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Sammanfattning 

Inom interaktionsdesign tillförs användbarhet som en aspekt i designprocessen vid 

utformningen av interaktiva produkter. Syftet med denna studie var att utforma en 

användbar applikation med målet att digitalisera och effektivisera förskolepedagogers 

dagliga arbete samt ge målgruppen en positiv användarupplevelse. Designprocessen bestod 

av delar - konceptfasen, bearbetningsfasen och detaljeringsfasen - och resulterade slutligen 

i en prototyp av applikationen Kidskollen med funktioner inom närvarohantering, 

barninformation och kommunikation. 

Studien avslutades med att målgruppen fick utvärdera den slutgiltiga designlösningen 

genom ett användartest samt en efterföljande värderingsenkät. Utvärderingen visade att 

applikationen Kidskollen mötte målgruppens förväntningar samt gav en positiv 

användarupplevelse. Studien visade också att förståelse för målgruppen och den aktuella 

brukssituationen var av stor vikt i utformandet av en användbar designlösning. Ytterligare 

faktorer som definierades som extra värdefulla var vetskap om relevanta designmönster 

och designpinciper då dessa bidrog till att mer välgrundade designbeslut kunde fattas.  

Sammanfattningsvis svarade studien på den inledande frågeställningen; “Hur kan en 

applikation med syfte att digitalisera förskolepedagogers dagliga arbete utformas för att 

målgruppen ska få en positiv användarupplevelse och vilja använda den?” 



Abstract 

Within the field of UX-design, the perspective of usability is important for the process of 

designing interactive products. The aim of this thesis was to design a user-friendly interface 

with the goal of digitize day-to-day tasks for preschool teachers in an effective way. The 

design process consisted of three phases - the concept phase, the processing phase and the 

detailing phase - which resulted in a prototype of the application Kidskollen. 

The final design was evaluated by the target group through a final user test and a standardized 

questionnaire for measuring usability. The results stated that the interface was providing the 

target group with a positive user experience and fulfilled the user’s expectations. Also, the 

thesis stated that the understanding of the user and her situation was of great importance 

while creating a user-friendly design solution. Another aspect which was defined as valuable 

in the design process were the knowledge of relevant design principles and patterns. 

In conclusion, the thesis can be seen as an answer to the question “How can an application be 

designed with purpose to digitize pre-school teachers’ day-to-day tasks in an effective way, 

as well as provide the user with a positive user experience?”  
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1. Inledning

Interaktionsdesignens syfte är att tillföra användbarhet som en aspekt i designprocessen vid 

framtagandet av interaktiva produkter (Preece, Rogers & Sharp 2016). Att förstå 

användaren och dess behov säkerställer således den interaktiva produktens meningsfullhet 

gentemot den tilltänkta användargruppen (Arvola 2014). Tyngdpunkten ligger på att 

minska användarnas negativa associationer som uppstår när en produkt inte lever upp till 

förväntningarna. Istället ska användarupplevelsen ge positiva associationer och 

användningen ska kännas enkel, effektiv och lustfylld (Preece, Rogers & Sharp 2016). 

2018 lanserades applikationen Skolplattformen – ett digitalt verktyg vars mål är att 

digitalisera och effektivisera arbetet för lärare och pedagoger. Skolplattformen har under 

2019 även introducerats för användning i förskolan (Stockholm Stad 2018). Applikationen 

öppnar många nya möjligheter till ett mer effektivt arbetssätt men har också fått utstå viss 

kritik, inte minst i media. Det har exempelvis skrivits att användarna upplever appen som 

svår, krånglig och långsam. Även navigation och funktioner har kritiserats (Lundberg 

2018). Denna kritik visar på negativa användarupplevelser som kan vara ett resultat av 

otillfredsställande interaktionsdesign. 

Denna uppsats kommer att fokusera på att ta fram en applikation med liknande mål - att 

effektivisera och digitalisera pedagogers dagliga arbete - men med ett större fokus på 

användbarhet för förskolepedagoger.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utforma en användbar applikation som ska användas av 

förskolepedagoger i deras dagliga arbete. Detta genom att ta fram en digital interaktiv 

prototyp. Uppsatsens utgångspunkt är följande frågeställning: 

● Hur kan en applikation med syfte att digitalisera förskolepedagogers dagliga arbete

utformas för att målgruppen ska få en positiv användarupplevelse och vilja använda

den?

1.2 Avgränsningar 

Applikationen är tänkt att ingå i ett större system som bygger på kommunikation mellan 

olika användare, exempelvis vårdnadshavare, vilket kräver flera ingångar till systemet. 

Denna uppsats har dock avgränsats till att enbart fokusera på förskolepedagogernas ingång. 

En avgränsning gällande format har också gjorts då designlösningen kommer anpassas för 

användning på en surfplatta. Avslutningsvis kommer de funktioner som, enligt 

respondenterna, används mest frekvent att prioriteras vid framtagning av den slutgiltiga 

prototypen.  
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2. Teoretisk ram

2.1 Interaktionsdesign 

Många av de produkter och tjänster som finns idag kräver interaktion för att fylla sin 

funktion. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att produkter alltid utformas med 

användaren i fokus. Det är här området interaktionsdesign tar vid. Interaktionsdesignens 

syfte är att tillföra användbarhet som aspekt i designprocessen för att möjliggöra 

framtagandet av interaktiva produkter som, av användaren, upplevs som enkla, effektiva 

och tillfredsställande att använda. Interaktionsdesign handlar framförallt om att skapa 

användarupplevelser som höjer människors sätt att interagera, kommunicera och arbeta 

genom att skapa produkter som stöttar dem i deras dagliga privat- och arbetsliv (Preece, 

Rogers & Sharp 2016). 

Att förstå användaren och dess behov är således en grundläggande del av designprocessen. 

Mattias Arvola (2014) menar att designarbete med människan i centrum (human centered 

design, HCD) säkerställer den interaktiva produktens meningsfullhet gentemot den 

tilltänkta användargruppen i den tänkta situationen. Det är just i brukssituationen som 

produkten blir värdefull. Om produkten eller tjänsten inte kommer till användning eller gör 

någon nytta har den heller inget värde (Arvola, 2014). I ISO 9241-210 definieras den 

iterativa processen, som är kopplad till human centered design, bland annat som att 

utveckla en helhetsförståelse för användare och intressenter - för att nå nödvändiga insikter 

(Arvola, 2014).  

2.2 Design med människan i centrum 

Det finns en tydlig koppling mellan interaktionsdesign och begreppet human centered 

design som definieras som en designinriktning inom utvecklingen av interaktiva system 

(ISO 9241-210). Human centered design, HCD, syftar till att skapa mer användbara och 

meningsfulla lösningar genom att fokusera på användare och dennes behov och krav. 

Således bör designen vara baserad på explicit förståelse kring användaren, de uppgifter 

som ska genomföras med hjälp av designlösningen samt omgivningens påverkan. 

Begreppet innebär också att användaren bör involveras genom design- och 

utvecklingsprocessen och att processen i sin tur drivs av användarcentrerad utvärdering 

(ISO 9241-210, 2010), exempelvis i form av användartester. Designlösningen bör även 

beakta hela användarupplevelsen (ISO 9241-210, 2010). 
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2.3 Gränssnittsdesign 

Att designa för digitala applikationer kräver både fokus på estetik och funktionalitet, vilket 

kan vara en utmanande uppgift. Ofta krävs kompetenser från olika discipliner där idéer och 

intressen prioriteras olika vilket kan skapa konflikter (Schlattar, Levinson, 2013) - såsom 

uppbyggnaden av ett system ur ett tekniskt perspektiv gentemot utformningen av 

gränssnittet ur ett visuellt och estetiskt perspektiv. Ett bättre utformat gränssnitt kan 

förbättra upplevelsen hos användaren och kan på så sätt skapa konkurrensfördelar 

(Schlattar, Levinson, 2013). Arvola (2014) menar även att interaktionsdesign och 

användarupplevelse går hand i hand – interaktionsdesign utgör den grund som sedan 

förgylls med en väl genomtänkt användarupplevelse (UX). 

 

2.4 Användarupplevelse, UX 

Användarupplevelsen, även kallad user experience - UX, är en central del av 

interaktionsdesign som disciplin (Preece, Rogers & Sharp 2016). Don Norman och Jakob 

Nielsen menar att begreppet omfattar all interaktion som sker mellan företaget, dess 

produkt, och slutanvändaren. UX som begrepp har således en bredare innebörd som 

sträcker sig bortom utformningen av ett gränssnitt (Nielsen, Norman, u.å). 

