. I plattformen kan 
kursdeltagare registreras på kurser, komma åt delat kursmaterial, svara på test och 
se sina resultat. En LMS har ofta möjlighet till automatisk rättning av test för att 
snabbt och enkelt ge kursdeltagare och lärare information om hur det har gått. 

Traditionellt sätt skapas inte kurser och material inom en LMS. Detta sker istället i 
ett så kallat Learning Content Management System (LCMS) där kurser och material 
sedan publiceras i en LMS. Idag används ofta termen LMS för att beskriva både LMS 
och LCMS, separat och som en gemensam applikation, vilket lätt medför förvirring. I 
den här rapporten syftar LMS på ett system där LMS och LCMS är en gemensam 
applikation. [6] 

2.1.2 Learning Record Store 

Learning Record System (LRS) som funktion är ett nytt begrepp som introducerats 
tillsammans med Tin Can API. Ett behov för ett sådant system har påtalats tidigare 
[7]. 

En LRS är ett system där inlärningsinformation lagras. Då inlärningsaktiviteter 
upplevs i exempelvis en LMS kan information om upplevelsen sparas i en LRS. 
Denna information kan sedan hämtas av LMS:er, andra LRS:er och rapporterings-
verktyg för att exempelvis analysera resultat. En LRS kan både vara en egen 
applikation och vara implementerad inuti en LMS. [6] [8] 
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2.2 Entergate AB 

Entergate AB är ett företag i Halmstad som utvecklar webbaserade tjänster för 
större företag och organisationer. Företagets kundbas består av bland andra IKEA, 
Volvo Personbilar AB, Intersport, Apoteket, Posten Sverige AB och över 100 
kommuner och 9 landsting. Entergate startade i Sverige år 2001. [9] 

Några av Entergates produkter: 

 esMaker  
Enkät- och analysverktyg 
 

 esTracer 
Kunskaps- och inlärningsverktyg 
 

 ViaCompetence 
Administrationsverktyg för utbildningar, seminarier och andra aktiviteter 
 

 pointSurvey 
Kartläggningsenkäter 

2.3 esTracer 

För att få tillgång till Entergate AB’s kunskaps- och inlärningsverktyg betalar kunder 
för en licens med möjlighet för en eller flera användare. Dessa användare kan i 
licensen skapa och publicera inlärningsmaterial. esTracer är uppdelat i två delar 
vilka består av en administrativ del och en publik del.  

I den administrativa kan kunder skapa inlärningsmaterial som frågor, test och 
utbildningar med verktygen i applikationen. Personer som ska delta i test och 
utbildningar kan läggas till som deltagare eller mottagare för att enkelt kunna ta del 
av mer inlärningsmaterial i framtiden. Inställningar kan göras på test och 
utbildningar för att bestämma hur mottagare och deltagare ska ha möjlighet att ta 
sig igenom svarsflödet. Exempel på detta är om svarande ska kunna gå bakåt och 
göra om en fråga, kunna se rätt svar efter en besvarad fråga och möjligheten att 
hoppa över vissa frågor. Inställningar finns även för automatiskt eller manuell 
rättning.  
 
I den publika delen finns en portal för deltagare där de kan se tilldelade test och 
utbildningar samt sina resultat. Inlärningsmaterial kan startas från portalen eller via 
en länk som skickas ut via epost. Mottagare har till skillnad från deltagare inte 
tillgång till någon portal utan kan endast starta inlärningsmaterial via epost. Då ett 
test eller en utbildning besvaras sparas svarsinformation i esTracers databas för att 
senare kunna se och analysera resultat i den administrativa delen och den publika 
portalen.   
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2.4 SCORM 

2.4.1 Historia 

Det amerikanska Department of Defence (DoD) har länge använt e-learning för att 
utbilda och träna anställda. Inom DoD användes ett flertal olika system för inlärning, 
alla med sina egna standarder och format. För att utföra samma utbildning i de olika 
avdelningarna var myndigheten tvungen att skapa samma kursinnehåll flera gånger 
vilket inte bara tog tid utan även kostade mycket pengar. 

År 1999 beslutades att en standard behövde skapas för att möjliggöra återbruk av 
inlärningsmaterial. Uppdraget gick till ett litet forskningslaboratorium vid namn 
Advanced Distributed Learning (ADL) som sedan började utveckla SCORM. ADL 
använde metoder från existerande standardorganisationer som AICC, IMS och IEEE 
LRSC för att skapa SCORM. Standarden lanserades 2001 och anammades snabbt av 
både regeringen och olika industrier. Sedan första lanseringen av SCORM har ett 
flertal versioner utvecklats varav den senaste är Tin Can API. [4] 

2.4.2 Hur fungerar SCORM? 

För att se skillnaderna mellan Tin Can API och den gamla standarden SCORM 
redogörs för hur SCORM fungerar. Eftersom projektet ämnar att implementera Tin 
Can API och inte SCORM tas endast grunden av SCORM upp. 

SCORM-specifikationen bestämmer hur kursinnehåll och material ska paketeras och 
levereras. Standarden definieras i ISO/IEC 29163 [10]. 

SCORM-innehåll ska: 

 Vara paketerat i en ZIP-fil. 
 

 Innehålla en XML-fil som beskriver innehållet och hur det ska levereras från 
LMS:en. 
 

 Överföra information via JavaScript. 
 

 Begränsa svarsflöde via flödesregler från XML-filen. 

Innehåll paketeras i en ZIP-fil som i roten innehåller ett manifest i form av en XML-
fil döpt ”imsmanifest.xml”. Manifestet innehåller all information LMS:en behöver för 
att leverera innehållet till användaren. Innehåll delas upp i delar kallade ”SCO:s” 
som kan kombineras för att skapa en trädstruktur (aktivitetsträd). Manifestet 
innehåller även information om hur varje SCO ska startas och kan innehålla 
metadata som beskriver kursen och dess delar. Allt material i paketet måste kunna 
levereras via internet och startas alltid i en webbläsare, antingen i ett nytt fönster 
eller i ett frameset (ram på svenska). När innehåll körs igång startas ett JavaScript 
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som möjliggör begränsad insamling av svarsinformation som poäng, rätt/fel svar 
och nuvarande position i innehållet (t.ex. vilken fråga användaren är på). Via 
manifestet bestäms även regler för svarsflödet som bestämmer om och när 
användaren ska ha möjlighet att exempelvis gå framåt och bakåt. [11] 

2.5 Utveckling av teknik och interaktion 

Sedan SCORM lanserades 2001 har mycket hänt, både inom teknik och interaktion. 
Idag används inte bara den traditionella PC:n för att komma åt digital information. 
Smartphones, surfplattor, klockor, glasögon och allt däremellan blir mer och mer 
populärt medan tekniken går framåt. Hur interaktion sker ändras med tekniken och 
kan idag ske på flera olika sätt. Exempel på detta är film, spel, virtuella världar och 
sociala medier. 

