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1. Inledning

1.1 Motivering

Inom många arbete idag använder man sig av datoriserade och mobila system för att 
underlätta det vardagliga arbetet. För lärare skulle ett sådant här mobilt system 
behövas för att underlätta de administrativa arbetsuppgifterna, för att kunna ge mer 
tid åt eleverna samt kognitivt underlätta för lärarna.

Lärare, i olika ämne, skulle kunna ha nytta av ett mobilt stödsystem. Omdöme, 
frånvaro, betyg och nuvarande arbete är några av de uppgifter en lärare måste hålla 
reda på för varje elev, en mobil enhet skulle göra detta tillgängligt för läraren i 
klassrummet med möjlighet att göra förändringar eller noteringar direkt. Detta skulle 
också leda till lättare sammanställningar och utskrifter av dessa, för en lättare 
översikt.

Frånvarorapporteringen är ett exempel; idag antecknar varje lärare frånvaron på en 
lapp för att senare under dagen gå till en gemensam dator och där föra in frånvaron 
för klasserna som varit. Detta innebär dubbelarbete. Genom att använda ett mobilt 
stödsystem, där uppgifter sparas direkt, besparas lärarnas arbetsbörda.

Idag behöver lärarna hålla mycket kunskap i huvudet under en kortare eller längre 
period innan de har möjlighet att skriva ner det. Om en elev har färdigställt ett arbete 
ska detta föras in i anteckningar som lärarna har. Det är inte ovanligt att någonting 
avbryter läraren innan denna kunnat ta sig tillbaka till katedern för att skriva ner 
informationen. Ett mobilt stödsystem skulle möjliggöra för lärare att vara ute i salen 
och hjälpa elever mer samt underlätta den kognitiva biten för lärarna då lärarna har 
möjlighet att direkt skriva in anteckningen som då även sparas direkt. 

Om dubbelarbetet och den kognitiva belastningen kan tas bort skulle detta kunna 
innebära mer och bättre tid åt eleverna.

I likhet med övriga samhället frångår man allt mer och mer papper och penna. Det 
finns även ett stort värde i att få informationen direkt i digital form. Sammanställning 
av frånvaro, noteringar och elevarbete skulle kunna ske smidigare. I förlängningen 
kan man även tänka sig någon form av portal där eleverna eller dess förmyndare kan 
se och modifiera information. 

Redan idag finns stödsystem men det är oftast enstaka datorer placerade på 
olämpliga ställen vilket gör att lärarna först måste skriva ner informationen på papper 
och sedan mata in det i datorn. Dessa steg kan elimineras genom en bärbar 
utrustning som man enkelt kan ha med sig. 

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är implementera det nya stödsystemet på en handenhet 
och att utveckla och anpassa det så att det underlättar för lärare i deras 
arbetssituation idag. Förhoppningen är att ett användbart program ska finnas i slutet 
av examensarbetet. 
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1.3 Frågeställning

Kan ett mobilt stödsystem underlätta lärares administrativa arbete?
Under en arbetsdag finns det flera olika arbetsuppgifter som är administrativa och 
återkommande för varje elev. Frånvaro, noteringar samt pågående arbete är de tre 
viktigaste. Ett av de stora målen med detta arbete är just att försöka underlätta detta 
för lärarna och därför är det en viktig fråga att ta reda på om det lyckades i slutet av 
arbetet.

Hur kan de nuvarande stödsystem som används inom läraryrket utvecklas för 
att fungera på en mobil enhet?
Idag finns olika stödsystem, allt från papper och penna till datorer, för lärare att 
använda för de olika arbetsuppgifterna. Hur kan dessa befintliga system utvecklas 
och implementeras med målet att bli mer lättanvända och mer lättillgängliga än vad 
de är idag?

Kan ett mobilt stödsystem underlätta för skolans elevvårdsarbete?
I skolor idag sker sammanställningen på olika sätt, en del skolor som inte har något 
datoriserat system, använder en klassbok. I slutet av varje termin sammanställs varje 
elevs frånvarotimmar manuellt. Om en elevs närvaro är mer än 25% blir det en fråga 
för skolan att ta tag i och elevvården blir inkopplad. Skulle ett mobilt stödsystem 
underlätta detta så att hög frånvaro uppfattas tidigare och därmed påskynda 
insättningen av hjälp för berörda elever?

Kan ett mobilt stödsystem skapa mer tid för lärare att vara en resurs för 
eleverna?
Idag innebär det administrativa arbetet för lärarna mycket dubbelarbete och mycket 
kognitiv belastning. Om dubbelarbetet och den kognitiva belastningen minskas eller 
tas bort, med ett mobilt stödsystem skapa bättre förutsättningar för lärarna att vara 
en resurs för eleverna?

1.4 Avgränsningar

Arbetet begränsas till en applikation med följande huvudfunktioner:

    * Inloggning 
    * Välja klass och visa klasslistan
    * Schema med valbar lektion
    * Frånvarorapportering
    * Noteringsmöjlighet
    * Pågående arbete
    * Nytt arbete
    * Sökning av elev

1.5 Målgrupp

Huvudanvändaren är läraren. Egentligen är det mobila stödsystemet tillämpbart för 
alla ämne, även de med mer föreläsningsstuk och strukturerade experiment och 
uppgifter, som matte, fysik, språk etc. men användarbeskrivningar och 
uppgifts-/arbetsbeskrivningar är inriktade framförallt på de lärare som kan låta 
eleverna arbeta lite mer fritt som trä- metall- och textilslöjd, bild, historia osv. Här kan 
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det finnas både de som är framåt och positiva till ett nytt mobilt stödsystem och har 
lättare för det samt de som är motsträviga och kanske har svårare för att ta till sig ett 
nytt system.

Ytterligare en användargrupp är rektorer och skolans styre. På sikt kan även elever 
och dess förmyndare bli användare av systemet.

1.6 Språkbruk

Activity En javaklass (oftast en skärm i applikationen).
Android Operativsystem för mobila enheter.
Backend Består av en PHP-sida och en databas.
Backlog En hög med user stories som ännu inte implementerats.
Mobila enheter Mindre, trådlösa enheter, tex mobiler eller handdatorer.
Scrum En systemutvecklingsmetodik för agila projekt.
Sprint Ett tidsintervall inom scrum som resulterar i en (del)leverans.
Sprintlog Valda och prioriterade user stories för en sprint.
Tasks En uppdelning av user stories i mindre, implementerbara delar.
User stories Beskrivning av funktionalitet som kund önskar. Används i scrum.

1.7 Disposition

Rapporten är uppdelad i sju delar. Del I innehåller djupare bakgrund från det tidigare 
prototyparbete som den fortsatta implementeringen bygger på. Här finns även de 
krav som ställts från beställaren. Del II innehåller metodteori som går igenom de 
teoretiska bitarna som metoderna bygger på. Del III innehåller metodbeskrivningar 
för arbetssätt och testning. Del IV redovisar resultatet. Användargränssnittet för 
applikationen, arkitekturen för systemet, arbetsmetoden och testresultaten gås 
igenom. På grund av sekretess kommer ingen kod att diskuteras. I del V och VI 
återfinns diskussion kring metod och resultat. I del VII sammanfattas arbetet i 
intressanta slutsatser.
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2. Bakgrund
Tidigare under mina studier har jag utvecklat ett designförslag för att underlätta 
högstadielärares dagliga arbetsuppgifter. Det projektet gick från ide till datorprototyp. 
Önskningar har sedan dess framförts om att bygga vidare på prototypen och utveckla 
en mjukvara för en handenhet. Därför föreslog jag att mitt examensarbete kunde ta 
vid där föregående arbete slutade, alltså att implementera det mobila stödsystemet. 

I nuvarande system används datorn till viss del men oftast inte förrän i efterhand och 
det utförs fortfarande mycket pappersarbete. Det tar ganska mycket tid att leta upp 
en viss elev när man har en pärm för varje årskurs och sedan papper med 
noteringsmöjlighet för varje elev i bokstavsordning. Det ger dessutom inte så mycket 
utrymme för överblickar, effektiv sammanställning eller vidareutveckling. Närvaron 
noteras på en papperslapp och vid tillfälle går läraren till lärarrummet och för in 
närvaron på en gemensam stationär dator.

2.1 Scenario

Utifrån lärarnas dåvarande arbetssituation togs det gemensamt fram två scenario. Ett 
scenario är en tänkt händelsekedja, som oftast utspelar sig i framtiden. De ska inte 
ses som en oföränderlig mall över hur det kommer att bli, utan snarare som en 
referenspunkt om önskad verklighetsförändring som underlättar målbeskrivningen. 
För att få en större förståelse för hur stor betydelse ett stödsystem skulle kunna ha 
togs ett scenario fram som beskriver hur arbetet fungerar idag. Med utgång från det 
första scenariot togs därefter ett framtida scenario fram som en vision om hur ett 
stödsystem skulle kunna användas i och underlätta arbetet. Nedan presenteras 
dessa scenario.