 

Det finns många aspekter kopplade till användarupplevelsen som kan övervägas vid design 

av en interaktiv produkt. Allt ifrån användbarhet och funktionalitet, till produktens 

känslomässiga attraktion och användarens kulturella identitet kan ha betydelse för 

användarupplevelsen. Det finns således ingen enhetlig teori eller ramverk som kan 

appliceras för att uppnå detta (Preece, Rogers & Sharp 2016). Mattias Arvola (2014) 

referera till Bill Verplanks tankar om att interaktionsdesign handlar om att påverka 

användarens vetande, görande och kännande i önskvärd riktning. Arvola sammanfattar 

detta med egna ord genom att framföra tanken om att “designarbetet "måste grunda sig i 

handen (vad folk gör), i hjärtat (vad folk känner) och i huvudet (vad folk vet)” (Arvola, 

2014). Mer generellt menar McCarthy och Wright att användarupplevelsen i stora drag 

syftar till hur användare känner (Preece, Rogers & Sharp 2016). 

 

2.5 Meta-principen  

I och med att gränssnitt kommunicerar via skärmar finns ett behov ett visuellt språk 

uppbyggt av symboler och tecken för att nå fram med den information, anvisningar och 

återkoppling som behövs. Aaron Marcus uttrycker i sin bok Graphic Design for 

Electronic Documents and User Interfaces, att den främsta tekniken för att uppnå en 

förbättrad visuell kommunikation är att skapa ett konsekvent, distinkt och klart språk 

(Schlattar, Levinson, 2013). Kommunikationskedjan involverar en avsändare, ett budskap, 

en signal som framför budskapet och en mottagare. Utmaningen för utvecklare och 

designers är att skapa ordning, direktiv och mönster som hjälper människor att bearbeta 

och ge mening åt det de ser. Utvecklare och designers har dock inte möjlighet att påverka 
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hela processen, från avsändare till mottagare, (Schlattar, Levinson, 2013) - inte minst med 

tanke att det är mottagarens egna tolkning av budskapet som avgör. Genom att använda 

symboler och element som användaren förväntar sig och förstår ökar chansen att denne 

tolkar budskapet på rätt sätt (Schlattar, Levinson, 2013). 

I boken Visual Usability: Principles and Practices for Designing Digital Applications 

redogör Tania Schlatter och Debhora Levinson (2013) för meta principerna - ett ramverk 

som ska underlätta för designbeslutstagare att förena form och funktion. De tre 

huvudsakliga meta-principerna som anses mest relevanta inom gränssnittsdesign  är 

kontinuitet, hierarki och personlighet (Schlatter, Levinson, 2013).  

Kontinuitet nämns när Schlatter och Levinson (2013) vid ett flertal tillfällen använder 

språket som en liknelse när det kommer till gränssnittsdesign. På samma sätt som det kan 

vara svårt för mottagaren att förstå till fullo om både engelska, franska och tyska talas på 

samma gång kan en blandning av olika teckensnitt skapa förvirring. Dessa förväntningar 

bygger på vad personerna ser på skärmen, men också på vad de tidigare har sett och 

upplevt (Schlatter, Levinson, 2013). De kan exempelvis koppla att användaruppgifter ska 

fyllas i och skickas i ett specifikt fält tack vare den aktuella webbsidans struktur, men 

också utifrån tidigare upplevelser med liknande funktioner. Schlatter och Levinson (2013) 

menar att lyckad applikationsdesign inte ska få användaren att tänka. Genom stor förståelse 

för användaren, dennes förväntningar och de förkunskaper som kan förväntas av dem kan 

detta uppnås. 

Visuell hierarki är ytterligare en viktig aspekt i skapandet av effektiva gränssnitt och kan 

förklaras som uppfattningen och tolkningen av objektets betydelse i relation till andra 

objekt - i detta fall element på en skärm. Hur användaren väljer att prioritera dessa objekt 

påverkas bland annat av användning av placering, storlek och färg. Även dess relation till 

varandra genom grupperingar och liknande påverkar detta. Hierarki hjälper människor att 

förstå vad som ska göras, hur det ska göras och vad det förväntade resultatet är (Schlatter, 

Levinson, 2013). 

Personligheten uppfattas automatiskt vid första intrycket av en applikation, medvetet 

likaså omedvetet - precis som mötet med en ny person. Andra intryck utvecklas över tid, 

som ett resultat av mer långvarig interaktion. Den tredje meta-principen som är av vikt för 

gränssnittsdesign är personlighet som refererar till de intryck som bygger på gränssnittets 

utseende och beteende. Tolkningen av en applikations utseende sker omedelbart och 

inombords hos användaren, medan uppfattningen av effektivitet och tillfredsställelse sker 

över tid (Schlatter, Levinson, 2013). 
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2.6 Användbarhet 

För att svara på frågan om ett gränssnitt är användbart behöver hela användarflödet 

undersökas, från eventuell inloggning genom alla möjliga flöden till samtliga funktioner 

(Nielsen 1994). Författaren menar också att det inte går att svara på frågan med enbart ett 

ja eller nej utan att det beror på flera faktorer. Samt att de tillsammans kan summeras för 

att få en bild av hur användbart ett gränssnitt är. Dessa faktorer brukar delas upp i fem 

egenskaper:   

 

Learnability 

Att gränssnittet är lätt att förstå och att användaren snabbt kan påbörja 

användningen. 

 

Efficiency 

Att användaren efter att ha lärt sig gränssnittet, har möjlighet att använda 

det snabbt och effektiv.   

 

Memorability 

Gränssnittet ska vara lätt att komma ihåg så det upplevs som enkelt även 

efter en längre tid utan användning.  

 

Errors 

Användaren ska göra så få fel som möjligt samt att det är lätt att ångra och 

gå tillbaka om något ändå blir fel.  

 

Satisfaction 

Användaren ska helt enkelt uppskatta gränssnittet som ska vara behagligt 

att använda (Nielsen 1994). 

 

2.7 Enhetsanpassning 

Beroende på plattform och enhet behöver design och komponenter följa olika standarder 

och riktlinjer. För att behålla användbarheten behöver gränssnittet också anpassas beroende 

på hur användaren kommer att interagera med designen, exempelvis med muspekare, 

touch, eller kroppsgester (Arvola 2014).  

 

Det finns också funktioner som återfinns hos en enhet med muspekare men saknas hos en 

touchskärm. En touchskärm känner exempelvis av användarens pekposition först vid 

beröring vilket gör att hover, tooltip och liknande funktioner inte kan användas (Cohen 

2014). Fortsättningsvis tar Cohen också upp skillnader mellan små och stora skärmar och 

trycker på vikten att anpassa gränssnittet för den tänkta enheten. För att undvika felklick 

bör exempelvis knappar och andra interaktionsytor vara större, liksom mellanrummet 

mellan dem (2014).  
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2.8 Webbapplikation 

En webbapplikation kan definieras som ett gränssnitt som följer principer typiska inom 

webbutveckling istället för enhetsspecifika regler (Stark 2010). Användaren behöver inte 

heller ladda ner eller installera applikationen utan kan interagera direkt från webbläsaren. 

Fortsättningsvis gör detta att en webbapplikation fungerar oavsett enhet vilket Stark menar 

är en stor fördel (2010). Ur ett UX perspektiv kan detta dock också anses vara en nackdel. 

En webbapplikation har inte tillgång till all hårdvara som finns i telefoner och surfplattor 

och kan därmed inte använda alla funktioner som finns. Avslutningsvis kan det också vara 

svårare att utveckla visuella effekter i en webbapp som annars kan höja upplevelsen hos 

användaren (Stark 2010). 

 

2.9 Designmönster 

Designmönster är i huvudsak strukturella och beteendemässiga mönster som kan bidra till 

att exempelvis gör en gränssnittsdesign enklare att förstå. De kan således förklaras som 

vedertagna och väl fungerande praktiska lösningar på specifika problem inom ett givet 

designområde. De bör dock inte ses som färdiga komponenter utan bör alltid anpassas till 

varje unikt projekt (Tidwell 210). Följande urval av designmönster och andra teorier är 

hämtade från Jennifer Tidwells bok Designing Interfaces från 2010.  