E-learning utvecklas med teknik och interaktionsmöjligheter. Idag kan till exempel 
geografisk inlärning ske via lösningar som Google Street View, flygning med 
kamerautrustade radiostyrda helikoptrar och vandring i stadsdelar med QR-koder 
på sevärdheter för enkel åtkomst av information. Samtidigt har användningen av e-
learning ökat. 

En viktig del inom e-learning har dock inte hängt med i utvecklingen – SCORM-
standarden. SCORM har på grund av begränsningar blivit otillräcklig med tiden. 
Detta önskar nu ADL ändra på genom utvecklingen av Tin Can API. 

2.6 Vad är Tin Can API? 

Tin Can API (även kallad ”Experience API” och ”xAPI”) är en ny specifikation inom e-
learning som möjliggör inhämtning av information om en mängd olika händelser 
och aktiviteter. Specifikationen skapar även möjligheter för olika system på olika 
plattformar att dela information på ett säkert och standardiserat sätt. Standarden 
lyfter många svårigheter och restriktioner från SCORM och erbjuder spårning av 
bland annat mobil inlärning, simulationer, virtuella världar, spel, händelser i 
verkliga livet och sociala medier. I princip kan all typ av information skickas och tas 
emot, vilket medför att standarden inte bara öppnar möjligheter inom e-learning 
utan även inom andra områden som spel, sociala interaktioner och mycket mer. [12] 

Specifikationen skapades av Rustici Software på uppdrag av Advanced Distributed 
Learning (ADL) som är en del av det amerikanska Department of Defence’s satsning 
på e-learning. Rustici Software har länge hjälpt organisationer att göra sina system 
SCORM-kompatibla vilket gjort att de har bra koll på SCORM och hur det används. 
Rustici Software gjorde undersökningar och frågade användare av SCORM vad de 
ville ha och vad som behövde förbättras för att göra den nya standarden så 
användarvänlig och användbar som möjligt. 
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2.6.1 Nya möjligheter för e-learning 

Inlärning idag sker på många skilda sätt och på flera olika ställen som exempelvis 
Youtube, bloggar, podcasts och wikis. Sådan inlärning sker utanför en traditionell 
LMS som normalt sett endast levererar ett begränsat antal inlärningsmöjligheter 
inom just det systemets gränser. All information som samlas in med Tin Can API kan 
skickas till en eller flera LRS:er. Då en LRS kan dela information med andra LRS:er, 
LMS:er och system fastnar inte informationen i ett enda system. På så sätt kan 
skapare av inlärningsmaterial få en bättre bild av inlärning och analysera 
informationen för att effektivisera, spåra brister och förbättra inlärning. Exempelvis 
kan en analys hitta de aktiviteter som genererar bäst resultat. [13] 

För att utnyttja Tin Can API:ns fulla potential måste information om inlärning 
utanför LMS:er registreras, vilket kan vara en svår operation. Detta är ett problem 
som Kelly och Thorns tar upp i sin artikel ”Should Instructional Designers care 
about the Tin Can API?”. Här påpekas att det finns stora hål att fylla innan Tin Can 
API:n kan vara användbar [14]. Även om svagheterna som författarna påtalar 
definitivt begränsar användbarheten av Tin Can API idag finns det redan lösningar 
av problemen där några är:  

 Tappestry 
En mobilapplikation som låter användare på ett enkelt sätt skriva egna Tin 
Can-statements om vad de upplevt, läst och sett för att sedan skicka dem till 
en LRS. [15] 
 

 Tin Can bookmarklet 
En webbläsar-toolbar som har en ”I learned this”-knapp för att registrera 
relevant inlärningsaktiviteter från webbläsaren. [16] 
 

 Rustici Sofware Book Scanner 
En Andriod-app där användare kan scanna streckkoder på böcker och 
registrera inlärningsaktiviteten till en LRS. [17] 

I framtiden kommer det troligtvis komma fler lösningar för att möjliggöra och 
underlätta insamling av relevant inlärningsdata från fler källor [13].  

Tin Can API:n kan utan tvivel öppna upp fler möjligheter och användningsområden 
för e-learning. För att detta ska ske måste dock insamling av relevant inlärningsdata 
ske på ett sätt som fungerar för både användare och skapare av inlärningsmaterial. 
Här måste även aspekter som personlig integritet diskuteras för att insamling av 
data inte ska gå över gränsen.  
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2.7 Hur fungerar Tin Can API? 

2.7.1 Kommunikation 

Tin Can API:n består av en uppsättning webbtjänster som implementerar IT-
arkitekturen Representational State Transfer (REST) som i grunden består av fyra 
principer [18]: 

 Http-metoder som POST, GET, PUT, DELETE används för att skicka, begära 
och manipulera data. 
 

 Stateless design vilket betyder att en server inte ska behöva spara 
information för att i framtiden kunna svara på begärd data. 
 

 Använda Uniform Resource Identifiers (URIs) för att identifiera resurser. 
URI-exempel: http://adlnet.gov/expapi/verbs/experienced 
 

 Överföra information i form av XML, JSON eller båda. 

Tin Can API hanterar data i form av JSON-objekt som kan skickas, begäras och 
manipuleras med hjälp av http-metoder. JSON-objekten kallas statements vilka 
beskriver en händelse eller aktivitet i formen av ”jag gjorde detta” eller ”Actor Verb 
Object” (”person verb objekt” på svenska). För mer information av statements se 
2.7.2 Statements. 

För att centralisera inlärningsdata för lätt åtkomst och återanvändning skickas 
svarsdata till en eller flera LRS:er där informationen lagras. Via LRS:en kan sedan 
information hämtas från LMS:er, andra LRS:er eller exempelvis analysverktyg (se 
figur 1). [13] 

 

Figur 1: Kopplingar mellan LRS och andra system 
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2.7.2 Statements 

Statements är JSON-objekt som Tin Can API använder för att hantera data 
beskrivande en händelse eller aktivitet. Statements bygger på ”jag gjorde detta” eller 
”Actor Verb Object”-formatet men kan innehålla mycket mer än så [13]. För ett 
exempel på hur ett JSON-statement kan se ut, se bilaga 1. 