2.1.1 Scenario nuvarande system

Klockan är 8 på morgonen i en slöjdsal på en högstadieskola och läraren släpper in 
eleverna i salen. För att kontrollera närvaron tar läraren fram en pärm ur ett låst skåp 
där det står ”Årskurs 8b” på, det är den klassen läraren har nu. Det finns även andra 
”Årskurs Xx”-pärmar de är för klasserna 7-9, a-c. Läraren slår upp klass 8b’s 
närvarolista som finns först i pärmen. På närvarolistan står alla de elevernas namn 
som går i den klassen, utrymme för att kunna fylla i dagens datum längst upp samt 
rutor för att kryssa i närvaron. Läraren går igenom närvaron och kryssar i alla som är 
närvarande. Därefter börjar alla eleverna med sina arbeten. Det dröjer inte länge 
förrän det bildas en kö vid katedern av elever som vill ha hjälp av läraren. Läraren 
hjälper en elev i taget och för varje elev får läraren bläddra fram till elevens namn 
(dessa står i bokstavsordning) i pärmen och gör anteckningar om hur arbetet 
fortlöper och vad man kommer överrens om. Varje elev har dessutom varsin pärm 
med arbetsblad, målkriterier, nuvarande och tidigare färdiggjorda uppgifter och dess 
betyg. Denna måste läraren också titta i samtidigt som han pratar med eleven för att 
få en bra överblick. När det har gått en stund kommer Elin in, hon hävdar att hon har 
försovit sig. Läraren får stanna upp i det han håller på med, ta fram närvarolistans 
andra blad för anteckningar och föra in dagens datum samt anteckna att Elin kom 
senare och att hon ”försov sig”. Läraren fortsätter att hjälpa eleverna. Plötsligt 
utbryter det handgemäng mellan två elever och läraren får rycka in genom att säga 
till dem att de ska gå ut och återkomma när de lugnat ner sig och kan återgå till sina 
arbeten. Detta måste också antecknas på närvarolistans andra blad. Dagen går 
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vidare och klasser kommer och går, det blir många närvarokontroller och 
anteckningstillfällen, många pärmar att hålla reda på och mycket bläddrande i 
pärmarna. Det blir långa väntetider och kön verkar mer växa än minska. Vid tillfällen 
under dagen, exempelvis på lunchen eller vid arbetsdagens slut, går läraren till 
personalrummet och fyller i närvaron i ett program på en gemensam dator.

När terminen går mot sitt slut och läraren ska fastställa betyg eller när det är dags för 
utvecklingssamtal med föräldrar och därför bör sammanställa vad eleverna har gjort, 
får läraren först be eleverna om att de ser till att deras pärmar är i gott skick för 
denna bedömning. Senare får läraren gå igenom varje elevs pärm och matcha det 
med sina egna noteringar i sina egna pärmar. Samt kontrollera de anteckningar som 
gjorts på denna elev under terminens gång. Detta för ungefär 150 elever per termin. 
Därefter sammanställa detta skriftligt, antingen för hand eller datorskrivet, vilket är 
upp till varje lärare, samt skriva ut en sammanställning på närvaron för varje elev från 
datorn i personalrummet. Detta ger en ganska stor spridning av 
sammanställningarna, eftersom det inte finns någon gemensam standard, dessa 
sammanställningar och lärarens minne om eleven ligger sedan för grund till omdöme 
och betyg. 

Det är också svårt för eleverna att få en god kontinuerlig överblick över hur de ligger 
till i betygsväg då alla uppgifter är spridda och otillgängliga. 

2.1.2 Scenario kommande mobilt stödsystem

Klockan är 8 på morgonen i en slöjdsal på en högstadieskola och läraren släpper in 
eleverna i salen. Läraren väljer aktuell lektion från schemat i sin applikation och får 
fram klassens elevlista. Klasslistan är sorterad efter förnamn och därefter efternamn, 
samt visar en bild på varje elev. Detta är gemensam information som hämtas 
automatiskt ur en databas och inget som läraren måste lägga upp separat. Läraren 
bockar av de elever som inte är närvarande. Eleverna börjar med sina arbeten och 
efter ett tag bildas det en kö av elever som vill ha hjälp med sina arbeten av läraren. 
Läraren kan då ta fram arbetsbladet och tidigare anteckningar på sin skärm och 
lägga till anteckningar och nya instruktioner för varje elev. När en elev vill redovisa 
sitt arbete kan läraren direkt gå igenom betygskriterierna och bocka för de som 
eleven klarat. Samtidigt som läraren går igenom detta med den berörda eleven. Elin 
kommer in 20 minuter för sent och hävdar att hon har försovit sig. Läraren kan lätt 
söka på Elins namn och/eller klass samt kryssa för att hon nu är närvarande och 
samtidigt lägga in att hon var 20 minuter för sen med motiveringen att hon ”försovit 
sig”. Läraren återgår till att hjälpa eleverna. Läraren kan kontinuerligt kommentera 
elevers uppförande och anteckna vad som händer i klassrummet. När handgemäng 
utbryter skickas de berörda eleverna ut och läraren söker på deras namn och skriver 
en kommentar som är sammanlänkad så att man lätt kan se vilka som berördes. 
Aktuell datum och tid finns redan representerade men kan ändras vid behov. Klasser 
kommer och går och när dagen är slut är alla anteckningar och närvarolistor redan 
sammanställda i stödsystemet, dessutom har många elever fått hjälp och 
uppmärksamhet.

När terminen går mot sitt slut och läraren ska fastställa betyg eller när det är dags för 
utvecklingssamtal med föräldrar och därför bör sammanställa vad eleverna har gjort 
finns det redan sammanställt i stödsystemet. Det är bara att välja vad som ska 
skrivas ut och välja hur man vill att det ska presenteras, vilket följer en viss struktur 
för alla lärare. Detta gör att det är lätt att få fram en översikt över en klass eller en 
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individ. Samt att föräldrar och elever kan känna sig trygga med att de känner igen 
den gemensamma strukturen och rapporteringen som de möter. Läraren får 
direktöverblickar och kan lätt grafiskt och/eller i text titta på varje elevs arbetsinsatts, 
närvaro och attityd innan omdöme och betyg skrivs.

Varje elev kan när som helst kontakta läraren och be att få en lägesrapport. Eleverna 
kan själva jämföra sina egna mål med vad läraren har uppfattat och diskutera direkt 
med läraren om hur han/hon ska uppnå dessa mål.

Applikationen gör det lättare för läraren att arbeta med klassen som helhet och varje 
individ för sig. Det sparar kraft och energi och ger mer tid åt varje elev samtidigt som 
fler elever kan hinna få hjälp.

2.2 Personas

Nästa steg i tidigare arbete var att titta på målgruppen och att utifrån utförda 
intervjuer ta fram en beskrivning av några huvudanvändare. Detta gjordes genom att 
personas togs fram. En personas är en representation av en användartyp som 
beskriver dess åsikter, attityder och beteende. I tidigare arbete togs det fram tre olika 
personas. Dessa är fortfarande representativa och har legat till grund vid 
implementeringen och beskrivs därför här:

2.2.1 Peter

Vår huvudanvändare, Peter, är 55 år gammal 
och har 30 års erfarenhet av sitt jobb som trä- 
och metallslöjdslärare. Han är gift och har två 
vuxna barn. Peter beskriver sig själv som 
rationell teknisk hantverkare och av eleverna 
får han ett ryckte om sig att vara sträng men 
rättvis. Peter är väldigt intresserad av 
utvecklingen av ett datoriserat stödsystem och 
kommer med många idéer och synpunkter. 
Peter är vår expert inom lärarrollen och jobbar 
med årskurs 2-9.

Peter har hög datorvana och använder datorn både privat och i arbetet. Peter har på 
egen hand utarbetat ett datorsystem i Excel där han för in betygsnoteringar och 
närvaro. 

Peter synpunkter på det nuvarande arbetssättet är att det är något krångligt och att 
det tar lång tid. Mycket pappersarbete och svårt att få en snabb översikt eller 
sammanställning. Peter klagar också på att frånvarosammanställningen måste göras 
genom att läraren först gör egna anteckningar och sedan går iväg till en för hela 
skolan gemensam dator och skriver in sina anteckningar.

Något som Peter skulle vilja kunna utföra med ett mobilt stödsystem är frånvaro-
rapporteringen, sammanställningar över elevers arbete, noteringar om elever t ex vid 
sen ankomst. Andra viktiga faktorer säger Peter vara att alla lärare ska kunna 
använda samma stödsystem, så att man får en konsistent grund och att det där med 
ska vara lätt att få ut omdöme och betygsunderlag med enhetlig layout så att lärare, 
elever och föräldrar känner igen sig. Att elever lättare ska kunna få ut 
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betygsvarningar och kriterier och i förlängningen själva kunna gå in och ha inseende, 
kanske även skriva in egna mål och vad de gör. Samt att föräldrar skulle kunna få 
mer tillgång till uppgifter och följa sina barns utveckling i skolan.

När det gäller användarmiljö är Peter mest bekant med Windows, men även lite dos 
och Mac. Peter påpekar att han gärna ser en grafisk lösning men att det är viktigt att 
det klart framgår vad man kan göra och att det ska vara enkelt att använda. Peter 
gillar inte när det är många grejer som rör sig eller när det ser för plottrigt ut, då blir 
det rörigt och uppmärksamheten störs och därmed blir stödsystemet svåranvänt.

Peter är mycket positiv till förändring och utvecklingen av ett nytt mobilt stödsystem. 
Han är drivande och kommer gärna med tankar och funderingar.

2.2.2 Emma

En annan huvudanvändare är Emma. Hon är 35 år, gift 
och har två barn på tio och sju år. Emma gillar sitt 
arbete och tycker själv att hon alltid försöker att vara 
framåt och följa med i utvecklingen. Emma har fem års 
erfarenhet inom sitt arbete. Emma är positiv till en 
förändring och en utveckling av det nuvarande 
systemet, men bara om det underlättar i verkligheten. 

Emma har medelhög datorvana. Hon använder gärna 
datorn privat till att skriva brev, maila eller söka på 
Internet.