 

Safe Exploration 

Om en användare vågar utforska ett gränssnitt går inlärningar snabbare. Dessutom 

ökar chansen för positiv användarupplevelse. Jennifer Tidwell menar att ett sådant 

gränssnitt skapas genom att användaren tillåts testa funktioner och inställningar 

med möjlighet att ångra sitt val, testa en annan eller återgå till utgångsläget (2010). 

 

Spatial Memory 

Tidwell skriver att användare kommer ihåg dokument och objekt tack vare 

placeringen snarare än namnet (2010). Fortsättningsvis menas det att detta går att 

använda också i applikationers gränssnitt. Användningen underlättas om menyer är 

statiska och har samma struktur på samtliga sidor.  

 

Escape Hatch 

Navigationsmöjligheterna på en undersida skiljer sig ofta från navigationen från 

exempelvis en startsida. Tidwell skriver att detta till trots måste användaren alltid 

ha en möjlighet att avbryta eller gå tillbaka (2010). 

 

Visual framework  

Genom att använda samma färger, teckensnitt och former på samtliga sidor får 

applikationen en tydlig visuell stil. Detta hjälper användaren att navigera och ger 

dessutom innehållet större fokus genom att minska distraktionen från andra element 

(Tidwell 2010). 
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Animated transition 

För att vägleda användaren kan animationer användas som en typ av feedback. Det 

ger en tydlig koppling mellan läge A; innan ett val gjorts, och läge B; efter ett val 

gjorts (Tidwell 2010). 

 

Cognitive cost 

Det tar både tid och energi för användaren att lära känna en ny sida eller vy med 

nya texter och nya knappar etc. Att hoppa mellan olika sidor har således en hög 

kognitiv kostnad.  

 

Keep distance short 

Att tvinga användaren att gå igenom flertalet steg och nivåer av undersidor varje 

gång denne ska genomföra en enkel och daglig uppgift är också tidskrävande. 

Tidwell menar således att en för djup navigering kan vara förödande och att hålla 

korta avstånd därför är att föredra (2010). 
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3. Metod 

Uppsatsen metod bygger på designprocessen beskriven i boken Interaktionsdesign och UX, 

som består av tre faser; konceptfasen, bearbetningsfasen och detaljeringsfasen (Arvola 

2014). Metoden har som syfte att minska oklarheter i ett designprojekt och gå från okända 

“vad och hur”, till en färdig plan och slutligen design (Arvola 2014).  

 

3.1 Konceptfasen 

Mattias Arvola menar att det är i den inledande konceptfasen som insikter och avsikter 

skapas genom bland annat undersökningar och informationsinsamling. Dessa insikter och 

avsikter kan i sin tur omsättas till konceptidéer som vidare testas och värderas av 

designteamet. Han menar även att det är i denna fas bärande idéer uppkommer (2014). Den 

inledande studie kan liknas vid Arvolas konceptfas och kommer att bestå av intervjuer som 

dels används för att kartlägga problematiken och utmaningarna kring utformningen av en 

applikation likt Skolplattformen, men framför allt undersöka målgruppen och 

brukssituationen på ett djupare plan. Resultatet av denna inledande studie kommer 

användas för att formulera syfte och frågeställningar men också ge en grundläggande 

kartläggning av målgruppens behov och önskemål.  

 

3.1.1 Kvalitativ semistrukturerad Intervju 

För att definiera målgruppens behov och krav kommer det inledningsvis att genomföras 

intervjuer. För att effektivisera intervjuerna och få mer detaljerade svar kommer en 

semistrukturerad intervjumetod genomföras. Precis som Bryman skriver ger denna metod 

intervjuaren stor frihet att ställa följdfrågor och därmed få fylligare svar (2018). 

Intervjuerna kommer genomföras med två förskolepedagoger som idag använder 

applikationen Skolplattformen samt har stor kunskap om det dagliga arbetet på förskola.  

 

Inför intervjuerna har 17 öppna frågor tagits fram. Frågorna har formulerats på ett sådant 

sätt att den intervjuade inte ska få för smala eller ledande frågor som på ett eller annat sätt 

kan påverka respondentens svar. Fortsättningsvis skriver Bryman att dessa bör ses som ett 

stöd för att intervjuaren ska hålla sig till ämnet snarare än exakt formulerade frågor (2018). 

 

3.2 Bearbetningsfasen 

Då det tidigare i processen har kartlagts vad det är som ska göras är det i bearbetningsfasen 

tid att specificera hur produktens huvuddrag ska utformas. Både systemlösningar och 

principer för designen utvecklas och fastställs (Arvola, 2014). 
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3.2.1 Användarnas behov 

För att ge en större förståelse av applikations slutanvändare kommer målgruppens behov 

och krav samt pedagogernas brukssituation att kartläggas med hjälp av respondenternas 

intervjusvar. Dessa kommer därefter ligga till grund för applikationens kravspecifikation. 

En sådan specifikation definierar vad systemet ska innehålla samt vad användarna ska 

kunna göra i det (Arvola 2014). Med hjälp av insikter från intervjuerna och brainstorming 

kommer därefter förslag på funktioner tas fram innan de värderas och kategoriseras. 

 

3.2.2 Webbkarta 

En webbkarta visualiserar strukturen för en webbsida eller applikation och ser i dess 

enklaste form ut som en organisationskarta där sidor och länkar visualiseras genom noder 

och streck. För att visualisera sidornas prioritet och relevans i relation till varandra kan 

olika storlek och mättnad användas (Arvola, 2014). Webbkartan kommer bygga på 

kategoriseringen av funktionerna från kravspecifikation och därefter användas som en 

utgångspunkt i fortsatt skissarbete. 

 

3.2.3 Inledande skisser 

Efter att definitionen av funktioner, innehåll och struktur blir tydligare kommer även 

skissandet av gränssnitt att påbörjas. Skissarbetet kommer att utgå från Arvolas skissmetod 

där designbeslut markeras med utropstecken medan osäkerheter som kräver vidare 

bearbetning markeras med frågetecken. Värdering av skisserna kommer i sin tur att 

sammanfattas i plus- och minus-listor (2014). Flera designlösningar kommer tas fram och 

värderas.  

 

3.2.4 LoFi-prototyp 

De olika gränssnittsskisserna kommer att sammanställas i wireframes. Här fastställs bland 

annat layout, placering av funktioner samt gränssnittsflöde. Gränssnittsflödet ligger i sin 

tur till grund för den LoFi-prototyp som kommer tas fram. Prototyper används för att 

demonstrera designlösningar och skapa en möjlighet för användare och intressenter att 

interagera och utforska användbarheten hos dessa. Det är ett användbart verktyg i 

utvecklingen av designlösningar, men underlättar också kommunikationen och 

diskussionen kring dessa inom designteamet (Preece, Rogers & Sharp 2016). Inom 

området interaktionsdesign skiljer en ofta på skissartade LoFi-prototyper (Low Fidelity) 

och interaktiva datorbaserade HiFi-prototyper (High Fidelity) där detaljeringsgraden är 

högre (Arvola, 2014).  
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3.3 Detaljeringsfas 

I detaljeringsfasen utvärderas och kompletteras insikter från bearbetningsfasen och 

designen utvecklas på ett mer detaljerat plan (Arvola 2014). Utseende av gränssnittet som 

tidigare i processen varit skissartade kommer i denna fas att specificeras och detaljeras. 

Utöver utseendet handlar detaljeringsfasen också om känslan hos den interaktiva produkten 

samt hur användaren upplever den (Arvola 2014).  

 

3.3.1 Perspektiv-baserad genomgång 

Huvudsyftet med värderingsmetoden perspektiv-baserad genomgång (perspective-based 

UI inspection) är att exponera så många användar- och designproblem som möjligt på ett 

kostnadseffektivt sätt. Metoden är bland annat passande i situationer där tillgången till 

användare är begränsad, där produkten är tänkt att tilltala en bredare målgrupp med relativt 

olika perspektiv eller när tidsbegränsningar resulterar i att genomgången måste genomföras 

snabbt. Den perspektiv-baserade genomgången är även användbar för att få bredd i 

utvärdering (Wilson 2013).  

 

LoFi-prototypen som togs fram under bearbetningsfasen kommer i denna fas att användas i 

utvärderingen av funktionalitet. Den perspektiv-baserade genomgången kommer 

framförallt att utgå från målgruppens behov och fokusera på brukssituationens krav. 