I ett statement är attributerna Actor, Verb och Object obligatoriska medan andra är 
valfria. Attributer kan placeras i vilken ordning som helst men ett statement får 
endast innehålla en av varje attribut. För beskrivning av statement-attributer se 
tabell 1. [19] 

Tabell 1: Attributer i ett statement 

Attribut Typ Beskrivning 

Id UUID UUID (unikt GUID) satt av antingen LRS:en eller 
avsändaren. 

Actor Objekt Vem statementet handlar om, antingen som ett 
Agent-objekt (beskrivande en person) eller Group-
objekt (beskrivande en grupp av personer). 
Representerar ”jag” i ”jag gjorde detta. 

Verb Objekt Händelsen som representerar ”gjorde” i ”jag gjorde 
detta”. 

Object Objekt Ett Activity-objekt, Agent-objekt eller ett annat 
stamement. Representerar ”detta” i ”jag gjorde detta”. 
Måste innehålla ett fält för ”objectType”. Sätts 
automatiskt till ”Activity” om tom. 

Result Objekt Ett Result-objekt innehållande relevant insamlad 
information för det specificerade verbet som 
exempelvis poäng och feedback. 

Context Objekt Kontext som ger statementet mer mening. Detta kan 
exempelvis vara en grupp som actor arbetar med 
eller en koppling till ett annat statement. 

Timestamp Date/Time En tidsstämpel från när aktiviteten utfördes, 
formaterat enligt ISO 8601. 

Stored Date/Time En tidsstämpel som sätts av LRS:en då statementet 
mottagits. 
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Attribut Typ Beskrivning 

Authority Objekt Agent-objekt som försäkrar att statementet som 
skickas är sant. Verifieras av LRS:en beroende på 
vilken autentisering som valts. Sätts av LRS:en om 
lämnad blank. 

Version Version Vilken Tin Can API-version som används. 

Attachments Array av 
Attachment-
objekt 

En array av Attachment-objekt som exempelvis kan 
innehålla en länkar till inlärningsmaterial som en 
video eller e-bok. 

 
Då information om en händelse eller aktivitet har lagrats i en LRS och någon vill 
komma åt informationen måste den tolkas av mottagaren. För att förenkla och 
standardisera tolkning av statements har ett antal definitioner för aktivitestyper, 
verb, attachments och extensions skapats. Dessa är åtkomliga via ett register på 
internet som uppdateras kontinuerligt med hjälp av användare av Tin Can API för 
att förbättra tolkning av statements. Standarder för definitioner måste inte 
användas, men rekommenderas för att andra system lättare ska kunna tolka 
statements. [20] [21] 
 
För att förklara hur aktivitetstyper, verb, attachments och extensions tolkas kan vi 
titta på hur ett Verb-objekt är uppbyggt (Se tabell 2). 

Tabell 2: Uppbyggnad av ett Verb-objekt 

Attribut Typ Beskrivning Obligatorisk 
Id IRI En Internalized Resource Identifier (IRI) 

som matchar en verbdefinition. 
Ja 

Display Language Map I princip en läsbar tabell innehållande 
en representation av verbet på olika 
språk. Detta är endast till för att 
människor lättare ska förstå vad verbet 
definierar. 

Nej 

 
På nästa sida visas ett exempel på ett standardverb definierat som ”completed”, eller 
”avslutade” på svenska, kan se ut i ett statement. Id-attributen pekar på en IRI som 
definierar verbet medan display-attributen ger verbet betydelse för människor. 
Verbet beskriver ”gjorde” i ”jag gjorde detta” och kan användas i ett statement (i 
attributen Verb) för att exempelvis förklara att ”Rasmus avslutade Examensarbete 
HT2013”.  
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{ 
    id: " http://activitystrea.ms/schema/1.0/complete", 
    display: { 
        "en-US": "completed", 
       "sv-SE": "avslutade" 
    } 
} 
 
Samma metod används för att definiera aktivitetstyper, attachments och extensions.  
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2.8 Jämförelse mellan SCORM och Tin Can API 

Som tidigare nämnt lyfter Tin Can API många restriktioner från den gamla 
standarden SCORM. Skillnaderna är många där just enkelheten hos Tin Can API är 
en stor fördel. 

En summering av viktiga funktionsmässiga skillnader mellan SCORM och Tin Can 
API kan ses nedan i tabell 3. [5] 

Tabell 3: Funktionsmässiga skillnader mellan SCORM och Tin Can API 

Funktion SCORM Tin Can API 

Spårning av avslut Ja Ja 

Spårning av tid Ja Ja 

Spårning av rätt/fel svar Ja Ja 

Rapportering av ett poäng Ja Ja 

Rapportering av flera poäng Nej Ja 

Detaljerade testresultat Nej Ja 

Solid säkerhet Nej Ja 

Inget krav på användandet av LMS Nej Ja 

Ingen webbläsare krävs Nej Ja 

Full kontroll över innehåll & material Nej Ja 

Inga begräsningar mellan domäner Nej Ja 

Användning av inlärning i mobila applikationer Nej Ja 

Plattformsoberoende Nej Ja 

Spårning av seriösa spel Nej Ja 

Spårning av informell inlärning Nej Ja 

Spårning av verkliga händelser Nej Ja 

Spårning av inlärning offline Nej Ja 

Spårning av interaktiv inlärning Nej Ja 

Spårning av adaptiv inlärning Nej Ja 
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Funktion SCORM Tin Can API 

Spårning av blandad inlärning Nej Ja 

Spårning av långtidsinlärning Nej Ja 

Spårning av team-baserad inlärning Nej Ja 

 

2.9 Säkerhet 

Säkerhet över Internet är väldigt viktigt. Utan säkerhet kan andra avlyssna och 
manipulera kommunikationen mellan avsändare och mottagare. Även inom e-
learning är säkerhet viktigt då exempelvis testresultat, kursresultat och certifiering 
annars kan manipuleras. Tin Can-statements kan skickas över HTTPS där 
kommunikationen mellan parterna är krypterad. För autentisering till en LRS finns 
möjligheter som Basic Access Authentication, OAuth 1.0 och Common Access Card. 
[19] 

Då Common Access Card är en typ av identifikation som används av personer 
kopplade till amerikanska Department of Defence kommer funktionalitet för detta 
inte implementeras. [22] 

2.9.1 Basic Access Authentication 

 
Denna metod anses endast vara säker då den används tillsammans med krypterad 
kommunikation som SSL (över exempelvis https) eftersom användarnamn och 
lösenord skickas i klartext då information ska skickas eller tas emot. [23] 

2.9.2 OAuth 1.0 

 
OAuth är ett säkrare alternativ än Basic Access Authentication där användarnamn 
och lösenord skyddas från klienten som behöver komma åt servern. 
 