Emma påpekar att med det nuvarande arbetssättet får 
man ha mycket kunskap i huvudet, vilket gör det 
svårare för både lärare som ska vikariera att sätta sig in 
i elevernas arbete och för eleverna att få en rättvis 
uppvisning av bedömningar och på så sätt har svårare 
att få en överblick över hur de ligger till. Emma tycker 
också att det är svårt när det inte finns något
rekommenderat eller konsistent redovisningssätt, det 
blir så olika från lärare till lärare. 

Emma vill ha tillgång till närvarokontroll, anmärkningsmöjligheter framförallt om 
förseningar och stök under lektionstid. Emma vill också kunna föra som hon kallar 
det ”Uppgiftslogg”, där hon kan redogöra för vad eleven har gjort och motivera betyg. 
Ytterligare en viktig funktion för Emma är att det ska vara lätt att sammanställa data, 
antingen för en eller flera elever och att det ska gå lätt att skriva ut. Emma tycker att 
även eleverna i framtiden kanske skulle kunna få tillgång till sina egna uppgifter, att 
kunna gå in och titta på vad lärarna i de olika ämnena har skrivit för motivering till ett 
betyg och kanske även själv sätta upp sina mål och kolla på betygskriterierna.

Emma vill gärna kunna ta med sig sitt arbete hem. Detta gör hon redan idag när hon 
ska sammanställa information inför utvecklingssamtal och betyg.

När det gäller användarmiljön vill Emma gärna att det ska vara lättanvänt, att man 
ska se vad det är man ska/kan göra. Emma lägger till att hon gärna vill ha stora 
knappar. Vad Emma inte gillar är popupfönster och rörliga bilder. När det finns för 
många finesser som man inte behöver blir det också lättare rörigt.
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Emma är inte helt övertygad om att ett nytt mobilt stödsystem skulle underlätta 
arbetet, det krävs en del omorganisation i de dagliga rutinerna, möjligtvis efter ett tag 
när man fått jobba lite med det och lärt sig det, men om det visar sig att det 
underlättar och är mer effektivt då är Emma positiv till en förändring.

2.2.3 Annika

Annika är ytterligare en användare. Hon är 32 år gammal och bor 
ensam men beskriver sig som social och umgås mer än gärna 
med sina väninnor. Annika har 4 års erfarenhet som lärare. Hon 
jobbar för tillfället som svensklärare för årskurs 7-9 men är även 
utbildad SO-lärare. Annika gillar att arbeta med barnen och tycker 
om att ha den personliga kontakten med barnen, något som hon 
tror skulle äventyras vid en övergång till ett mobilt stödsystem. 
Annika tycker att datorer är opersonliga och kantiga, men 
beskriver sig som en medelanvändare och använder datorn som 
ett kontorsverktyg vid brevskrivning, sökning, att ta emot 
elevarbeten etc. Annika har också fått acceptera 
datoranvändningen inom sitt lärarämne då eleverna mer och mer 
börjat skriva på datorn och behöver skaffa sig mer färdigheter och 
erfarenheter av detta.

Annika tycker att det nuvarande arbetssättet är tidskrävande och kräver att man har 
mycket kunskap i huvudet, men att den personliga kontakten man får av att prata 
med eleverna och lära känna dem överväger. Annika känner ändå att hon har något 
så när koll på var eleverna ligger och uppskattar möjligheten att träffa varje elev 
enskilt för att ha samtal. Däremot påpekar Annika att tiden är knapp, det är alltid 
stressigt och att det finns så mycket mer man skulle vilja kunna ha tid att göra för 
eleverna. Annika vet inte om ett nytt arbetssätt som involverar datorer skulle 
underlätta arbetet så mycket, hon tycker snarare att arbetsbelastningen skulle öka 
och att man tvingas sätta sig in i ett helt nytt system att arbeta. Samtidigt tillägger 
Annika att hon redan sitter så mycket framför datorn och att skolor har en tendens att 
följa så många olika modeflugor. Annika ser inte heller någon vinning av tillgång till 
ett sådant system för eleverna.

Annika har bestämda åsikter om att för mycket text och bilder på en liten skärm blir 
väldigt lätt rörigt och hon gillar inte heller bilder som rör sig. Ytterligare en svårighet 
som hon påtalar är att skriva med hjälp av mjukvarutangentbord.

Annika ställer sig ogillande till att byta arbetssätt, det kan vara bra och givande om 
man tar initiativet själv, men inte om det kommer uppifrån. Visst kan man få 
inspireras tycker Annika, men förändring bara för förändringens skull gillar hon inte. 

2.3 Kravspecifikation

Resultatet av föregående prototyparbete resulterade i en kravspecifikation för 
stödsystemet. 

2.3.1 Tekniska krav

Mjukvaran och hårdvaran finns i paket att köpa för skolor. Ett utvecklings- och 
underhållningsabonnemang tecknas samtidigt. Hårdvaran består av en server, med 
PHP, för varje skola samt en androidtelefon för varje lärare. Modellen som 
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rekommenderas är HTC Desire Z, då denna har ett fysiskt tangentbord och 
applikationen är utvecklat på denna med Android 2.2.

2.3.2 Funktionalitet

För att underlätta det dagliga arbetet ska dagens schema visas efter inloggning. 
Härifrån ska läraren kunna välja en av dagens lektioner, alternativt gå via årskurser 
och klasser, för att kunna komma till aktuell klasslista.

Den prioriterade funktionen i applikationen är närvarokontrollen, när läraren väl är 
inloggad ska närvarokontrollsfunktionen gå att utföra genom två steg. 
Välj lektion – markera de frånvarande eleverna.

De sekundära funktionerna i applikationen är att få en snabb överblick av varje elevs 
aktuella situation, att skriva noteringar, att skriva in nya och titta på aktuella 
elevarbete samt att med lätthet kunna söka efter en elev. Tumregeln är att 
användaren inte ska behöva gå längre ner än tre nivåer.

För att få en överblick över en elev ska läraren endast behöva gå två steg från 
utgångsläget. Välj lektion – välj elev. En alternativ väg för läraren att gå är att 
använda sig av sökfunktionen.

För att skriva en ny notering på en speciell elev behöver användaren endast gå i 
regel ett enda steg. När användaren står i översikten hos en elev finns en knapp 
direkt till en ny notering.

För att skriva in ett nytt arbete för en enskild elev ska användaren bara behöva gå tre 
steg ifrån huvudactivityn. Välj lektion – välj elev – nytt arbete. För att titta på detaljer 
kring aktuellt arbete behöver användaren också bara gå tre steg. Välj lektion – välj  
elev – pågående arbete.

Att använda sökfunktionen ska vara lätt och användaren kan söka oavsett var i 
applikationen denna just då befinner sig eftersom sök alltid finns i menyn.

2.3.3 Användbarhetsmål

Lättanvänt, applikationen ska vara självförklarande i så stor utsträckning som möjligt.

Effektivt, applikationen ska kognitivt avlasta lärarna genom att ge lättåtkomliga 
överblickar samt ett effektivt sätt att mata in uppgifter.

Lärbarhet, räknar med en viss inkörningsperiod och support tillgänglig för de som vill, 
med strävan efter att skapa hög återinlärning.

Applikationen ska vara så grafiskt representerat som möjligt.

Att uppgifter och information sparas direkt i en databas. Aktuell datum och tid ska 
vara förifyllt men kunna ändras.

Frånvarorapporteringen ska gå att göra i få steg.

Sammanställningar av elevers arbete ska vara lättåtkomligt, allt för samma elev på 
samma ställe, lätt att redigera och lägga upp nya arbeten, endast ett eller två steg.

Noteringar om eleven det ska vara lätt att göra en notering, endast ett eller två steg.
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2.3.4 Design

I slutet av prototyparbetet togs några användbara synpunkter på designen fram 
utifrån tester med prototypen. Dessa designförslag tar upp en del problem som ligger  
till grund för val som gjorts under implementationen av det mobila stödsystemet och 
redovisas nedan:

Stödsystemet gör sig bäst på en handenhet, då det är riktat till lärare som har många 
elever och inte alltid sitt eget klassrum att utgå ifrån. Denna handenhet ska vara 
uppkopplad mot en databas genom trådlöst lan, detta för att information ska kunna 
skickas iväg till databasen där den sparas och för att hämta information till 
handenheten från databasen.

Den primära funktionen som detta stödsystem ska stödja är närvarokontrollen, då 
den idag tar lång tid i anspråk eftersom läraren får föra sina egna anteckningar och 
sedan gå iväg till personalrummet och där redovisa sina anteckningar. 
Närvarokontrollen med det nya stödsystemet ska gå snabbt och för detta behöver 
läraren endast gå två steg i applikationen. Dagens datum och tid ska automatiskt 
sparas, överföringen av informationen till databasen där den sammanställs sker 
automatiskt via trådlöst lan eller 3G.

En annan uppskattad funktion är möjligheten till en snabb överblick över vad varje 
elev för tillfället arbetar med. En representation av eleven med namn och klass samt 
en bild som gör det lättare för läraren att minnas varje elev samt deras personlighet.

Andra funktioner som applikationen ska stödja läraren i är anteckningar om 
pågående arbete. Detta för att underlätta arbetsminnet för varje lärare och för att det 
vid t ex sjukskrivning är enklare för en vikarie att gå in och titta vad eleverna för 
närvarande är sysselsatta med. 

Ett nytt stödsystem skulle framförallt underlätta för Emma om hon slapp ha så 
mycket kunskap i huvudet. Därför ska applikationen gärna vara så självförklarande 
som möjligt så att det blir lätt att använda.