Genomgången kommer ske flera gånger med fokus på ett perspektiv i taget. Problem och 

utvecklingsmöjligheter kommer under tiden att antecknas innan de värderas och omarbetas 

till skissade förbättringsförslag. 

 

3.3.2 HiFi-prototyp  

LoFi-prototypen som togs fram under bearbetningsfasen kommer i denna fas att utvecklas 

till en HiFi-prototyp. Skillnaden från en LoFi-prototyp är att detaljeringsgraden på en HiFi-

prototyp är högre (Arvola, 2014).  

 

En HiFi-prototyp är ett bra sätt att ge användare en verklighetstrogen helhetsbild av 

produkten, framför allt med tanke på att de inte har lika stor möjlighet att ta del av 

underlag som tagits fram tidigare i processen - såsom flödesscheman och webbkartor. En 

prototyp med högre detaljeringsgrad underlättar även en mer detaljerad värdering av 

designen och gränssnittet (Benyon 2019). I HiFi-prototypen kommer även mer fokus att 

läggas på gränssnittets design och grafiska uttryck. 
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3.3.3 Användartest och värdering 

För att undersöka hur användare svarar på desginbeslut, utformning av gränssnitt, 

funktioner och liknande kommer ett antal testpersoner att få interagera med HiFi-

prototypen i ett användartest. Arvola menar att prototypen bör testas av användare från den 

faktiska målgruppen (2014) varför testpersoner med erfarenhet av arbete i förskola 

kommer att rekryteras. För att värdera och analysera användargränssnittet ytterligare 

kommer även användartester att genomföras på ett antal testpersoner med akademisk 

kunskap och erfarenhet inom UX- och grafisk design. Totalt kommer användartestet att 

genomföras på 10 personer, varav hälften tillhör den tilltänkta målgruppen 

förskolepedagoger.  

Användartestet är anonymt och samtycke kommer att bekräftas vid testtillfället. 

Inledningsvis kommer användaren få en kort förklaring kring kontext och vilken roll hen 

har under genomförandet. Testet kommer omfatta fem stycken uppgifter som täcker de 

större användningsområdena i appen. Uppgifterna kommer att presenteras i skriven form 

på ett papper och vid testtillfället kommer ingen muntlig vägledning att ges förutom att 

uppgifterna läses upp för att säkerställa att testpersonen har uppfattat information korrekt. 

Uppgifterna är baserade på insikter kring arbetsuppgifter i förskolan som skapats under 

arbetets gång.  

Under användartester kommer testpersonerna uppmanas att tänka högt vid interaktion med 

applikationen för att kritiska punkter i användargränssnittet ska kunna identifieras. Efter 

varje genomförd uppgift kommer två frågor att ställas med fokus på användarupplevelse. 

Efter genomfört användartest kommer även användarens tillfredsställelse och nöjdhet 

värderas genom en system usability scale-enkät (hädanefter SUS). Detta är en 

standardiserad enkät som utifrån tio frågor ger ett sammantaget värde som ska representera 

den upplevda användbarheten (Arvola, 2014). Det finns olika uppfattningar kring vad som 

kan anses vara ett bra resultat i en SUS-undersökning. Bangor, Kortum & Miller (2008) 

menar att ett medelvärde på över 70 poäng är acceptabelt, medan bättre produkter når ett 

medelvärde närmare 80–90 poäng. I denna undersökning kommer en svensk översättning 

av frågeformuläret att användas gjord av Malin Fabbri (2013).  

Under användartesterna kommer även observationer att göras samt mätningar av hur väl 

testpersonerna genomför uppgifterna (Arvola, 2014).     
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4. Konceptfasen - inledande datainsamling 

Intervjuerna genomfördes enligt metoden (se 3.1.1) för att ytterligare definiera problemet 

samt formulera behov och krav inför kommande designprocess. Det sammanställdes även 

generella insikter kring målgruppen förskolepedagoger samt brukssituationen. Frågorna 

som ställdes via telefon behandlade förskollärarnas arbetsuppgifter och arbetssätt, 

Skolplattformen idag, egna upplevelser, uppfattningen av kollegornas synsätt samt önskade 

upplevelser och funktioner (se bilaga 1).  

 

4.1 Målgrupp  

I intervjuerna beskrevs det att målgruppen förskolepedagoger är mycket heterogen på 

många aspekter, inte minst i ålder, erfarenhet och utbildning, även om gruppen kvinnor är 

överrepresenterad. Det framkom också att intresset, inställning och motivationen till att 

använda teknik och digitala hjälpmedel varierar kraftigt inom målgruppen, vilket kan ses 

som extra relevant för den fortsatta designprocessen. Detta uttrycktes enligt respondenterna 

främst bero på personens tidigare vana och erfarenhet av att använda digitala produkter, 

framför allt i sitt vardagliga liv. Detta är något som kommer tas i beaktning under fortsatt 

designarbete.  

 

4.2 Brukssituation 

Respondenterna fick också beskriva en vanlig dag som förskolepedagog och beskrev 

administrativa uppgifter såsom incheckning av barn, skriva nyhetsbrev, kontakt med 

vårdnadshavare, planering av pedagoger och möten, matbeställning, dokumentation om 

utveckling etc. Frågor ställdes också om tidsåtgång och plats samt att respondenterna fick 

prioritera uppgifterna i betydelse.  

 

Båda respondenterna uppgav att närvarolistan var dagens viktigaste verktyg, dels därför att 

det används för många andra uppgifter och dels för barnsäkerheten. Det beskrevs också att 

pedagogerna mestadels bara använder närvarolistan för sin egen avdelning men att 

exempelvis in-/utcheckning vid morgon och eftermiddag sker gemensamt och därmed 

kräver listor från alla avdelningar.  

 

4.3 Användarupplevelse 

En av respondenterna uttryckte att en av de funktioner hen uppskattade i den nuvarande 

lösningen Skolplattformen, var tillgången till andra avdelningars närvarolistor. Båda 

respondenterna tyckte dock att det i dagens lösning tar för lång tid att nå dessa 

närvarolistor. Incheckningsfunktionen nämndes också som av de mest uppskattade i den 

nuvarande lösningen därför att det inte längre krävs att pedagogen behöver ha tillgång till 
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samma fysiska lista som alla andra. Däremot har dagens lösning fortfarande en del 

utmaningar när det gäller laddningstid, navigation och ofrivillig utloggning vilket enligt 

respondenterna skapar irritation också hos kollegor.  

Skolplattformen bygger på en djup navigation (se keep distance short 2.9) vilket kan vara 

en anledning till att dagens lösning upplevs som långsam. Respondenterna beskriver 

exempelvis att samtliga funktioner kan nås från startsidan men att det inte finns någon 

möjlighet att gå mellan dem utan kräver att användaren backar tillbaka samma väg. Det gör 

att vissa funktioner ligger långt ned och kräver många tryck för att nås. För att checka in ett 

barn beskriver en av respondenterna att användaren från startsidan börjar med att välja 

sidan närvarolista, sedan rätt avdelning, fylla i dagens datum och först därefter syns barnets 

namn och funktionen checka in blir tillgänglig. Att användare tvingas navigera en en lång 

väg för att utföra dagliga uppgifter kan ge negativa användarupplevelser och har 

kopplingar till designmönstret cognitive costs (se 2.9).  

Navigationen nämns också som svårförstådd och respondenterna beskriver att de ibland 

glömmer bort vägen och måste testa sig fram för att hitta rätt funktion. Detta kan bero på 

att dagens lösning är relativt ny men kan också kopplas till bristande learnability och 

memorability enligt definitionen av användbarhet (se 2.6).  En av respondenterna berättade 

att kollegor, framförallt de med mindre teknikvana, inte vågar klicka runt om de inte minns 

vägen vilket försvårar inlärningen ytterligare. Detta kan i sin tur bero på safe exploration i 

designmönster (se 2.9).  

Ett annat utvecklingsområde som framkom är enhetsanpassning. Enligt respondenterna nås 

Skolplattformen via webbläsaren vilket betyder att det är en webbapplikation som en 

användare kan använda oavsett enhet (se 2.8). En av respondenterna beskrev att utseendet 

av vissa sidor ändrar sig beroende på om iPaden hålls vertikalt eller horisontellt. 