OAuth-autentisering (3-legged) sker genom följande flöde (Se även figur 2)[24]: 

 Klienten (exempelvis esTracer) har sedan tidigare registrerats hos servern 
(exempelvis en LRS) och fått en ”Consumer Key” och en ”Consumer Secret” 
som är specifikt för klienten. 
 

 Användaren vill ge klienten tillgång till skyddade resurser på servern. 
 

 Klienten får en tillfällig ”Request Token” och ”Request Secret” från servern. 
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 Klienten skickar användaren vidare till en sida på servern. 

 
 Användaren accepterar tillgång till de skyddade resurserna. 

 
 Servern skickar tillbaka användaren till klienten. 

 
 Klienten använder den tillfälliga Request Token och Request Secret för att få 

”Access Token” och ”Access Secret” från servern. 
 

 Klienten kan sedan använda access token för att komma åt skyddade 
resurser på servern.  

 

Figur 2: Flöde för 3-legged autentisering med OAuth 
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2.9.3 Autentiseringsverktyg 

För de krav som satts på projektet behövs möjlighet för Basic Access Authentication 
och OAuth 1.0. Idag har esTracer inget bibliotek som stöder någon av standarderna 
vilket medför att ett bibliotek måste väljas. Efter diskussioner med uppdragsgivaren 
är ett önskemål att det valda biblioteket ska ha möjlighet för framtida utbyggnad 
och användningsområden i esTracer. Detta innebär att biblioteket borde ha 
möjlighet till andra autentiseringsstandarder samt även ha stöd för både klient- och 
serverimplementation. 

Med klientimplementation menas att systemet har möjlighet att skicka och begära 
data från andra system. Med serverimplementation menas att systemet har 
möjlighet att ge ut data till andra system. 

Det finns ett antal olika bibliotek att välja mellan för autentisering. 
Bibliotekkandidater har valts utifrån den officiella OAuth-hemsidan där ett krav är 
att biblioteket har stöd för ASP.NET. [25] 

Bibliotekskandidater (för fördelar och nackdelar se 3.4.2): 

 DotNetOpenAuth 
 

 OAuth.Net 
 

 DevDefined.OAuth 
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3 Metod 

För att kunna planera och genomföra projektet på ett effektivt sätt delades det upp i 
olika faser. 

Projektets olika faser: 

 Planering 
o Instudering 
o Bestämma funktionalitet och begräsningar 
o Databastabeller och kopplingar 
o Användargränssnitt för inställningar 
o Lagring och sändning av Tin Can API statements 

 Genomförande 
o Skapa databastabeller och kopplingar 
o Skapa controllers, modeller och vyer för användargränssnitt (se 3.3 

för information om controllers, modeller och vyer) 
o Implementera lagring av Tin Can API-statements på svarssidan 
o Skapa service för sändning av TinCan API-statements 

 Testning 
o Test under utveckling 
o Sluttest 

3.1 Instudering 

Eftersom Tin Can API i skrivande stund är helt ny standard fanns det inget 
referensprojekt att titta på. Instudering har gjorts för att förstå hur standarder som 
Tin Can API och OAuth fungerade och hur de borde användas samt vilka bibliotek 
som var användbara för projektet och hur de fungerade. En del tid har även lagts ner 
på instudering av den gamla standarden SCORM för att förstå skillnader och hur Tin 
Can API kunde komplettera denna standard. 

Instuderingen av Tin Can API visade att uppdragsgivarens önskemål om att utveckla 
en LRS troligtvis inte skulle hinnas med i projektet. Av den anledningen gjordes 
ingen planering för utveckling av LRS. 

3.2 Planering 

I början av projektet var det viktigt att komma underfund med vilka aktiviteter som 
skulle gå att spåra och när samt vilken information som skulle vara möjlig att skicka 
till en LRS. Detta hade stor betydelse för hur databasen skulle byggas upp och hur 
användargränssnitt skulle se ut. 

Arbetet med planering av databastabeller och kopplingar har varit centralt och 
omfattande. Databastabeller bestämmer vilken data som kan lagras medan 
kopplingar bestämmer hur tabellerna är länkade till varandra. Planering av dessa 
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var viktig för att se till att systemet kunde lagra den information som behövdes och 
att relevant information enkelt kunde kommas åt. En dålig databasuppbyggnad kan 
skapa många problem samt försvåra vidareutveckling i framtiden.  

3.3 Utvecklingsverktyg, miljö och språk 

Val av utvecklingsverktyg, miljö och språk har gjorts utifrån det som används i 
esTracer då implementationen skulle ligga inom samma projekt. 

I utveckling inom esTracer används Microsoft Visual Studio 2010 och Microsoft SQL 
Server 2010. 

Utveckling skedde i miljön ASP.NET MVC 2. Språk som användes inom miljön för 
serversida var C# och för klientsida HTML, CSS och JavaScript. 

3.3.1 ASP.NET MVC 

Model-View-Controller (MVC) är ett designmönster som används inom 
systemutveckling för separation av logik (model) och presentation (view) av data 
samt kommunikation (controller) mellan dessa.  

I ASP. NET MVC har de olika delarna följande uppgifter [26]: 

 Model, eller modell, är en klass som innehåller och manipulerar data. Här 
lagras information som vyn kan visa. 
 

 View, eller vy, är en dynamiskt renderad sida som visar data för användaren. 
Här kan även extra logik läggas in i form av exempelvis JavaScript. Vyer 
programmeras ofta i HTML. 
 

 Controller är en klass som hanterar kommunikation mellan modellen och 
vyn. Controllern tar emot http-anrop och skapar modellen samt bestämmer 
vilken vy som ska renderas. 

Som exempel kan följande scenario användas: En användare klickar på en länk i 
esTracer. Controllern tar då emot http-anropet, skapar en modell med data från 
databasen och returnerar en vy. Vyn laddas in i webbläsaren och användaren kan nu 
se data från modellen.  

För att skapa användargränssnitt i projektet var modeller, vyer och controllers 
tvungna att skapas. Då användare skulle ha möjlighet att ändra data, som för 
exempelvis inställningar, skulle minst två controllers skapas. En controller för att ta 
emot http-anropet då sidan skulle renderas och en controller för http POST-anrop 
då data skulle sparas. 
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3.4 Val av bibliotek 

3.4.1 Tin Can API 

För att möjliggöra kommunikation till en LRS i esTracer skulle Tin Can API:n 
implementeras. Tillsammans med uppdragsgivaren bestämdes det att använda ett 
bibliotek istället för att implementera funktionaliteten från scratch. Detta sparade 
mycket tid som istället kunde läggas på andra viktiga delar i projektet. 