För att få Annika att uppskatta förändringen är det viktigt att utforma ett stödsystem 
som är enkelt och lätt att använda, där inlärningen är hög och nästa steg självklart 
och självförklarande. Ett stödsystem som inte tar bort den personliga kontakten 
mellan de involverade utan snarare ger material att samtala kring.

När som helst ska läraren ha tillgång till en sökfunktion som genom ett enda steg 
lokaliserar den elev läraren söker, detta kan underlätta vid behov av att skriva en 
notering t ex angående lektionsstörande beteende eller sen ankomst. 

MobiAnn har inte några ljudeffekter då dessa kan störa pågående lektion, eftersom 
det är läraren som integrerar med applikationen och skriver in information och inte 
applikationen som ska uppmärksamma läraren så går det bra att bara ha visuell 
kommunikation.

MobiAnn utvecklas för att vara lättanvänt, med stora knappar och lätta menyval för 
att snabbt och enkelt komma dit man vill och kunna utföra sin uppgift, detta är viktigt 
att tänka på då applikationen inte ska begränsa eller ta tid ifrån undervisningen.

En tumregel att försöka eftersträva är att se till att användaren inte ska behöva gå 
längre ner än tre nivåer vid användandet av applikationen.
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2.4 Datorprototypens användbarhetsundersökning

I slutet av prototyparbetet utfördes en enkätundersökning för att mäta den subjektiva 
användbarheten hos datorprototypen. Resultatet från den undersökningen 
presenteras här då det kan vara av intresse att göra om denna undersökning med 
den färdiga applikationen för jämförelse.

I enkätundersökningen medverkade fyra användare, de som tidigare testat 
pappersprototypen av programmet. Enkäten bestod av 10 st påståenden där 
användarna fick fylla i en så kallad likert scale. Denna skala går från 1-5 där 1 står för 
instämmer inte alls och 5 står för instämmer helt.

1. Programmet var lätt att använda.
2. Det är lätt att hitta i programmet.
3. Det är lätt att orientera sig i programmet.
4. Programmet presenterar information på ett estetiskt tilltalande sätt.
5. Texten i programmet är lagom stor.
6. Programmets vyer är enkla och tydliga.
7. Färgvalet fungerar bra.
8. Texten på knappar och menyer representerar förväntad effekt. 
9. När jag trycker på knapparna får det den effekt som jag förväntade mig.
10. Programmet innehåller medel för att underlätta mitt dagliga arbete.
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3. Metodteori

I detta kapitel presenteras teorin kring de metoder som används under 
examensarbetets alla stadier, från förstudie, genom utvecklingen och vid testning.

3.1 Förstudie

En förstudie utförs precis i början av ett projekt för att se om projektet är gynnsamt. 
Oftast är det ett par frågor som behöver besvaras. Det kan vara frågor om ekonomin, 
om resurser som krävs, eller en djupare studie i området som projektet berör. 
(Georgakellos och Macris, 2011-06-13) 

En annan viktig punkt i förstudien är att ta reda på hur den nuvarande situationen ser 
ut.  (Förstudie är den självklara starten på alla projekt, 2011-05-25)

Att utföra en förstudie är ett bra sätt att bedöma riskerna med ett projekt samt att 
kunna hitta vägar för att undvika eller minska skadan riskerna utgör. Resultatet av en 
förstudie resulterar i ett beslutsunderlag om fortsatt satsning och utveckling eller om 
nedläggning av projektet. Det kan också visa sig att en förstudie behöver göras om 
för att svara på ytterligare frågor som uppkommit. (Förstudie, 2011-05-25) 

3.1.1 Intervjuer

Under en förstudie kan intervjuer av olika användargrupper vara intressant att 
genomföra. Intervjuer kan delas in i tre nivåer, strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade beroende på hur strikt de följer ett frågeformulär. En strukturerad 
intervju håller sig strikt till frågorna och dessa är oftast frågor som kräver ett kort svar. 
En ostrukturerad intervju kan ses mer som ett samtal eller en diskussion, med några 
hållpunkter som intervjuaren utgår från. (Preece, 2002, sid. 211)

Det är viktig att tänka på om miljön där intervjun utförs har någon betydelse för 
svaret. Enligt Preece kan en intervju underlättas genom att utföras i en miljö där den 
som blir intervjuad känner sig hemma. Om intervjun ska leda till underlag för en 
förändring i nuvarande arbetsuppgifter, kan den med fördel utföras på plats på 
arbetet då miljön kan trigga att komma ihåg vissa moment som annars kanske hade 
glömts bort. (Preece, 2002, sid. 211)

3.1.2 Observation

En observation kan vara av olika slag, de kan vara öppna eller dolda, passiva eller 
aktiva. Oavsett vilket slag de är av är det ett sätt att observera någonting när det 
händer, i sin naturliga miljö. För att observationer ska vara vetenskapliga krävs 
noggrannhet och mycket övervägande kring hur mycket observatören själv inverkar 
på det som sker. (Preece, 2002, sid. 213)

Observationer är bra för att skapa en förståelse för hur en nuvarande uppgift utförs 
och detta kan i sin tur leda till bättre förståelse för hur uppgiften kan förenklas eller 
implementeras i ett stödsystem. Observationer är väldigt värdefulla, mycket tyst 
kunskap blir synlig, men det är tidskrävande.(Preece, 2002, sid. 213)
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3.1.3 Uppgiftsanalys

När någon form av informationsinsamling skett, exempelvis med hjälp av intervjuer 
och observationer, kan en uppgiftsanalys utföras. En uppgiftsanalys utförs i huvudsak 
för att undersöka hur någonting fungerar i nuvarande situation. Den mest använda 
metoden, enligt Preece, är Hierarchical Task Analysis. (Preece, 2002, sid. 231)

Hierarchical Task Analysis (HTA)
I HTA försöker man dela upp en handling i mindre delar och sedan dessa delar i ännu 
mindre delar. När nedbrytningen har gjorts till en rimlig nivå, med ett enkelt utförbart 
steg i varje del, klumpas dessa steg ihop för att beskriva en händelsekedja. HTA 
fokuserar på det som är observerbart. Ett sätt att illustrera resultatet från HTA är 
genom flödesdiagram. (Preece, 2002, sid. 231)

Flödesdiagram
Ett flödesdiagram är en grafisk representation av ett händelseförlopp. Det finns 
många olika typer av flödesschema men gemensamt är att de består av någon typ av 
figurer för att representera olika sorters steg i flödet. Dessa steg binds sedan 
samman med linjer eller pilar som visar i vilken riktning flödet går. De två vanligaste 
typerna av steg är ett bearbetningssteg, vanligen representerat av en rektangel, samt 
ett beslut som oftast visas som en diamant. (Flowchart, 2011-05-20)

3.1.4 Plattformsval

Inför utvecklingen av ett mobilt stödsystem för lärare tittade jag på fyra olika 
plattformar: Windows mobile, Symbian OS, iOS och Android.

Windows mobile, är Microsoft Windows plattform för mobiltelefoner och handdatorer. 
Operativsystemet är Windows CE. Kräver handenheter som kör Windows. Har 
funnits ett bra tag. Utvecklingsspråk: C++ eller C#. (Windows Mobile, 2011) 

Symbian OS, är Nokias operativsystem för mobiltelefoner och handdatorer. Kräver 
handdatorer eller telefoner från Nokia. Utvecklingsspråk: C++ eller Objective C. 
(Nokia, 2011) 

iOS är Apples mobila operativsystem. Kräver apple-enheter så som till exempel 
iPhone eller iPad. SDK släpptes i mars 2008. Kräver licens för att porta till telefon 
och släppa program. Utvecklingsspråk: Objective C. (Apple, 2011)

Android är ett operativsystem som utvecklats av Android Inc och dessa blev 
uppköpta av Google 2005. Kör Linux i botten. Öppen källkod. Kräver mobila enheter 
med Android som operativsystem. Är på uppsving och försäljningen ökar. 
Utvecklingsspråk: Java. (Android, 2011) 

3.2 Databasdesign

För att få en lättarbetad databas, som inte innehåller exempelvis duplicerad 
information är det bra att lägga lite tid på databasdesignen. För att ta fram vilka 
tabeller som ska finnas i en databas samt vilken data som bör lagras i vilken tabell 
finns det ett par steg man bör ta innan själva implementationen i databasen.