Horisontellt syns ibland färger och förklaringar som vägleder användaren men som 

försvinner om enheten vrids. På samma sätt syns detaljer och hjälpmedel först när en 

knapp klickas, men är osynliga dessförinnan. Detta är exempel på funktioner som passar 

bättre för datorer och inte alltid är lämpliga för surfplattor vilket kan ha påverkat designen 

av gränssnittet för mindre skärmar (se 2.8).  
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5. Bearbetningsfasen - Struktur och skiss 

I bearbetningsfasen ordnades kvalitativa data från intervjuerna i syfte att undersöka om 

samband och mönster kunde definieras och grupperas. Denna tematisering av data lade 

sedan grunden till kravspecifikationen som därmed blev utgångspunkten för det fortsatta 

designarbetet. Det avslutande steget i bearbetningsfasen var att ta fram en LoFi-prototyp 

där produktens huvuddrag fastställdes vilket i sin tur möjliggjorde att applikationen kunde 

tas vidare till nästa fas.   

 

5.1 Kravspecifikation 

Insikterna från de inledande intervjuerna tolkades, analyserades och struktureras ytterligare 

vilket resulterade i ett antal funktioner och övriga attribut som målgruppen ansåg 

önskvärda i ett digitalt verktyg för att underlätta deras dagliga arbete. Under denna process 

användes även brainstorming som en metod för att ta fram ytterligare funktioner som kan 

möta målgruppens behov och förväntningar. Samtliga funktioner och attribut värderades, 

sållades och sammanställdes för att slutligen skrivas ned individuellt på fysiska lappar. 

Genom att flytta omkring lapparna och identifiera eventuella mönster och samband mellan 

funktionerna skapades en initial bild av applikationens struktur där fyra huvudsakliga 

användningsområden definierades; översikt, barninformation, kommunikation & 

nyhetsflöde. Nedan presenteras den slutgiltiga listan av användningsområden med 

tillhörande funktioner (tabell 1). Övergripande brukskvaliteter och önskemål kring 

helheten samlades i en egen kategori. Dessa var bland annat önskemål om enkel navigation 

mellan olika sidor och flikar, snabb översikt, notiser, enhetligt uttryck och ett gränssnitt där 

användarna uppmuntras till att våga klicka runt och testa sig fram utan rädsla att göra fel 

vilket kan kopplas till Jennifer Tidwells designmönster Safe exploration (se 2.9).  

 

ÖVERSIKT BARNINFORMATION 

Checka in/ut 

Sjukanmälan 

Flytta barn mellan avdelningar 

Sortera på avdelning 

Sortera på “närvaro”-status 

-Följa och dokumentera barnets utveckling  

Närvarostatistik 

kontaktuppgifter vårdnadshavare 

Schemaläggning 

Snabb vy av schema 

checka in/ut/sjukanmäla 

skriva kommentar  

KOMMUNIKATION (intern & extern) NYHETSFLÖDE 

Få meddelanden från vårdnadshavare 

Läsa anteckningar av kollegor 

Skicka läskvittens  

Sortera på avdelning 

Kalendarium 

dagbok/blogg 

Sortera på avdelning 

 

Tabell 1: Funktioner kategoriserade i fyra huvudsakliga områden. 
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5.2 Webbkarta 

Listan på funktioner som tidigare i processen kategoriserats i fyra huvudsakliga områden 

lade sedan grunden till applikationens webbkarta. De fyra områdena representeras av 

webbkartans fyra största noder - översiktssidan som även fungerar som startsida, 

barninformationen där individuell information och specifika ändringar kring enskilt barn 

kan göras, aviseringssidan där kommentarer från kollegor och vårdnadshavare samlas samt 

nyhetssidan där pedagoger kan lägga till, uppdatera och redigera nyhetsinlägg som 

vårdnadshavare kan ta del av.  

 

 
Figur 1: Webbkarta. 

 

I detta steg togs även vissa avgörande beslut kring applikationens struktur och gränssnitt. 

Exempelvis beslutades att applikationen navigation inte ska vara djupgående (se 2.9). 

Detta för att bemöta målgruppens önskan om att snabbt och enkelt kunna gå mellan sidor 

som används frekvent utan att behöva gå igenom en komplicerad hierarkisk struktur.  

 

5.3 Inledande skisser och LoFi-prototyp 

Efter att applikationens övergripande struktur fastställts i en webbkarta påbörjades 

gränssnittsskissningen utifrån denna. Även designmönster (se 2.9) användes som 

utgångspunkt i processen där både individuella och gemensamma skisser på designförslag 

togs fram inom designteamet för att sedan diskuteras, värderas och kombineras. 

Designbeslut markerades med utropstecken och frågetecken symboliserade de 

gränssnittskomponenter eller koncept som krävde vidare bearbetning. Skissprocessen var 

omfattande och genomfördes i flera steg (se bilaga 2).  

 

Designbesluten som togs under processen byggde på målgruppens behov samt flertalet 

designprinciper så som designmönster (se 2.9) och definitionen av användbarhet (se 2.6). 

För att göra applikationen snabbare och ta bort onödiga steg (se cognitive costs/keep 

distance short 2.9) för användaren valdes exempelvis närvarolistan/översikten till 

applikationens utgångspunkt och startsida. Barnens närvarostatus hårdkodades i rubriker - 
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“incheckade, frånvarande och inväntade” - för att på så sätt bli ett återkommande element 

som användaren lär sig (se spatial memory 2.9). 

 

Önskemålet att ha tillgång till närvarolistor för hela förskolan uppfylldes genom en 

filterfunktion. Filterfunktionen är designad på ett sådant sätt att användaren kan använda 

närvarolistan också utan att behöva göra extra val vilket både förenklar inlärandet, minskar 

risken för fel och effektiviserar den dagliga användningen genom färre steg (se 2.6 & 2.9). 

Det beslutades också att alla funktioner kopplade till ett barn finns samlad på en och 

samma sida. Det ger en bättre översikt och användaren behöver inte minnas vägen till 

samtliga funktioner vilket ökar applikationens användbarhet (se 2.6). Dessutom minskar 

det den kognitiva kostnaden (se 2.9) genom att användaren inte behöver läsa in många 

olika sidor.  

 

Avslutningsvis digitaliserades de slutgiltiga skisserna och sammanställdes i en interaktiv 

LoFi-prototyp (se figur 2). Trots att detaljeringsgraden i en LoFi-prototyp ska vara låg och 

normalt sett inte innehålla färg och form (se 3.2.4) användes färger vid framtagningen. 

Valet kan motiveras genom att applikationen bygger på färgkodning, färg var således en 

premiss för att applikationens funktioner skulle kunna testas.  

 

 

 
  Figur 2: Digital LoFi-prototyp 
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6. Detaljeringsfasen - Design och prototyp 

I detaljeringsfasen testades och utvärderades den interaktiva LoFi-prototypen med hjälp av 

en perspektiv-baserad genomgång (se 3.3.1). Resultatet från genomgången värderades och 

utvecklades innan de grafiska riktlinjerna från styleguiden applicerades på den slutgiltiga 

designlösningen. Avslutningsvis färdigställdes HiFi-prototypen i Adobe xd där också 

animationer applicerades, dels för en mer verklighetstrogen- och ökad användarupplevelse, 

och dels i syfte att guida användaren och förtydliga hur systemet svarar på dennes 

handlingar.  

 

6.1 Perspektiv-baserad genomgång 

Perspektiven som användes under genomgången grundades på applikationens målgrupp 

och framförallt de tydliga motpoler som framkom under intervjuerna. Inledningsvis 

fokuseras det på en förstagångsanvändare som är ovan med digitala verktyg, undviker att 

testa sig fram och vill vara säker på konsekvenserna inför varje val. En sådan användare 

behöver ett gränssnitt som har lättillgängliga huvudfunktioner samt ger vägledning, tillåter 

fel och främjar användaren att testa. Det andra perspektivet som användes var en van 

användare som vill kunna använda verktyget effektivt och därmed slippa onödiga steg. En 

van användare vill ha tillgång till mer avancerade funktioner som också bör vara 

lättillgängliga för att kunna användas snabbt och effektivt, utan att för den delen göra 

gränssnittet svårt eller krångligt för andra typer av användare.  