Tin Can API är var väldigt nytt (lanserades i augusti 2013) vilket medförde att det 
inte fanns några helt färdiga bibliotek att använda i projektet. Rustici Software hade 
som proof-of-concept skapat ett bibliotek för ASP.NET kallat 
”TinCanAPILibraryCSharp” som släppts som fri källkod på GitHub. Biblioteket var 
öppet för bidrag i form av vidareutveckling av såväl företag som privatpersoner. 
Detta medförde att de som kunde och ville bidra till biblioteket hade möjlighet att 
göra detta, vilket kan främja vidareutveckling. Då biblioteket utvecklats som proof-
of-concept saknades en del funktionalitet som exempelvis stöd för den senaste 
versionen av Tin Can API 1.0 och kommunikation med OAuth som säkerhet. 
Biblioteket hade dock stöd för Tin Can API version 0.9 och 0.95 vilket räckte för 
detta projekt. Kommunikation med OAuth planerades att lösas med hjälp av valt 
OAuth-bibliotek. [27] 
 
TinCanAPILibraryCSharp hade stöd för grundläggande funktionalitet som 
exempelvis kommunikation med en LRS och innehöll flera hjälpfunktioner för 
skapandet av Tin Can API-statements. Eftersom biblioteket släppts som öppen 
källkod fanns det även möjlighet att ändra i biblioteket efter behov. Biblioteket var 
licensierat under ”Apache License, Version 2” vilket gav användare tillåtelse att 
modifiera och använda biblioteket utan kostnad [28].  
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3.4.2 Autentisering 

För att bestämma vilket bibliotek för autentisering som skulle användas gjordes en 
jämförelse av för- och nackdelar med olika alternativ. 

DotNetOpenAuth 

Fördelar: 

 Stöd för klient- och serverimplementation av OAuth 1.0, 1.0a och 2.0 
 Stöd för OpenID 
 Fanns exempelkod 

Nackdelar: 

 Möjligtvis för stort och komplext 

OAuth.Net 

Fördelar: 

 Stöd för klient- och serverimplementation av OAuth 1.0 och 2.0 

Nackdelar: 

 Svåråtkommen dokumentation 
 Saknade stöd för OpenID 
 Verkade vara ofärdigt 

DevDefined.OAuth 

Fördelar: 

 Stöd för klient- och serverimplementation av OAuth 1.0 och 1.0a 
 Fanns guider och exempelkod 

Nackdelar: 

 Saknade stöd för OpenId 
 Krävde extra arbete för serverimplementation för MVC 

 
Biblioteket som valdes var DotNetOpenAuth på grund av stöd för både OAuth och 
OpenID samt funktionalitet för både klient- och serverimplementation. Bibliotekets 
storlek och komplexitet vägde över de stora möjligheterna för framtida användning 
inom esTracer. 
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3.5 Inställningar 

Bland kraven på projektet ingick bland annat att kunder skulle ha möjlighet att 
bestämma vart informationen ska skickas (vilken LRS), var i svarsflödet sändning 
ska ske, när samt vilken information som ska skickas. I instuderingen av Tin Can API 
framkom att inlärningsaktiviteter kan beskrivas av flera olika verb och 
aktivitetstyper där olika organisationer kan ha egna standarder för dessa. Detta 
medförde ett behov av möjligheten att skapa verb och aktivitetstyper inom kunders 
licenser.  

Lagring av inställningar delades upp för att förenkla hanteringen för kunder samt 
möjliggöra återanvändning. De olika delarna kombinerades sedan för att uppfylla de 
krav som satts på projektet. 

Inställningarna delades upp som: 

 LRS (se 3.5.1) 
 

 Resurser (se 3.5.2) 
o Verb 
o Aktivitetstyper 
o Utlösare 

 
 Händelser (se 3.5.3) 

 
 Testspecifika inställningar (se 3.5.4) 

 

För att vidare möjliggöra återanvändning av inställningar beslutades att samtliga 
inställningar skulle vara globala inom kunders licenser. Detta medför att 
standardinställningar för insamling och sändning av information kan skapas och 
användas inom licensen.  

3.5.1 Learning Record Store 

Då ett behov kan finnas att skicka information till samma LRS:er i flera test var 
dessa tvungna att sparas för att användas i inställningarna för test. För att kunna 
skicka information till en LRS måste inställningar som adress och autentiserings-
metod (och lösenord samt nycklar för dessa) lagras i databasen. 
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3.5.2 Resurser 

Inställningar definierade som resurser är: 

 Verb 
 Aktivitetstyper 
 Utlösare 

Då Tin Can API inte kräver att inlärningsaktiviteter beskrivs med standardiserade 
verb och aktivitetstyper beslutades att kunder skulle ha möjligheten att på ett enkelt 
sätt kunna skapa och spara egna. Kunder kan därigenom använda standarder som 
finns inom den egna organisationen. Standarddefinitioner från registret på Tin Can 
API’s officiella hemsida för verb och aktivitetstyper läggs in av system-
administratörer hos Entergate AB för enkel åtkomst. Dessa standarder kan därefter 
användas globalt i esTracer inom alla licenser. Hur verb och aktivitetstyper används 
i Tin Can-statements förklarades i avsnitt 2.7.2. 

Utlösare definieras i esTracer som en inställning vilket bestämmer var i svarsflödet 
information ska skickas. För att tydligare se skillnaden mellan begreppen ”var” och 
”när” i svarsflödet, se nedan beskrivning av respektive: 

 Var (inställning i form av utlösare) 
Beskriver var någonstans i svarsflödet information ska skickas. Exempel på 
detta är start av test, start av fråga, avslut av test och avslut av fråga. 
 

 När (inställning på testnivå) 
Speciella villkor för att information ska skickas. Exempel på detta är då en 
svarande fått en viss poäng på en specifik fråga. För information om 
inställningar för detta, se 3.5.3. 

Eftersom en utlösare beskriver en plats i svarsflödet måste logik i form av kod 
implementeras. Med detta i åtanke bestämdes restriktioner för skapande samt 
ändring av utlösare med syftet att endast möjliggöra detta för system-
administratörer hos Entergate AB.  
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3.5.3 Händelser 

I en händelse kombineras resurserna verb, aktivitetstyp och utlösare (se figur 3). 
Här bestäms även vilken information som ska skickas då händelsen inträffar 
(utlöses). 

 

Figur 3: Koppling mellan utlösare, verb, aktivitetstyp och händelse 

En händelse bestämmer följande:  

 Var i svarsflödet information ska skickas (från utlösaren).  

 

 Vilket verb som ska användas i det Tin Can-statement som skickas  
(från verb). 