Först bör en modellering av verklighetens data skapas, den data som behövs sparas, 
en så kallad Entity-relationship modellering. Denna modellering resulterar i ett Entity-
relationship diagram (ER-diagram). I ett ER-diagram representeras varje tabell som 
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kommer skapas i databasen av en fyrkant och den data som behöver lagras i 
tabellen representeras i cirklar. Fyrkanterna kan höra ihop och har då en relation. 
Dessa relationer är viktig för implementeringen av datan ska bli korrekt och icke 
duplicerad. I detta steg bestäms även vilken information som ska bli primärnyckel i 
databasen. En primärnyckel måste vara unik. (Beighley, 2007)

När ett ER-diagram är framtaget bör en övervägning ske om hur långt man bör gå i 
uppdelningen av databasens olika tabeller. Detta steg kallas normalisering och följer 
ett förutbestämt mönster för uppdelningen. Beroende på vilken nivå man vill lägga sig 
på har detta olika fördelar och nackdelar. Ju mer man delar upp databasen i enskilda 
tabeller ju mindre utrymmeskrävande blir den, då få fällt exempelvis fylls med null-
värde. Åt andra hållet kan en sökning där man behöver gå igenom flera tabeller ta 
längre tid att utföra. (Elmasri och Navathe, 2006)

3.3 Scrum

Scrum är en systemutvecklingsmetodik som är anpassad till att användas i agila 
projekt. Trots sin flexibilitet är scrum uppbyggd kring ett par fasta punkter. Hela 
arbetstiden delas upp i kortare tidsintervall, dessa kallas sprintar. En sprint består av 
sprintstart, sprintend och tiden däremellan. Vid sprintstart tas de uppgifter som ska 
göras under denna tidsperiod fram från en lista med önskemål som är prioriterade 
enligt hur viktiga de är för produkten. Vid sprintend gås de färdiga uppgifterna, som 
kallas stories, igenom med kund och accepteras eller skrivs om ifall något ska 
förändras. Tiden däremellan är för utveckling. Vid scrum är det viktigt att utvecklare 
har tät kontakt med produktägaren, detta för att kunna tillmötesgå kundens 
önskningar. Kunden kan under hela arbetets gång komma med nya önskningar och 
förändringar. (Pries och Quigley, Kap. 2. 2010)
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3.4 Testning

En viktigt komponent i utveckling anses vara testning. Både av kod och av färdig del- 
produkt. 

Involvering av användarna under utvecklingen anses vara en viktig faktor för hur väl 
ett projekt lyckas. (Hartmann, 2006) 

3.4.1 Acceptanstest

Acceptanstest används för att testa att mål med delarna av programmet fungerar så 
som kunden önskat. Vid framtagandet av acceptanstest ska en nivå beskrivas som 
minst bör uppnås för att resultatet av testet ska vara godkänt. Dessa tester kan 
utföras av programmerare och/eller kund. (Wells, 2009-09-28)

3.4.2 Användbarhetstester

Då acceptanstester inriktar sig mest på funktionen av en implementation används 
användbarhetstester till att undersöka de användarvänliga perspektiven på ett 
program. Dessa perspektiv är bland annat hur lättanvänt ett program är, hur 
lättnavigerat det är och även grafiskt tyckande kan tas upp här.

Testpersonerna får ett givet scenario att sätta sig in i och därefter ska de utföra det 
som scenariot beskriver. Till användbarhetestester kan personer inom målgruppen 
med fördel utföra testerna. (Shneiderman och Plaisant, 2005, sid. 144-150)

3.4.3 Normans ”Stage-of-action model”

Norman menar att det finns sju steg i ett agerande. Dessa är att formulera målet, 
formulera avsikten, därefter välja åtgärd, utgöra åtgärden för att sedan uppfatta det 
nya tillståndet i världen och till sist tolka det. Genom att förstå psykologin bakom 
dessa sju steg anser Norman att man lättare kan utveckla användarvänliga system.

Dessa sju stegen kan fungera som en checklista för designers vid design av 
systemet. De sju stadierna kan delas in i 4 viktiga principer som man bör tänka på vid 
design.

• Synlighet, genom att titta ska användaren kunna uppfatta tillståndet, kunna 
identifiera de olika handlingsalternativen och förstå vad de innebär.

• Designen på systemet består av en modell som är konsekvent och 
sammanhängande i presentationen.

• Designen speglar en bra avbildning som hjälper användaren att avgöra 
förhållandena mellan ett handlingsalternativ och dess resultat.

• Feedback är den fjärde och sista principen och innebär att användaren får 
kontinuerlig återkoppling om resultatet av åtgärderna och på så sätt kan 
användaren lättare uppfatta och tolka det nya tillståndet efter en åtgärd

(Seven stages of action. 2011-01-05)
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3.4.4 Tänka högt

En metod som ofta används vid användbarhetstestning är ”tänka-högt”-metoden 
(eng. Think Aloud Protocol). Här får testpersonerna använda sig av programmet och 
uppmanas att samtidigt säga högt vad de tänker. Med hjälp av denna metod kan man 
få fram intressant observation om vad användarna tror ska hända när de tex trycker 
på en viss knapp i förhållande till vad som verkligen händer. En fördel med denna 
metod är att det blir mycket verkligt. Det man behöver tänka på är att miljön kan ha 
viss inverkan på hur lätt testpersonerna lever sig in i rollen av att använda 
programmet, samt att en observatör kan påverka hur mycket personen i fråga vågar 
säga högt. En lösning kan vara att göra övervakningen med hjälp av en 
videokamera. (Preece, 2002, sid. 365-368) 

3.4.5 Användbarhetsutvärdering med System Usability Scale

Ett av de mest välanvända frågeformulären för användbarhetsutvärdering är System 
Usability Scale (SUS). Frågeformuläret består av tio stycken frågor och är ett såkallat 
likert scale formulär, där svaren ges på en femgradig skala där 1 är ”instämmer inte 
alls” och 5 är ”instämmer helt”. Resultatet från svaren beräknas om till SUS-poäng 
som kan vara ett tal mellan 0 och 100. Där 100 är mest positivt. (Brooke, 1996)

SUS poängen beräknas på följande sätt: 

Varje svar har en position på skalan från 1-5.
Varje fråga ger en poäng mellan 0-4.

För udda frågor beräknas frågans poäng: 
(svarets position på skalan) - 1.

För jämna frågor beräknas frågans poäng: 
5 - (svarets position på skalan).

Summera alla frågepoängen.
Multiplicera svaret med 2,5 för att få SUS-poängen.

(Sauro, 2011)                                   

För att kunna analysera hur bra eller dåligt ett individuellt SUS-poängsresultatet är 
behövs en skala att jämföra med. Adjektiv-skalan presenterar sju stycken adjektiv 
och dess motsvarighet i SUS-poäng. Nedan finns den representerad med en egen 
svensk översättning av adjektiven. (Bangor, Kortum och Miller, 2009, sid. 118)

Adjektiv SUS-poäng

Värsta tänkbara 12,5

Hemsk 20,3

Dålig 35,7

OK 50,9

Bra 71,4

Utmärkt 85,5

Bästa tänkbara 90,9

För att göra det lite tydligare har även en översättning till en betygsskala gjorts:
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Betyg SUS-poäng

F 0-59

D 60-69

C 70-79

B 80-89

A 90-100

(Bangor, Kortum och Miller, 2009, sid. 121)

SUS-frågorna är skrivna på engelska och detta kan ställa till problem vid tolkning av 
frågorna för de som inte har engelska som modersmål. (Finstad, 2006 sid. 185-188) 
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4. Metod

Den största tiden av examensarbetet har gått åt till implementationen av 
applikationen. Först utfördes en förstudie för att utreda nuvarande situation samt 
ligga till grund för en del implementations- och hårdvaruval. Därtill har testning av 
applikationen utförts under hela utvecklingstiden. Med en större testomgång i slutet 
av examensarbetet. Under hela arbetets gång har arbetsmetoden varit scrum. Alla 
dessa delar förklaras närmre under respektive rubrik här i Metodkapitlet.

4.1 Förstudie

Under de första veckorna under examensarbetet ägnades tiden åt att läsa in mig på 
det tidigare arbetets resultat och undersökningar samt utföra nya intervjuer och 
observationer under några lektionstimmar. Samtidigt börjades undersökningen om 
vilken plattform som passade det mobila stödsystemet bäst.

4.1.1 Intervjuer

Intervjuerna som utfördes var med läraren, vars erfarenhet inom arbetet varierade 
från 4 år till 30 år. För att få fram den information jag ville få tillgång till valde jag att 
göra en semistrukturerad intervju. Där intervjun består av dels bestämda frågor men 
också öppna frågor som ger utrymme åt utveckling för deltagaren och intervjuaren.

Frågorna började med några personliga fakta såsom ålder, år av erfarenhet inom 
yrket, undervisningsämne. Därefter övergick frågorna mer och mer i en öppen 
diskussion som utgick från några hållpunkter så som ”synpunkter på nuvarande 
arbetssätt”, ”viktiga uppgifter han/hon vill kunna utföra med ett nytt stödsystem”, och 
”elevers vinnig av stödsystemet”. De intervjuade fick också tycka till angående design 
och exemplifiera sina tidigare erfarenheter av dålig design från datorprogram. Se 
Bilaga: Intervjuguide för hel intervjuguide.

Intervjuerna utfördes på lärarens arbetsplats då detta antogs vara i miljöer där 
deltagarna känner sig säkra och lätt kan relatera till sina vardagsuppgifter och 
därmed lättare komma på brister och önskningar.

Tyvärr fanns varken tillgång till video- eller bandinspelning. Efter en intervju var färdig 
satte jag mig däremot så snart jag kunde och renskrev mina anteckningar och lade 
till sådant som jag mindes.

4.1.2 Observationer

Jag fick möjligheten att observera lärare under två lektionstimmar. Jag använde mig 
av direkt observation, tyvärr fanns det inte tillgång till varken video eller kamera men 
jag använde mig av ett observationsprotokoll. Observationen var mycket värdefull då 
det gav mig en inblick i hur lärarna arbetar och eftersom det kan vara svårt för en 
person att i ord beskriva vad de gör eller vad som händer i miljön.

4.1.3 Uppgiftsanalys

När intervjuer och observationer var avklarade blev det dags för sammanställning av 
all information jag hade mottagit. Först tittade jag på en hel arbetsdag och tog ut de 
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viktigaste och oftast förekommande arbetsuppgifterna. Därefter tittade jag på en 
lektionstimme och såg om jag kunde generalisera de uppgifter som läraren utförde 
tillräckligt mycket för att gälla de flesta lektionerna som jag hade observerat. 