 

Under genomgången sammanställdes en lista på utvecklingsområden som fanns inom 

applikationen. Samtliga punkter värderades och förbättringar skissades och diskuterades. 

Det som beslutades att justeras var följande: 

 

Rubrikerna Inväntade och incheckade på översiktssidan bytte plats för att slippa 

scrolla vid incheckning av barn och därmed effektivisera och ge pedagogerna en 

bättre översikt (se cognitive costs 2.9 och efficiency 2.6) 

 

Meddelande- och anteckningsfunktionen ändrades till en gemensam 

envägskommunikation i form av händelser för att förenkla och göra syftet med 

funktionerna tydligare (se 2.6). 

 

In- /utcheckningsknappar förändrades därför att knapparna upplevdes ha dubbelt 

budskap i och med att ord och färg inte stämde överens. Färgen minskades och 

istället för text användes en bock och de inväntade/frånvarande blev gråskaliga för 

att ge de incheckade en högre hierarki (se 2.5) och därmed effektivisera 

användningen (se 2.6). 

 

Avdelningsfärgen fick lägre hierarki genom att visualiseras med en mindre 

markering istället för att fylla hela raden (se hierarki 2.5).  
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Interna anteckningar förtydligades genom en beskrivande exempeltext som lades 

till för att vägleda osäkra användare ytterligare (se safe exploration 2.9 och errors 

2.6). 

 

Antal röda prickar minskades därför att det tidigare gav ett rörigt intryck när 

nyheter och ändringar visualiserades med likadana röda prickar (se cognitive costs 

2.9). Det beslutades att dessa ska ersättas med en aviseringsikon samt tydliga 

animationer som ger användaren direkt feedback efter val (se Animated transition 

2.9).  

 

Översikten för kommande dagar förändrades för att säkerställa att användaren inte 

använder fel dag av misstag samt vägleda till möjliga val. Bakgrundsfärgen gjordes 

mörkare och inaktiva knappar togs helt bort (se safe exploration 2.9 och kontinuitet 

2.5).  

 

Drop-down menyn blev en menybar för att minska antal steg. Dessutom 

visualiseras menyvalen med enbart ikoner istället för text (se cognitive costs 2.9).  

 

Ny text på knappar för att vägleda användaren och underlätta val. Exempelvis 

ändrades bekräftelseknappen vid tillfällig ändring från spara till flytta (se safe 

exploration 2.9).  

 

Knapptexten “flytta-barn” ändrades till tillfällig ändring och knappen flyttades från 

menyn och placerades i närheten av avdelningen för att förtydliga var ändringen 

kommer ske (se hierarki, 2.5) samt för att minska onödiga steg med en ny sida (se 

cognitive costs 2.9). 

 

Aviseringar lades till för att samla all kommunikation under samma rubrik och 

därmed minska förvirring. Dessutom placerades den nya ikonen istället i 

menybaren för att öka effektiviteten och minska onödiga steg (se efficiency 2.6 och 

cognitive costs 2.9). 

 

Efter genomförd tillfällig ändring beslutades det att förändringen ska förtydligas 

genom bekräftande animation och opacitet (se Animated transition 2.9). 
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6.2 Grafiskt uttryck och HiFi-prototyp  

I samband med att en HiFi-prototyp utformades togs även grafiska riktlinjer fram för 

applikationen som sammanfattades i en styleguide. Detta gjordes i syfte att skapa ett 

enhetligt uttryck med en förhöjd användarupplevelse som mål. Style guiden innefattar 

bland annat val av teckensnitt, färger och formspråk och är baserad på flera av de 

designmönster som tidigare nämnts. Bland annat har mjuka och rundade former använts 

för att bidra till att användaren ska känna sig uppmuntrad till att utforska och klicka runt i 

gränssnittet utan rädsla för allvarliga konsekvenser (se Safe exploration 2.9).  

 

Även meta-principen (se 2.5) har legat till grund för utformningen av det grafiska uttrycket 

- likaså i utformningen av applikationens gränssnitt i sin helhet. De runda, mjuka formerna 

kan kopplas till personlighet som anses vara en av de tre huvudsakliga principerna inom 

gränssnittsdesign. Personlighet refererar till gränssnittets utseende och beteende. Genom 

ett mjukare formspråk och mer uttrycksfulla färgkombinationer skapades en personlighet 

som kan skilja sig från den klassiska bilden av hur ett system kan se ut. Kontinuitet har 

använts för att skapa ett enhetligt visuellt språk. Flera av huvudsidorna återanvänder 

exempelvis samma layout och komponenter för att användaren snabbt ska känna igen sig. 

Detta går även att koppla till designmönstret visual framework (se 2.9). Hierarki har också 

varit en aspekt som tagits i beaktning vid utformningen av gränssnittet. I och med att 

applikationen innehåller mycket information, många olika komponenter och funktioner har 

exempelvis en genomgående strategi för färganvändning varit nödvändig för att skapa en 

tydlig hierarki som leder användaren rätt. 

 

 
 
          Figur 3: Styleguide 
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6.3 Slutgiltig designlösning 

Översikten (se figur 4) är applikationens startsida och innehåller förskolans närvarolistor. 

Listorna kan filtrerad beroende på avdelning och sorteras på barnets namn samt status - 

inväntad, incheckad och frånvarande. På denna sida sker all närvarohantering så som in- 

och utcheckning, sjukanmälningar etc. Pedagogerna har också möjlighet att ändra i 

barngrupperna om ett eller flera barn tillfälligt ska byta avdelning (se figur 8). Precis som 

övriga huvudsidor innehåller översikten en menybar med navigationsmöjligheter till 

nyhetsflöde, kommunikation och personligt konto. Ikonen för kommunikation fungerar 

också som en aviseringssymbol vilken uppmärksammar pedagogen på nya meddelande 

eller ändringar.  

 

På sidan Barninformation (se figur 5) samlas all information kring varje specifikt barn - 

kontaktuppgifter till vårdnadshavare, födelsedata, närvarostatistik och individuella 

kommentarer gällande barnet. Härifrån kan även specifika schemaändringar göras. Genom 

denna sida nås även barnets unika portfolio där dennes utveckling dokumenteras och följs.  

 

Sidan Kommunikation (se figur 6) samlar alla meddelanden, sjukanmälningar och 

kommentarer och kategoriserar detta under gällande barns namn. Pedagogerna kan skicka 

läskvittenser för att informera vårdnadshavare, förskolechefer eller kollegor om att 

information är mottagen. Därefter återfinns samma information också på sidan 

barninformation för respektive barn. Den filterfunktion som fanns på översikten återfinns 

också här och gör det möjligt för användaren att filtrera meddelandena på avdelning och 

bara se relevanta meddelanden. Också menybaren känns igen från översikten, härifrån kan 

användaren navigera till översikt, nyhetsflöde och konto.  

 

På Nyhetsflödet (se figur 7) kan pedagoger, med hjälp av text och bild, skapa och redigera 

inlägg och nyhetsartiklar för att regelbundet uppdatera vårdnadshavare kring händelser och 

aktiviteter på förskolan. Nyheterna presenteras i en grid och kan även sorteras på önskad 

avdelning.  
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Figur 4:  Översikt HiFi 

 

  

    
 Figur 5:  Barninformation HiFi  
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Figur 6:  Kommunikation HiFi 

 

    
Figur 7:  Nyhetsflöde HiFi 

 

     
Figur 8:  Tillfällig flytt HiFi 
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7. Användartest och värdering 

Det slutgiltiga användartestet utfördes i två omgångar med olika fokusgrupper, 

förskolepedagoger (hädanefter grupp A) och personer med kunskap inom UX- och grafisk 

design (grupp B). Samtliga testpersoner fick fem uppgifter (se bilaga 3) relaterade till 

förskolepedagogers dagliga arbete (se 4.1.2) med följdfrågor om upplevd användbarhet. 

Avslutningsvis svarade testpersonerna från grupp A också på en SUS-enkät med 10 

validerade frågor (se bilaga 4). 

 

7.1 Uppgifter 

Uppgift 1 – Aviseringar kommunikation 

Samtliga testpersoner lyckades med uppgiften. Ikonen för aviseringar hittades snabbt i 

menyn och 9 av 10 testpersoner klickade rätt för att skicka läskvittenser. Den sista 

personen, från grupp A, klickade på rätt ställe på sitt andra försök efter att först ha testat att 

klicka på meddelandetexten.  