 

 Vilken aktivitetstyp som ska beskriva aktiviteten i det Tin Can-statement som 
skickas (från aktivitetstyp). 

 

 Vilken information som ska skickas (inställningar i händelsen). 

Eftersom en utlösare är kopplad till en specifik plats i svarsflödet finns det 
begränsade möjligheter för insamling av information beroende på utlösaren. När 
exempelvis ett test startas finns inga poäng att hämta eftersom några frågor ännu 
inte besvarats. På grund av detta måste logik läggas in i användargränssnittet för att 
dölja inställningar för otillgänglig information. 
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3.5.4 Testinställningar 

I den sista delen kombineras LRS:er och händelser i inställningarna för test (se figur 
4). Efter en LRS har valts kan en eller flera händelser läggas till för LRS:en. Krav som 
ställdes på projektet var att kunder skulle ha möjlighet att bestämma när och var 
information skulle skickas. Detta görs på händelser tillagda på LRS:er.  

 

Figur 4: Koppling mellan test, LRS och händelser 

Testinställningarna för Tin Can API bestämmer följande: 

 Vilka LRS:er information ska skickas till 
 Vilka händelser som ska användas 
 Villkor för att information ska skickas (när) 
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3.6 Användargränssnitt 

Ett krav på projektet var att användargränssnitt skulle vara enkla att förstå och 
använda. För att nå detta krav bestämdes att på sidor med mycket information ge 
användaren möjlighet att dölja delar av informationen. Det beslutades även att 
inställningar för objekt med små mängder data skulle ske i pop-up-fönster för att 
användaren skulle slippa gå fram och tillbaka mellan sidor. Användargränssnitt 
designades för att efterlikna befintliga användargränssnitt i esTracer för att ge 
användare en så enhetlig upplevelse som möjligt. 

3.6.1 Hjälptexter och validering 

För att göra användargränssnitt så enkla som möjligt att förstå var hjälptexter 
tvungna att skapas och läggas in. Dessa texter var till för att på ett enkelt sätt 
beskriva vad som kunde göras på sidan och vad detta sedan kunde användas till. Vid 
ändring av inställningar var validering av inmatade värden ett måste för att 
kontrollera att dessa var korrekta innan de sparades i databasen. Då ett eller flera 
värden var felaktiga skulle användaren få reda på detta samt få information om vad 
som var fel. Hjälptexter och texter för validering skulle skrivas på både svenska och 
engelska då esTracer i framtiden även skulle distribueras till företag och 
organisationer som saknade svensktalande anställda.  

Texter som skapats i projektet kommer innan lansering gås igenom och eventuellt 
ändras av språkansvariga hos Entergate AB för att säkerställa de krav som ställs på 
språkresurser. 
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3.7 Kommunikation 

3.7.1 Verktyg 

För att lättare förstå hur kommunikation till en LRS kunde gå till användes 
prototyper från Rustici Software. 

Prototyper som användes: 

 Golf Example 
En kurs om golf där Tin Can API-statements skickas då kursen startas, 
kursmaterial läses, frågor besvaras och test avslutas. 
 

 Js Tetris 
Ett spel där Tin Can API-statements skickas under spelets gång för att spåra 
start av spelet, när en ny nivå uppnåtts, game over och high scores. Kan även 
ta emot data från en LRS för att se top 15 high scores. 
 

 OAuth Tester Page 
En html-sida för att testa autentisering till en LRS. 

Prototyperna användes tillsammans med Fiddler 2 för att se hur kommunikationen 
såg ut. Fiddler är ett program som kan övervaka trafik över ett nätverk. 

För att ta emot statements användes SCORM Cloud som är en molntjänst med 
möjlighet till LRS. I tjänsten kunde autentiseringsmetoder som Basic access 
Autentication och OAuth användas och testas. Det gick även via tjänsten att se, söka 
efter och validera statements skickade till LRSen. 

3.7.2 Sändning av information 

Tillsammans med uppdragsgivaren bestämdes det att Tin Can-statements skulle 
sparas i databasen då en händelse utlösts för att sedan skicka dessa via en 
schemalagd tjänst.   
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3.8 Testning 

För att säkerställa att projektet levde upp till de krav som ställts har testning skett 
både under utveckling samt under en testvecka i slutet av projektet. 

3.8.1 Test under utveckling 

Testning har skett efter varje del i utvecklingen av projektet. Under utveckling av 
användargränssnitt har testning skett efter varje ny och ändrad sida. Testning har 
då utförts i olika webbläsare och versioner för att säkerställa att design och 
funktionalitet var densamma. Då fel och buggar hittats har dessa lösts innan nästa 
del påbörjats.  

Webbläsare som testades var: 

 Internet Explorer version 7 till 11 
 Google Chrome (senaste versionen) 
 Mozilla Firefox (senaste versionen) 
 Opera (senaste versionen) 
 Safari (senaste versionen) 

3.8.2 Sluttest 

För att säkerställa att kraven på projektet hade uppnåtts och för att hitta eventuella 
buggar utfördes ett sluttest under en vecka i slutet av projektet. Under sluttestet 
testade anställda på Entergate den nya funktionaliteten som implementerats i 
esTracer. För att förklara vad som var nytt och vad som skulle testas användes ett 
program kallat esTester. esTester är ett program utvecklat av Emanuelsson H och 
rapportens författare på uppdrag av Entergate AB för att effektivisera testning. I 
programmet skapas ”sprintar” för varje ny uppdatering av en produkt som ska 
lanseras. I sprintarna skapas sedan testomgångar med testpunkter innehållande 
information om vad som ändrats och vad som ska testas. Då buggar hittats eller 
synpunkter finns kan dessa skrivas ner av testaren på respektive testpunkt. När 
buggar lösts och ändringar gjorts skapas en ny testomgång i sprinten för att 
kontrollera att ändringarna inte introducerat nya buggar. Testning skedde med 
samma webbläsare som testning under utveckling.  
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4 Resultat 

4.1 Databastabeller och kopplingar 

Design av databastabeller och kopplingar behövdes endast marginellt förändras 
jämfört med det initiala upplägget. Under projektet gjordes endast så ändringar, ofta 
i samband med utveckling av andra delar i systemet. Exempel på ändringar som 
gjordes var några extra rader i ett par tabeller samt en bortglömd koppling. 

För diagram på databastabeller och kopplingar, se bilaga 2. 

4.2 Användargränssnitt 

För att uppnå kraven på användargränssnitt lades mycket tid på att förenkla dessa 
som exempelvis genom möjlighet att dölja delar av inställningar och information 
samt enkel tillgång till hjälptexter. Även texter för problem vid validering lades in 
för att hjälpa kunder förstå vad som gått snett. Till alla texter och namn skapades 
språkresurser på både svenska och engelska. 