För att göra detta mer visuellt bestämde jag mig för att redovisa en lektionstimme 
med ett flödesdiagram.

En av de mest frekventa och viktigaste uppgifterna som lärarna ville ha stöd för var 
närvarokontrollen. Därför ville jag titta närmare på det händelseförloppet och valde 
att göra  Hierarchical Task Analysis på just närvarokontrollen.

4.1.4 Plattformsval

Under de första veckorna var det också viktigt att ta fram en plattform att utveckla det 
mobila stödsystemet på. Kriterierna var att det skulle finnas en handenhet som kunde 
ansluta till ett trådlöst nätverk, men om det trådlösa nätverket var nere behövdes det 
en annan väg för data att ta till servern, valet föll sig ganska naturligt på 3G.

Jag började titta på vad det finns för olika plattformar för telefoner. Viktiga aspekter 
att ta i beräkning var utvecklingsspråk, behovet av licenser och även hur lätt det var 
att få tag på en telefon som använde operativsystemet. Jag gjorde en lätt 
undersökning mellan fyra olika plattformar: Windows mobile, Symbian OS, IOS och 
Android.

Efter att ha tittat på marknaden för mobila lärarverktyg samt diskussion med 
produktägaren och huvudanvändarna valdes androidplattformen. Android är ett 
operativsystem för bland annat mobiltelefoner. En modifierad linuxkärna körs i botten. 
Denna ansågs kunna ge stor spridning och med väldigt lite anpassning passa flera 
olika modeller av mobila enheter. Vid valet togs även i beaktning att 
programmeringen skulle ske i Java. Jag valde att använda Eclipse som 
utvecklingsmiljö.

4.2 Databas

Då jag behövde ha tillgång till elevuppgifter diskuterade jag med kunden olika 
lösningar för stödsystemet och även för examensarbetet. Valet stod mellan att direkt 
anpassa MobiAnn till den aktuella skolans befintliga databas. Att göra anrop direkt till 
denna. På grund av att det skulle göra stödsystemet mindre generellt då det var 
anpassat till just en skolas databaser samt att sekretessen kring varje elev är viktig 
motiverade jag för kunden att jag skulle sätta upp en fristående databas som anropas 
från applikationen. Detta gjordes och jag fick tillgång till den information om elever 
som var nödvändig. Efter beslutet var taget valde jag att använda mig av MySQL. 
MySQL är en relationsdatabas som är fri och använder frågespråket SQL.

Jag började med att göra ett ER-diagram som modellerade information som 
behövdes sparas om elever, lärare, schema, ämne. Under arbetets gång byggdes 
databasen ut med fler tabeller som innehåller information om noteringar, elevarbete 
och frånvaro för att bara nämna de viktigaste.

Utifrån ER-diagrammet kunde jag sedan implementera tabellerna i databasen. 
Därefter var det dags att lägga in informationen som jag fått tillgång till.
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4.3 Scrum

Då jag ville ha en arbetsmetod som var väldigt agil samt involverade kunden föll sig 
valet av att använda sig av Scrum ganska naturligt. Tidigare har jag erfarenhet av att 
arbeta i scrumteam med flera personer och mitt examensarbete blev även ett test för 
att se om scrum fungerade som arbetsmetod när man arbetar ensam. Detta innebar 
naturligtvis vissa förändringar i scrummetodiken.

Efter intervjuer med flera lärare om hur deras arbetsdag kunde se ut, vad de 
viktigaste återkommande arbetsmomenten var samt vad de skulle vilja kunna utföra i 
ett arbetsredskap som MobiAnn tog jag fram en product backlog. Denna gav jag 
senare till de tre huvudanvändarna som fick göra en prioritering.

Fyra stycken sprintar planerade jag hinna med. Med olika tidsramar. Den första 
sprinten planerades för att vara en uppstartsperiod med systemdesign och 
layoutdesign, lära mig om androidutveckling samt databasuppbyggande. Under de 
följande tre sprintarna sker utveckling av applikationen parallellt med en backend.

4.3.1 Sprint 1

Under sprint 1, som fungerade som en uppstartsperiod, planerade jag arbetet. Till 
min hjälp hade jag ramarna för scrum och AgileSoupe, ett program för organisering 
av user stories och tasks, som finns i både en webblösning och en 
androidapplikation.

Mycket kontakt med kund denna sprint angående önskemål och prioritering av 
funktioner. Utifrån intervju med kund skrev jag user stories som kunden därefter fick 
sätta prioritering på. Även en del tid gick åt till att installera Android SDK och sätta 
mig in i androidutvecklingen.

4.3.2 Sprint 2

Under sprint 2 började implementeringen och mest tid ägnades åt att utveckla den 
viktigaste och således högst prioriterade user storisen, att kunna sköta 
frånvarorapporteringen för en klass. I denna sprint togs det fram ett sätt att få fram en 
klass som innebär att användaren väljer först årskurs och därefter klass. Dessa 
knappar genereras automatiskt med årskurser och klassnamn som finns i databasen. 
Även en första klasslista implementeras.
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4.3.3 Sprint 3

Den viktigaste funktionen under sprint 3 var att få till ett schema så att användaren 
kan välja lektion istället för klass. Olika förslag togs fram. Ett förslag innebar att ett 
rutnät visades med lektioner för en hel vecka. Detta förslaget kastades senare på 
grund av utrymmesbrist. Det blev för litet och för svårt att peka på lektionen som man 
önskade få upp en klasslista för. Den lösning som gav iden till 
slutversionen var en enkel listactivity, men dess 
begränsningar, att bara kunna lista element, resulterade i 
ytterligare en omdesign som i nuvarande version är en vanlig 
activity som visar nuvarande dags lektioner. Vidare 
diskussioner här blev om huruvida det även skulle tas hänsyn 
till hur mycket klockan var och därmed inte visa lektioner som 
redan varit. Efter diskussioner och testning kom det dock 
fram att det var mest förvirrande och dessutom fanns det en 
vinning i att ha kvar lektionerna från tidigare på dagen, då det 
förekom att elever kom tidigare eller stannade kvar för att 
fortsätta arbeta på sina arbete om de hade möjlighet till detta. 
Även noteringsmöjlighet implementerades under denna 
sprint.

4.3.4 Sprint 4

Sista sprinten bestod utav fortsatt implementering av huvudfunktionerna däribland 
sökning, pågående och nytt arbete. Även en del debugging och utbyte av knappar till 
grafiska ikoner. 
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4.3.5 AgileSoupe

För att underlätta hanteringen av stories och tasks samt kunna dela detta med 
kunden använde jag ett program som heter AgileSoupe. Det finns till android och 
även på webben. Här kunde både kund, huvudanvändarna och min handledare gå in 
och titta på hur utvecklingen gick och se vilken task/storie jag just nu höll på med. 
Här kunde även kunden godkänna stories som mötte kraven.

4.4 Befintliga program

Jag fick tillgång till att undersöka och titta närmare på ett datorbaserat betygssystem 
rexnet som användes utav skolan. De har mobila enhetslösningar men den aktuella 
skolan har valt att inte använda sig av dem. Dessa ingår inte utan är delar som köps 
till utöver grundutbudet. Det finns två anledningar till att man inte har velat köpa till 
detta, dels pga ekonomiska skäl samt att det aktuella systemet inte är en hel 
helhetslösning utan saknar vissa önskade funktioner så som elevarbetesnoteringar.

Dessutom fick jag veta lite från en annan lärare om ytterligare ett system (IUP) som 
bestod av blanketter med olika steg och kriterier som man fyller i. Tidigare har jag 
tittat på ett datoriserat betygssystem, P.O.D.B.

4.5 Testning

Under hela utvecklingen, tom redan i prototyparbetet har kund och huvudanvändare 
varit mycket aktiva och delaktiga främst genom återkommande testning. Tyvärr hade 
jag inte så stort val när det gällde urvalet av testpersoner, jag fick ta det som kunde 
tillhandahållas av skolan, men jag fick en bra spridning i åldrar och även i 
undervisningsämne samt datorvana. Det har varit en förmån för utvecklingen att 
testpersonerna har varit riktiga, framtida användare av den färdiga applikationen.
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4.5.1 Acceptanstest

Efter sprint 2, 3 och 4 genomförs acceptanstest tillsammans med kunden för de 
stories som blivit färdiga. Till dessa används user storiesen och de formuleringar som 
står på dessa och görs löpande när en eller ett par stories är klara. Då jag har tät 
kontakt med kund fungerar detta bra.

Under sprint 2 och 4:a hade vi möjlighet att träffas för att utföra de flesta 
acceptanstesten. De gick till så att vi läste en user storie tillsammans och därefter 
fick kunden testa funktionen i applikationen och se om den motsvarade 
förväntningarna. Oftast var så fallet. I några fall kunde funktioner rättas till direkt på 
plats, vid ett par tillfälle fick jag ta tillbaka userstoriesen in i sprintloggen för nästa 
sprint.

Under sprint 3 blev det svårare att träffas för att utföra acceptanstesten men det löste 
vi genom att använda oss av fjärrstyrning av en dator där Eclipse var installerat för 
att kunna köra en emulator för andoridapplikationer.

4.5.2 Användbarhetstester

Även dessa utfördes efter sprint 2, 3 och 4:a. Huvudanvändarna fick testa 
applikationen och genom att kombinera expertutvärdering enligt Normans ”Stage-of-
action model” och en ”tänka-högt”-metod ger detta en inblick i hur användbarheten 
fungerade och vad som behövde ändras. 