 

Vid efterföljande intervjufrågor nämnde alla pedagoger att det var lätt att hitta därför att de 

kände igen aviseringsikonen sedan tidigare. Två testpersoner från samma grupp sa också 

att de uppskattade att alla händelser samlades på samma ställe. Två av personerna från 

grupp B nämnde att de förstod läskvittensen därför att de aktiva och inaktiva knapparna 

skiljde sig genom opacitet och färg. En person från samma grupp tyckte dock att en grön 

bock var ovanligt att se i samband med meddelanden.  

 

Uppgift 2 - Checka in 

Samtliga personer lyckades med uppgiften utan svårigheter. Däremot uppstod vissa hinder 

för samtliga testdeltagare vid första klicket, då övergången mellan aviseringssidan och 

startsidan/översiktssidan skulle ske. Då uppgiften var att checka in Albin på Jupiter och 

Meja på Tellus klickade 9 av 10 testpersoner först på Jupiter-knappen i filterfunktionen i 

tro om att komma åt Jupiters närvarolista. De förstod dock snabbt filter-knappens funktion 

och hitta därefter vägen till startsidan utan problem. En person klickade på nyhetsikonen 

först, men hittade därefter snabbt knappen till startsidan.  

 

Uppgift 3 - Anteckningar 

Samtliga testpersoner hittade snabbt vägen till barninformationen och klarade uppgiften 

utan problem. I efterföljande intervjufråga uttryckte en person att det kändes naturligt att 

klicka på barnets namn för att skriva en kommentar kring just detta barn. Flera personer, 

främst från grupp A, kommenterade även att det var smidigt att spara all information kring 

ett specifikt barn på samma ställe.  
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Uppgift 4 - Tillfällig ändring 

Samtliga deltagare lyckades med uppgiften. Dock uppstod viss osäkerhet hos några av 

testpersonerna. En av pedagogerna valde till exempel att gå in på barninformationen för att 

flytta barnet och tryckte sedan på schemaändring - en knapp som inte utvecklats i 

prototypen. En annan pedagog hittade snabbt knappen tillfällig flytt men visade viss 

osäkerhet gällande hur aktiviteten skulle bekräftas.  

 

Uppgift 5 - Nyheter 

Samtliga testpersoner hittade nyhetsikonen utan problem och majoriteten av samtliga 

testgrupper uttryckte att uppgiften var enkel och tydlig. Samtliga testpersoner hittade även 

redigeringsknappen och knappen för att skriva ett nytt inlägg utan svårigheter. En av 

förskolepedagogerna uttryckte att dessa var enkla att hitta i och med att hen hade tidigare 

erfarenhet av andra bloggverktyg där liknande knappar används.  

 

7.2 System Usability Scale (SUS) 

Grupp A fick efter genomfört användartest individuellt fylla i varsin SUS-enkät för att 

undersöka användarupplevelsen (se bilaga 4). Samtliga frågor genererade det högsta eller 

näst högsta betyget vilket gav ett högt medelvärde på 93,5 poäng (se tabell 2). Enligt 

Bangor, Kortum & Miller (se 3.3.3) innebär ett sådant medelvärde ett användarna upplever 

applikationen som mycket bra. 

 

 

Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 Testperson 5 

100 92.5 80 100 95 

Medelvärde: 93,5 poäng 

Tabell 2: Resultatet av SUS för applikationen Kidskollen. 

 

 

Frågorna i en SUS-enkät är alla viktiga för att visa ett relevant värde på användarnas 

tillfredsställelse och nöjdhet. I denna rapport kan också några av frågorna anses vara av 

extra stor vikt därför att de har en tydlig koppling till rapportens syfte och frågeställningar: 

 

- “Jag tror jag skulle vilja använda den här appen regelbundet” 

- “Jag tycker appen är lätt att använda” 

- “Jag tycker appen är mer komplicerad än den behöver vara” 

- “Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig den här appen snabbt” 

 

Alla fem testpersoner valde det högsta betyget på en 5-gradig skala på frågan om de vill 

använda applikationen regelbundet. Fyra av fem personer gav också det högsta betyget på 

frågan om applikationen är lätt att använda och en person gav det näst högsta betyget. På 

frågan om applikationen är onödigt komplicerad gav fyra stycken det högsta betyget, vilket 
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betyder att de således inte tycker att applikationen var komplicerad. Tre av pedagogerna 

gav det högsta betyget på frågan om det går snabbt att lära sig att använda applikationen, 

de två andra svarade det näst högsta betyget.  

 

7.3 Analys av resultat 

Att aviseringsknappen hittades utan svårigheter av samtliga testpersoner, vilket dessutom 

kommenterades av två pedagoger, kan ha att göra med placeringen av ikonen vilken kan 

kopplas till designmönstret Spatial Memory (se 2.9). Ikonen är dessutom designad på ett 

sådant sätt att den liknar ikoner med samma funktionalitet från andra väletablerade 

applikationer (se 2.5). Detta bidrar till användarens känsla av igenkänning trots att 

gränssnittet är helt nytt vilket ökar användarens positiva upplevelse. Övriga ikoner är 

designade med samma teorier som grund och testpersonerna förstod också ikonerna för 

nyheter, redigera och lägg till. En av pedagogerna sa att de kändes igen från bloggverktyg. 

Funktionaliteten av ikonerna fungerade därmed väl men detalj och stil skulle dock kunna 

utvärderas och förfinas ytterligare för att öka personligheten och tillfredsställelsen hos 

målgruppen (se 2.5 och 2.6)  

 

Vid övergången från aviseringssidan till startsidan/översikten klickade majoriteten felaktigt 

på på filterfunktionen. Däremot klickade nio av tio rätt på sitt andra försök och förstod 

därtill filterfunktionens innebörd när applikationen gav en annan feedback än tänkt. Trots 

andelen fel på första försöket visar detta på en hög lärbarhet hos applikationen (se 2.6) 

vilket också kommenterades av flera testpersoner, däribland fyra pedagoger som 

uppskattade filterfunktionen och tyckte att en lär sig en sådan funktion snabbt. Detsamma 

framkom av SUS-enkätet eftersom testpersonerna svarade att applikationen går att lära sig 

snabbt. Ett förbättringsförslag skulle dock kunna vara att tydliggöra vilken sida som 

användaren befinner sig på genom en markering av den gällande ikonen. En sådan 

markering hade också underlättat navigeringen och framförallt användarens möjlighet att 

förstå applikationens arkitektur vilket kan kopplas till spatial memory och delvis animated 

transition (se 2.9). 

 

Pedagogerna uppskattade att alla funktioner kopplade till ett barn fanns samlade på dennes 

individuella sida. Vid framtagning av denna lades mycket fokus på gruppering av liknande 

funktioner vilket kan kopplas till meta-principens hierarki (se 2.5). En sådan placering 

antas effektivisera användandet därför att användarna inte behöver komma ihåg en väg för 

varje funktion, något som är kognitivt kostsamt (se 2.9) och på längre sikt minskar den 

positiva upplevelsen (se 2.4). Detta kan också vara en anledning till att pedagogerna gav ett 

så pass högt betyg på frågan i SUS-enkäten om de önskar använda applikationen 

regelbundet.  
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Den uppgift som ansågs vara svårast under testet var tillfällig flytt, där testpersonerna 

skulle flytta barn från en avdelning till en annan. Hos grupp B skulle en viss del av 

osäkerheten kunna förklara genom brist på erfarenhet av situationen och därmed förståelse 

av funktionens syfte. Men osäkerhet visades också hos tre av pedagogerna i grupp A vilket 

gör att knappens utförande och placering skulle kunna utvärderas ytterligare. Däremot 

visade både användartest och SUS-enkät att testpersonerna lärde sig funktionen redan efter 

första användning. 

 

Avslutningsvis kan helhetsbetyget från SUS-enkäten anses vara mycket bra i och med att 

resultatet visade ett medelvärde på över 90 poäng (se 3.3.3).   
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8. Kritisk diskussion och validitet

Respondenterna som intervjuades under den inledande datainsamlingen jobbar på samma 

förskola och har båda haft negativa upplevelser av tidigare applikationer med samma 

användningsområde vilket kan ha påverkat deras svar. Även antalet respondenter kan ha 

påverkat resultatet av datainsamlingen. Det är dessutom inte omöjligt att ett lokalt 

arbetssätt används på den aktuella förskolan vilket kan ha gett en felaktig bild av 

målgruppens generella brukssituation och behov. Dock uppgav testpersonerna, som helt 

saknar koppling till den första förskolan, att även de skulle vilja använda appen och gav 

användarupplevelsen ett högt betyg. En tolkning kan därför vara att även deras behov 

uppfylls, vilket därmed också kan tänkas vara applicerbart på den generella målgruppen. 