I användargränssnitt användes ikoner som var gratis att använda. Dessa är menade 
att bytas ut till mer pedagogiska ikoner innan lansering av projektet. 

Hantering av LRS, resurser och händelser placerades på administratörssidorna då 
dessa är globala inom licensen (se figur 5). 

 

Figur 5: Placering av Tin Can-inställningar 
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4.2.1 LRS 

För att visa kunder tillgängliga LRS:er inom licensen skapades en sida innehållande 
en lista med ett enkelt verktygsfält. I verktygsfältet finns ikoner för redigering, 
borttagning samt autentisering (då vald autentiseringsmetod är OAuth) (se figur 5). 
Då endast ett fåtal inställningsmöjligheter finns för en LRS:er placerades redigering i 
ett pop-up-fönster (se figur 6).  

 

Figur 6: Redigering av tillagd LRS 

I fallet då en LRS har OAuth som autentiseringsmetod visas en röd eller grön ikon i 
dess verktygsfält. Genom att klicka på ikonen skickas kunden till autentiserings-
sidan för LRS:en, där kunden har möjlighet att autentisera kopplingen till esTracer 
(se figur 7).  

 

Figur 7: Autentisering av koppling 
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4.2.2 Resurser 

Då verb, aktivitetstyper samt utlösare valts att grupperas som resurser, skapades en 
sida där de tre typerna listas. Listerna för respektive typ kan visas och döljas genom 
att klicka på respektive header (se figur 8). I varje lista finns ett verktygsfält med 
ikoner för borttagning och redigering. Redigeringssidan öppnas som ett pop-up-
fönster (se figur 9).  

 

Figur 8: Resurser 

 

 

Figur 9: Exempel på redigering av en resurs (verb) 

Verktygsfält för utlösare med tillhörande ikoner syns endast för system-
administratörer då kunder inte ska ha möjlighet att skapa, ändra eller ta bort dessa. 
Säkerhet har även lagts in i controllern så kunder inte kan, avsiktligt eller 
oavsiktligt, komma åt dessa funktioner. 
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4.2.3 Händelser 

För att visa tillgängliga händelser inom en licens skapades en sida liknande den för 
LRS:er. I verktygsfältet finns ikoner för att redigera och ta bort händelser, samt en 
ikon i vänsterhörnet för att skapa nya (se figur 10). Händelser innehåller många 
inställningar och kommer i framtiden innehålla fler. Av den anledningen sker 
redigering av händelser på en egen sida (se figur 11).  

 

Figur 10: Händelser 

 

Figur 11: Exempel på redigering av händelse 
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4.2.4 Testinställningar 

På test finns sedan tidigare flera flikar för inställningar. Längst till höger infogades 
Tin Can-fliken där LRS:er och tillhörande händelser kan läggas till. Varje LRS som 
lagts till på testet har en egen header som kan öppnas och stängas. Även händelser 
har samma funktionalitet. Då en flik stängs utan att kunden sparat ändringar, får 
kunden ett meddelande som talar om detta.  

För händelser med utlösare för exempelvis frågor kan antingen händelsen utlösas 
på varje fråga, eller en vald fråga. Se figur 12 för testinställningar. 

 

Figur 12: Exempel på Tin Can-inställningar på test 
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4.3 Svarsflöde 

I esTracers controllers för svarsflöde finns kod från flera år av utveckling och 
ändringar. För att begränsa antalet rader ny kod samt förenkla vidareutveckling 
skapades en statisk funktion med logik för att kolla om statements ska skapas och 
lagras i databasen under svarsflödets gång (se figur 13). Funktionen används på 
flera ställen i svarsflödet för att undersöka inställningar för exempelvis start/avslut 
av fråga och start/avslut av test. Statements skickas sedan till en LRS via ett 
schemalagt program som körs på servern. Då en schemalagd applikation används 
kan flera statements skickas tillsammans i en HTTP-POST och kan på så sätt minska 
belastningar i systemen. 

 

Figur 13: Flöde för koll av inställningar i svarsflödet 

 

4.4 Kommunikation 

4.4.1 Schemalagd sändning 

Ett program skapades med syftet att skicka statements som lagrats i databasen från 
svarsflödet. För att spara information om sändning av statements skapades en 
databastabell. Exempel på information som sparas är datum och tid, felmeddelande 
(om fel uppstått) och en textrepresentation av det statement som försökt skickats. 
För varje försök att skicka ett statement skapas en ny post i tabellen. Information 
om sändning kan exempelvis användas för att spåra eventuella fel.  

Programmet körs var femte minut på servern. 
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4.5 Test 

Efter första testomgången av projektet hittades ett fåtal funktionella problem samt 
några estetiska ändringar gällande användargränssnitt. Projektet är tänkt att 
lanseras som en uppdatering till esTracer i början av 2014. Innan dess kommer 
samtliga problem lösas och fler testomgångar utföras. 

Viktiga problem som hittades under testning var: 

 Problem med autentisering av LRS 

Autentisering av LRS gick ej att utföra i alla testade webbläsare förutom i Google 
Chrome. Problemet uppstod då användaren skickades vidare till LRS:ens 
autentiseringssida.  

 Problem med att spara testinställningar 

Då en kund saknade modulen för Tin Can hamnade en HTML-div ovanför spara-
knappen. Detta berodde på en bortkommenterad och bortglömd rad kod. Detta 
problem är löst. 
 

 Utlösare med ”påbörjad”-utlösare fungerade ej. 
 
Då utlösare med inställningen ”påbörjad” användes på test utlöstes inte händelsen i 
svarsflödet. Detta berodde på att en inparameter inte skickades med till den statiska 
funktionen för koll av Tin Can-inställningar i svarsflödet. Detta problem är löst. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultat 

Projektet visar hur man kan implementera Tin Can API i ett existerande e-
learningsystem samt hur problemet för inställningar kan lösas. Efter uppdateringen 
är det nu möjligt att via esTracer skicka information om svarsflödet till en LRS och 
göra inställningar för att bestämma var och när i svarflödet samt vad som ska 
skickas. Befintliga standarder för verb och aktivitetstyp finns åtkomliga för samtliga 
licenser och möjlighet att lägga till egna finns.  

En del problem som hittats under testning kommer inte lösas innan examensarbetet 
är klart. Detta är dock inget problem då jag sedan mer än två år tillbaka har arbetat 
hos Entergate AB och nu även fått en anställning. Jag kommer därför ha tid att lösa 
de problem som kvarstår innan projektet ska lanseras som en del av esTracer. 