Testet bestod i ett antal scenarios som huvudanvändarna fick att utgå från vid 
testningen. Samma scenarios var återkommande för varje sprint men de anpassades 
efter vilka funktioner som hade blivit implementerade. Se  Bilaga: Scenarios.
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Testerna utfördes på arbetsplatsen eftersom miljön där påminner mest om den 
verkliga arbetssituationen. Först fick testpersonen prova applikationen på egen hand 
under 10 minuter för att kunna bekanta sig med applikationen och telefonen. Om det 
uppkom frågor svarade jag som observatör på dessa. Efter de tio minuterna fick 
testpersonen ett scenario i taget att läsa igenom. Jag påminde därefter testpersonen 
om att säga vad denna tänkte under scenariogenomgången och testet kunde börja. 
Jag satt snett bakom testpersonen och iakttog över axeln vad som hände på 
skärmen och lyssnade på vad personen uttryckte vad denne tänkte.

4.5.3 Sluttester

När applikationen var klar ville jag utföra en mer ordentlig test för att se om 
applikationen fungerade under en riktigt lektion med elever. Detta utfördes under en 
dag då huvudanvändare fick använda sig av applikationen. Jag var med som 
observatör och en del av lektionerna filmades. 

Efter dagens slut fick huvudanvändarna fylla i en enkät för att mäta den subjektiva 
användbarheten. Enkäten är hämtad från det tidigare prototyparbetet. Det har lagts 
till ytterliggare en fråga i enkäten sen prototyparbetet utfördes och det är den sista; 
”11. Knapparna var lagom stora att trycka på.”

Därefter blev det även tid för en kort diskussion om applikationen och vad som hade 
fungerat bra samt mindre bra. De funderingar och idéer som kom fram här ligger till 
grund för det fortsatta arbetet som kan göras.

Ytterligare några personer fick prova på att använda applikationen genom de 
scenarios som använts under utvecklingstiden. Dessa testpersoner har inte tidigare 
använt applikationen och fick därför några minuter på sig att först sätta sig in i och 
orientera sig i applikationen. Därefter fick även dessa fylla i enkäten. Se Bilaga:
Enkät om användbarhet för MobiAnn för enkät.

4.5.4 Användbarhetsutvärdering med System Usability Scale

Endast jämförelsen mellan enkätundersökningen från prototyparbetet och sluttestet 
säger inte något tydligt om användbarheten. Därför valde jag att dessutom låta sju 
stycken testpersoner fylla i, via en webbsida, de så kallade SUS-frågorna. För att inte 
språket skulle bli ett problem valde jag att använda en svensk översättning av 
frågorna. Se Bilaga: Svensk översättning av SUS-frågorna.

Av de sju testpersonerna är det fyra stycken som varit med under utvecklingen av 
applikationen samt tre stycken som inte alls har testat applikationen tidigare.
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5. Resultat

Resultatet från examensarbetet består av en androidapplikation, samt en backend. 
Dessutom har ett antal tester utförts och dess resultat visas också här. Till grund för 
vissa implementeringsbeslut i början av arbetet ligger den förstudie som utfördes och 
dess resultat redovisas också här.

5.1 Förstudie

Utifrån de intervjuer och observationer som jag utförde i början av projektet kunde jag 
utföra tre olika uppgiftsanalyser. En stor vinning av intervjuer och observationer är 
den kunskap och förståelse för arbetet som jag fick med mig, detta är svårt att 
redovisa visuellt men uppgiftsanalyserna är ett försök att visualisera och 
dokumentera det resultaten.

5.1.1 Uppgiftsanalys

Först tittade jag på en hel dag för en lärare och tog ut de viktigaste och mest 
upprepade arbetsuppgifterna. Utifrån detta gjorde jag en uppgiftslista.

Uppgift Användningsfrekvens

Planering 2 ggr per dag
Undervisning 3-5 ggr per dag
Närvarokontroll 3-5 ggr per dag
Hjälpa elev nästan hela tiden
Anmärkning ofta

Uppgiftslista

Planering: 
Planera inför dagens undervisning.

Undervisning:
Undervisa ämnes- och målrelaterat för klassen.

Närvarokontroll:
Kontrollera, notera och rapportera närvaron i varje klass.

Hjälpa elev:
Ge råd och hjälp till eleven i dess arbete.

Anmärkning:
Skriva noteringar på en eller flera elever, t ex angående sen ankomst eller störande 
beteende.
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5.1.2 En lärares lektionstimme

En naturlig uppdelning blev sedan att titta närmare på en lärares lektionstimme. 
Utifrån de observationer jag hade gjort under några lektioner kunde jag se ett visst 
mönster av återupprepade och gemensamma uppgifter. Resultatet av dessa 
observationer finns sammanställda och visualiserade nedan i flödesdiagrammet.

När en lektion startade, började alla lärarna kontrollera frånvaron. När detta var utfört 
hände en av två saker; antingen skedde undervisning i form av föreläsning eller så 
började eleverna direkt jobba med sina pågående arbete. Detta höll sedan på resten 
av lektionen. Under tiden gick läraren runt och hjälpte och tittade till elever. För att 
hålla sig uppdaterad kunde lärarna göra egna noteringar om hur långt eleverna 
kommit och vad de höll på med. Så såg en typisk lektion ut i de olika ämne där jag 
kunde vara med och observera.
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Lektionen
börjar

Läraren kollar 
frånvaron

Undervisning

Eleverna jobbar 
med arbeten

Läraren behöver göra en 
anmärkning t ex vid sen 

ankomst eller 

Läraren hjälper 
elev

Läraren kollar upp gamla 
anteckningar och gör nya

anteckningar om elevarbetet

Lektionen
tar slut



5.1.3 Närvarorapportering1

Under intervjuerna jag hållt samt även under observationerna framkom det att en av 
de viktigaste uppgifterna som innebar administrativt arbete, och som lärarna uttryckt 
önskemål om att få ett gemensamt stödsystem för var närvarorapporteringen. Med 
detta i åtanke valde jag att titta närmare på hur detta görs idag. Resultatet syns 
nedan.

0. För att göra en närvarokontroll
1. Samla klassen.
2. Kolla och anteckna närvaron.
        2.1. Välj rätt pärm för klassen/årskursen.

           2.1.1. Gå till katederskåpet.
        2.2. Bläddra fram till aktuella klasslistan.

2.3. Hitta en penna.
    3. Redovisa närvaron i det gemensamma datorprogrammet.
        3.1. Gå till personalrummet.
        3.2. Logga in.

3.3. Föra in frånvaron genom att skriva av egna anteckningar.
3.3.1. Ta fram egna anteckningar. 

plan 0: do 1-2-3
plan 2: do 2.1-2.2-2.3, om fel klasslista gör om från 2.1
plan 3: do 3.1-3.2-3.3

1  Hierarchical Task Analysis
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5.2 Arkitektur

Eftersom den mesta tiden i arbetet har gått åt till att utveckla applikationen för 
stödsystemet kommer här resultatet av den arkitektur som stödsystemet bygger på. 
Förenklat kan man säga att systemet består av två delar. En androidapplikation och 
en backend. På grund av sekretessavtal med kund kommer ingen kod att gås 
igenom.

5.2.1 Andoridapplikationen

Detta är den del som användarna använder. Applikationen anropar en backend för att 
importera och exportera information som behövs. Denna del är skriven i Java och 
består av 14 activityklasser med respektive xmlfil för layouten samt 3 javaklasser för 
hantering av automatiskt genererade knappar, hämtning av information samt 
importering av ny information. För att spara information som behövs tillgänglig 
används shared preferences för att slippa skicka återupprepade anrop till backend. 
Utvecklingsmiljön jag har använt är Eclipse.

Applikationen kan testas mot en testdatabas och finns att hämta på: 

http://annadroid.se/mobiann/

5.2.2 Backend

Applikationen anropar en backend som för närvarande ligger på min egna server. 
Backenden består av en PHP-sida och en databas. Applikationen anropar PHP-sidan 
enligt en viss struktur för att få tillgång till information från databasen och likaså när 
användaren har skrivit in ny information som ska sparas i databasen. Program som 
använts för kodning är Bluefish.
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Bild 6: Skärmbilder för utvecklingsmiljö för andoridapplikationen och 
backend.



5.3 Design

En viktig aspekt under utvecklingen har varit att få till ett bra flöde och en lättanvänd 
navigering i applikationen. För att visa resultatet av denna satsning visas de tre 
viktigaste uppgifterna som lärarna använder i applikationen nedan i flödesschema.

5.3.1 Frånvarorapportering

Frånvarorapportering är den mest prioriterade uppgiften och har förbättrats genom 
hela utvecklingen. Frånvarorapportering i början av lektionen kan ske på två olika 
sätt i den nya applikationen. Efter att läraren har loggat in kan han/hon välja från 
dagens schema den aktuella lektionen eller så kan läraren välja att gå via en 
klasslista för att hitta klassen av intresse. När läraren väl befinner sig på den aktuella 
klassens klasslista sker frånvarorapporteringen redan här. I högra delen av fönstret 
kan de elever markeras med ett kryss som inte är närvarande. Genom att endast 
markera de som är frånvarande blir det för läraren förhoppningsvis oftast färre 
markeringar som behövs göras än om markering skulle ske för de som är 
närvarande.
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5.3.2 Notering

Att skriva noteringar för en enskild elev med det nya stödsystemet utförs genom 
följande steg: När läraren står i utgångsläget med den aktuella klasslistan får läraren 
välja aktuell elev. Väl inne på eleven finns en ikon för att lägga till en ny notering. 
Datum och tid för noteringen fylls i automatiskt men går att ändra om det skulle gälla 
annan datum och/eller en annan tid. Därefter kan läraren välja anledning; sen 
ankomst, anmäld frånvaro, oanmäld frånvaro eller övrigt, antal minuter och en 
kommentar kan också skrivas in. 
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5.3.3 Pågående elevarbete

Det sista prioriterade uppgiften som presenteras här är pågående elevarbeten. Ett 
elevarbete kan skapas, tittas på och redigeras i applikationen. I flödesdiagrammet är 
valfria moment streckade.
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5.4 Användargränssnitt

Den nuvarande versionen av applikationen innehåller några huvudfunktioner som 
användaren kan utföra. De viktigaste av dessa samt skärmdumpar på dessa 
presenteras här nedan. För fler och större skärmdumpar se Bilaga: Skärmdumpar.