En mer omfattande undersökning av fler befintliga lösningar, både analoga och digitala, 

med syfte att uppfylla liknande behov hade också kunnat göras för att få en större 

förståelse för möjliga tillvägagångssätt. Detta skulle kunna ha påverkat det slutliga 

resultatet inte minst med tanke på att fler perspektiv skulle ha tillförts.  

Valet att inte testa LoFi-prototypen på personer från målgruppen i ett tidigare stadie kan ha 

påverkat det fortsatta designarbetet. En perspektiv-baserad genomgång passar dock mycket 

bra vid utveckling av lösningar med en bredare målgrupp, något som stämmer väl in på 

Kidskollen (se 3.3.1). Genomgången genererade många förbättringsåtgärder vilket visar på 

en grundlig utförd genomgång. Att ta hjälp av externa parter med expertis inom UX vid 

genomgången hade dock kunnat fördjupa analysen ytterligare.  

Förskolepedagogerna som testade den slutgiltiga applikationen valde själva att medverka i 

användartestet. Troligt är därmed att samtliga testpersoner, på ett eller annat sätt, hade ett 

visst intresse av digitaliseringsprojekt eller teknik sedan tidigare. Detta kan i sin tur ha 

påverkat deras inställning till projektet redan innan testet genomfördes vilket kan ha haft 

betydelse för det slutliga testresultatet. Å andra sidan kan dessa personer därmed också 

tänkas ha erfarenhet av att använda etablerade och väl fungerande designlösningar. Detta 

gör dem till mer avancerade användare som i sin tur ställer högre krav på applikationens 

användbarhet och standard. Att samtliga förskolepedagoger som deltog i testet arbetar på 

samma förskola kan också vara en faktor som kan ha påverkat resultatet. Urvalet av 

testpersoner kan således ifrågasättas. 

Ytterligare en aspekt som kan ifrågasättas är att designlösningen inte har kunnat testas över 

tid. En mätning över tid skulle exempelvis kunna användas för att testa användarens 

tillfredsställelse och applikationens effektivitet på ett mer trovärdigt sätt (se personlighet 

2.5).  
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8.1 Vidare studier 

Genom vidare studier skulle designlösningen Kidskollen kunna utvecklas ytterligare, 

inledningsvis genom ytterligare behovsanalys för att utöka applikationens funktioner och 

syfte. En mer djupgående analys hade också kunnat innehålla fler undersökningar och 

teorier angående det visuella uttrycket i gränssnittet.  

 

Applikationen som riktar sig mot förskolepedagoger är också tänkt att vara kopplad mot 

liknande applikationer för andra användare. Användargruppen vårdnadshavare skulle 

exempelvis behöva ha en kopplad applikation med möjlighet att skicka meddelande, 

sjukanmäla, lägga in lovschema, få uppdateringar om dagen etc. Även rektorer, 

kökspersonal eller liknande skulle kunna tänkas ha en egen ingång till applikationen med 

tillgång till allergier och specialkost, närvarolistor eller schema för årets semesterplanering. 

I vidare studier skulle således dessa applikationer kunna utvecklas samt deras interaktion 

med varandra.  
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9. Slutsats 

Uppsatsens syfte var att utforma en användbar applikation som ska användas av 

förskolepedagoger. Målet med applikation var att digitalisera och effektivisera 

pedagogernas dagliga arbete samt ge en positiv användarupplevelse för slutanvändaren. En 

interaktiv prototyp togs fram och utvärderades av målgruppen genom användartester. De 

avslutande användartesterna samt den efterföljande värderingsenkäten visade att 

designlösning fungerade mycket bra och att målgruppen fick en positiv 

användarupplevelse av applikationen.  

 

I processen att ta fram en applikation riktad mot förskolepedagoger har ett antal aspekter 

identifierats som extra betydelsefulla. Inledningsvis var förståelsen för målgruppen och 

brukssituationen en avgörande faktor för det fortsatta designarbetet. Genom att undersöka 

målgruppens problem, behov och önskningar kunde en kravspecifikation tas fram som i sin 

tur lade grunden för applikationens innehåll, struktur och gränssnitt. Fortsättningsvis har 

vetskap kring designprinciper och designmönster visat sig vara värdefulla i utformandet av 

applikationen då dessa bidrog till att mer välgrundade designbeslut kunde fattas. I 

framtagandet av denna applikation ansågs designmönstret keep distance short med 

koppling till cognitive costs ha varit betydande. Genom att hålla nere antalet steg i 

gränssnittet har applikationen dessutom kunnat effektiviseras vilket även går i linje med 

applikationens syfte.  

 

Designprocessen kan, tillsammans med de metoder och teorier som använts under 

designarbetets gång, ses som uppsatsens kunskapsbidrag då dessa är generaliserbara och 

bör kunna appliceras i liknande situationer - där en användbar designlösning ska tas fram 

utifrån en liknande brukssituation och målgrupp. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor datainsamling 

 

 

Förskolepedagog 

- Vad är din roll på förskolan?  

- Hur länge har du jobbat som pedagog? 

- Har du jobbat på andra förskolor tidigare? 

 

Arbetsuppgifter 

- Beskriv en vanlig dag på jobbet. 

- Vad finns det för administrativa uppgifter i förskolan?  

- Hur prioriteras uppgifterna, vad är viktigast?  

- När och var görs de här uppgifterna?  

 

Nuläge 

- Hur länge har ni använt applikationen Skolplattformen? 

- Hur har det varit att lära sig den? 

- Hur ser den dagliga användningen av plattformen ut? 

- Vilka funktioner använder du mest eller tycker är viktigast? 

- Vad är bra med applikationen?  

- Vad är mindre bra?  

- Är det något du saknar? 

- Vilken känsla får du av applikationen? 

- Hur upplever du att attityden kring applikationen bland dina kollegor är?  

- Har du några andra tankar gällande designen eller funktioner i plattformen?  
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Bilaga 2 - Urval av inledande skisser 

 

  



 

34 

Bilaga 3 - Slutgiltigt användartest 

 

Uppgift 1 

Du kommer till jobbet på förskolan Solsystemet.  

 

a) Se om det har kommit in några notiser under gårdagen eller morgonen.  

b) Bekräfta också att du har fått informationen så att föräldrar/kollegor ser det.  

 

- Hur upplevde du den här uppgiften? 

- Kände du att du visste vad du skulle göra? 

 

 

Uppgift 2  

Nu kommer det två barn till förskolan. 

 

a) Registrera att Albin på Jupiter och Meja på Tellus har blivit avlämnade.  

 

- Hur upplevde du den här uppgiften? 

- Hur upplever du tidsåtgång och jämfört med hur ni arbetar idag? 

 

 

Uppgift 3 

Albin pappa sa också att det är morfar som kommer och hämtar i eftermiddag.  

 

b) Anteckna detta så dina kollegor också vet om det.  

 

- Hur upplevde du den här uppgiften? 

- Kände du att du visste vad du skulle göra? 

 

 

Uppgift 4 

Efter lunchen behöver en kollega på din avdelning gå hem tidigare. För att inte vara för få 

pedagoger beslutar ni tillsammans att de äldsta barnen hos er ska vara med en annan 

avdelning under eftermiddagen. 

 

a) Flytta Albin och Sabina temporärt från Jupiter till avdelningen Tellus.  

 

- Hur upplevde du den här uppgiften? 

- Är det här något ni brukar göra? 

- Kände du att du visste vad du skulle göra? 

 

Uppgift 5 

Igår var du med din avdelning Jupiter på utflykt i skogen.  
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Din kollega la upp en nyhet om det som föräldrar & kollegor kan läsa. 

 

a) Hitta det här nyhetsinlägget. 

 

- Om du skulle vilja redigera det här inlägget, hur skulle du gå till väga? 

- Om du skulle vilja skriva ett nytt inlägg, hur skulle du gå till väga?  

- Hur upplevde du den här uppgiften? 
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Bilaga 4 - SUS-enkät 