Slutsatsen är att arbetet svarat på de frågeställningar som fanns vid projektstart 
samt att projektet uppfyller de krav som bestämts i början av projektet. 

5.2 Vidareutveckling 

Projektet möjliggör sändning av Tin Can statements till en LRS. För att se statements 
som skickats måste man dock antingen logga in i LRS:en eller kolla i esTracers 
databas. För att göra detta smidigare kan en vidareutveckling av projektet vara att 
utveckla en möjlighet att se statements skickade från systemet på ett enkelt sätt. 
Detta skulle kunna vara en sida under Administration där kunder kan se statements 
skickade från sin licens och systemadministratörer från samtliga licenser. Statistik 
om Tin Can-användning inom licenser och systemet skulle kunna visas för att enkelt 
se om användandet ökar eller minskar. Även statistik om kommunikationen mellan 
esTracer och LRS:er skulle kunna visas för att lättare se om och när problem 
uppstått. 

Uppdragsgivaren hade en del önskemål på projektet som inte fick plats inom 
arbetets tidsram. Ett av dessa var möjligheten att hämta information om kurs-
deltagare som startar inlärningsmaterial i esTracer från ett externt system. Detta 
skulle kunna ske med lösningar som OAuth eller OpenId där kursdeltagare kan ge 
esTracer tillgång till användarinformation från det externa systemet.  

Ett annat önskemål från uppdragsgivaren var att en LRS skulle utvecklas för 
möjligheten att ta emot Tin Can-statements från externa system och källor. Eftersom 
detta visades vara ett projekt i sig, fanns det inte nog med tid för att utveckla en 
sådan tjänst inom examensarbetets tidsram. 

Annan vidareutveckling som kan göras är att ta reda på vilken information kunder 
vill kunna spåra via esTracer och implementera möjlighet och inställningar för 
detta. 
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5.3 Erfarenheter 

Redan i början av projektet när jag satt och läste om SCORM och Tin Can API började 
jag skriva dagbok om vad jag gjort under dagen. I dagboken sparade jag även länkar 
till sidor som var intressanta och en kort beskrivning av dessa. Detta visade sig vara 
extremt användbart under hela projektets gång för att enkelt se hur långt jag 
kommit, vad nästa steg är samt vilken information jag använt mig av. 
 
Något annat jag lärt mig under projektets gång är att man kan lösa många problem 
med hjälp av papper och penna. Genom att rita har jag kunnat visualisera problem 
som jag stött på och på så sätt funnit lösningar både snabbare och enklare. Jag skrev 
även pseudokod för att komma ihåg hur jag borde göra längre fram i utvecklingen. 
 
Jag har också lärt mig mycket om SCORM och Tin Can API och hur dessa kan 
komplettera varandra samt vilka nya möjligheter den senaste standarden medför. 
Tin Can API är en standard med mycket potential där statements kan innehålla 
nästan vilken information som helst. För att både avsändare och mottagare av 
information ska förstå vad som skickas och tas emot är det viktigt att använda 
standardiserade definitioner för exempelvis verb och aktivitetstyper. Finns det 
ingen standard som passar ändamålet kan en förfrågan om att registrera en ny 
sådan göras i registret på Internet. 
 
Även OAuth var en standard jag aldrig använt innan vilket gav mig förståelse för hur 
säker kommunikation kan ske över Internet. 

6 Diskussion 

Då Tin Can API möjliggör insamling av i stort sett vilken typ av aktivitet och 
händelse som helst kan det vara viktigt att i framtiden leta efter bra sätt att samla in 
relevant inlärningsinformation. I detta projekt används Tin Can API för att 
komplettera den gamla SCORM-standarden, vilket givetvis är en stor fördel. En 
sådan användning av standarden utnyttjar dock inte dess fulla potential. Entergates 
kunder är säkert intresserade av att förbättra och effektivisera inlärning inom sina 
organisationer, vilket Tin Can API kan vara en stor del av. Frågor om vad det är som 
kan och behöver förbättras samt vilken information som är relevant måste ställas 
och besvaras. För att uppnå önskat resultat måste även information analyseras på 
rätt sätt. 

Projektet har tagit esTracer ett steg i rätt riktning. Vidare utveckling behövs för att 
utnyttja Tin Can API fullt ut.  
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http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6123701&tag=1
http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6123701&tag=1
http://oauth.net/code/
http://site.ebrary.com.ezproxy.bib.hh.se/lib/halmstad/docDetail.action?docID=10395534
http://site.ebrary.com.ezproxy.bib.hh.se/lib/halmstad/docDetail.action?docID=10395534
https://github.com/RusticiSoftware/TinCanAPILibraryCSharp
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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8 Bilagor  

Bilaga 1: Exempel på JSON-statement 

Nedan står: ”Rasmus Bjerstedt completed 'TinCan 2013-11-22' with score 35%” 

{ 

    "id": "d5769bcf-eb60-4a10-80d2-74427b1751bf", 

    "actor": { 

        "name": "Rasmus Bjerstedt", 

        "mbox": "mailto:rasmus@entergate.se", 

        "objectType": "Agent" 

    }, 

    "verb": { 

        "id": "http://activitystrea.ms/schema/1.0/complete", 

        "display": { 

            "en-GB": "completed" 

        } 

    }, 

    "result": { 

        "score": { 

            "scaled": 0.35294117647058826, 

            "raw": 6, 

            "min": 0, 

            "max": 17 

        } 

    }, 

    "context": { 

        "registration": "cd5af3c8-0517-4986-bd81-e44b63262c62" 

    }, 

    "timestamp": "2013-12-05T12:45:06.710Z", 

    "stored": "2013-12-05T11:50:06.168Z", 

    "authority": { 

        "member": [ 

            { 

                "account": { 

                    "homePage": "http://cloud.scorm.com/", 

                    "name": "9_K81OdFzJm-vH6AYAA" 

                }, 

                "objectType": "Agent" 

            }, 

            { 

                "name": "Rasmus Bjerstedt", 

                "mbox": "mailto:rasmus@entergate.se", 

                "objectType": "Agent" 
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            } 

        ], 

        "objectType": "Group" 

    }, 

    "version": "1.0.0", 

    "object": { 

        "id": "http://estracer.se/test?26fc0ad9-638b-40aa-a9a8-49e92528022c", 

        "definition": { 

            "name": { 

                "sv-SE": "TinCan 2013-11-22" 

            }, 

            "description": { 

                "sv-SE": "" 

            }, 

            "type": "http://adlnet.gov/expapi/activities/assessment", 

            "interactionType": "" 

        }, 

        "objectType": "Activity" 

    } 

} 
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Bilaga 2: Databastabeller och kopplingar

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se
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