1. Inloggningen är viktig att den är säker. Från början får varje lärare ett 
inloggningsnamn och ett lösenord. Lösenordet kan läraren sedan själv gå in 
och ändra.

2. Schemaactivityn visar den aktuella dagens schema. Det går att gå både 
framåt och bakåt i tiden, en ikon finns för att gå till dagens datum och en ikon 
för att manuellt leta upp en speciell klass. Se nr 3. Vid val av en lektion ur 
schemat kommer man till klasslistan för denna klass. Se nr 5.

3. Här väljer man vilken årskurs man vill få fram klasser för.

4. Vid val av klass får man fram klasslistan. Se nr 5.

5. Klasslistan visar alla elever för en given klass. Information som visas i 
nuvarande version är förnamn, efternamn, klass samt en bild på eleven. Listan 
är sorterad på förnamn.
Till höger på skärmen finns en gråad fyrkant om den är markerad är fyrkanten 
svart med ett rött kryss i. Det betyder att eleven är frånvarande. Vid markering 
sparas det i databasen. Om en elev kommer senare kan man enkelt ta bort 
markeringen igen och frånvaron försvinner från databasen.

6. Elevactivityn innehåller ytterligare information om vald elev, så som 
personnummer och mentor samt mentorns kontaktuppgifter. Härifrån kan man 
välja att skriva en notering, se nr 7. Eller titta på pågående arbete för lärarens 
ämne, se nr 8. Samt lägga upp ett nytt arbete, se nr 9.

7. Noteringsactivityn ger möjlighet till att lägga upp en notering om eleven.

8. Elevens pågående arbete i inloggad lärares ämne kan ses här. 
För att lägga till en kommentar, skriv i kommentarsrutan och klicka sedan på 
”Spara kommentar”. Kommentarerna visas nedanför i inlagd ordning.
För att redigera arbetet klicka på rutan med information om arbetet.
Om inget pågående arbete finns meddelas detta med en ikon för att skapa ett 
nytt arbete.

9. Nytt arbete kan här läggas till. Dagens datum fylls i automatiskt men kan 
ändras och både titel och datum är obligatoriskt att fylla i.

10. Menyn finns tillgänglig i hela applikationen förutom i inloggningsactivityn.
Val finns för att titta på eller redigera användaruppgifter samt att söka efter en 
elev.

11. Sök efter en elev genom att skriva in ett namn och sedan välja 
förstoringsglaset som finns till höger om sökrutan. Resultatet visas nedanför 
sökrutan. 
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5.5 Databasdesign

Under de första veckorna av examensarbetet tog jag fram ett ER-diagram för 
testdatabasen som jag satte upp för att kunna anropa från androidapplikationen. 
Denna databas utvidgades senare under projektets gång med ytterligare tabeller och 
fält. När databasen förändrades ändrades även ER-diagrammet och såhär ser det ut 
för nuvarande version.

5.5.1 ER-diagram

Se Bilaga: ER-diagrammet för en större bild av diagrammet.

5.6 Testning

Genom hela arbetet har stor vikt lagts vid testning. Dels debuggtestning vid själva 
utvecklingen men den stora biten har varit inriktad på användartester som utförts av 
huvudanvändare. I slutet av examensarbetet skedde en större test med applikationen 
som då användes under lektionstider. Resultatet från dessa användartester 
presenteras här.
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Bild 7: ER-diagram för nuvarande databas.



5.6.1 Acceptanstest

Under varje sprint som innebar att någon user stories blev klar utfördes 
acceptanstest tillsammans med kund. Dessa utfördes på så sätt att kunden fick testa 
funktionen som önskats och använda sig av tänka-högt-metoden. Detta var mycket 
bra eftersom jag då kunde snappa upp till exempel svårigheter i navigering eller 
frågor angående knappval. Jag upplevde att vi hade bra kommunikation genom hela 
arbetet och därför blev det endast små justeringar, som oftast kunde utföras med en 
gång. Dessa förändringar handlade inte om funktionaliteten i första hand utan kunde 
vara att ändra ordningen på ikoner som för kunden blev lättare att komma åt på 
grund av förväntad frekvent användning eller i bättre kronologisk ordning.

5.6.2 Användbarhetstester

Efter sprint 2 och 3 utfördes mindre användbarhetstester tillsammans med ett par 
eller några av huvudanvändarna. Efter sprint 2 genomfördes endast scenario 1. Efter 
sprint 3 utfördes scenario 1 och 3 samt efter sprint 4 utfördes alla scenariosen.

Alla lyckades bra med att utföra den tänkta handlingen. Ingen får några direkta 
problem, det går lite tid åt att orientera sig och tänka efter vad det är som ska utföras. 
Ett problem som uppkom var ovanan vid telefonen, hur hårt man behöver trycka på 
den tryckkänsliga skärmen. Ett problem som uppkom oftare i sprint 2 än i sprint 4.

5.6.3 Sluttester

Efter sprint 4:a var applikationen färdig så långt som det var tänkt inom 
examensarbetets tidsramar. Därför utfördes en noggrannare testning av 
applikationen. Dels användes den under ett par lektionstimmar på en skola och dels 
fick ett par försökspersoner använda applikationen till de tidigare nämnda 
scenariosen.

Sluttestet gick mycket bra och gav mycket positiv feedback. Efteråt diskuterade vi en 
del om hur användandet hade upplevts. Lärarna upplevde att de blev mer rörliga i sitt 
klassrum då de inte behövde gå tillbaka till katedern efter varje elevkontakt som 
innebar anteckning. Detta var något de uppskattade. De blev heller inte avbrutna mitt 
i någonting för att gå tillbaka och anteckna en sen ankomst. Oron för storleken på 
skärmen och för svårigheter att skriva på HTC Desire Z's tangentbord försvann för 
huvudanvändarna. Däremot upptäckte vi, precis som var förväntat, att en viss 
inlärningsperiod behövs. Dels med att använda applikationen, men till stor del även 
att använda telefonen.

Till sluttesterna räknas även de försökspersoner som testat applikationen med 
scenariosen. Flera av dessa levde sig in i rollen av att använda applikationen i sitt 
arbete. Svaren och resonemangen kring applikationen skiljde sig inte på så sätt att 
man lätt kan säga om testet gjorts med endast scenario eller under en lektion.
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5.6.4 Resultat från enkätundersökningen om subjektiv användbarhet

I enkätundersökningen för att mäta subjektiv användbarhet medverkade nio stycken 
användare, tre stycken av dessa testade slutversionen av applikationen. Övriga fick 
scenarios att genomföra. Då det på svaren inte går att se någon skillnad på om de 
använde applikationen under en lektion eller i ett scenario kan dessa resultat visas 
gemensamt. Enkäten bestod av 11 st påståenden där användarna fick fylla i en så 
kallad likert scale. Denna skala går från 1-5 där 1 står för instämmer inte alls och 5 
står för instämmer helt. Nedan finns de elva frågorna samt resultatet illustrerat i ett 
diagram, där högsta värdet och minsta värdet är representerat samt medelvärdet är 
markerat med ett sträck. 

Frågorna på enkäten: 

1. Applikationen var lätt att använda.
2. Det är lätt att hitta i applikationen.
3. Det är lätt att orientera sig i applikationen.
4. Applikationen presenterar information på ett estetiskt tilltalande sätt.
5. Texten i applikationen är lagom stor.
6. Applikationens vyer är enkla och tydliga.
7. Färgvalet fungerar bra.
8. Texten på knappar och menyer representerar förväntad effekt. 
9. När jag trycker på knapparna får det den effekt som jag förväntade mig.
10. Applikationen innehåller medel för att underlätta mitt dagliga arbete.
11. Knapparna var lagom stora att trycka på.
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Bild 8: Resultaten från enkätundersökningen efter sluttesten.
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5.6.5  Användbarhetsutvärdering med System Usability Scale

För att kunna diskutera användbarheten ur ett större perspektiv utfördes en 
användbarhetsutvärdering via en webbsida med SUS-formuläret. Resultatet från 
denna undersökning resulterade i SUS-poängen: 90,36. Vilket enligt adjektiv-skalan 
ger ”Utmärkt” och enligt betygs-skalan får applikationen ett A.
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Bild 9: Grafisk representation av SUS-poängen för MobiAnn i relation till adjektiv- och 
betygsskalan.



6. Metoddiskussion

Under hela arbetet har jag använt mig av olika metoder för att samla och mäta 
information och för att utföra och strukturera upp arbetet. En diskussion kring de olika 
metoderna återfinns i detta kapitel.

6.1 Förstudie

Under min förstudie var koncentrationen mycket på hur lärarnas arbetssituation ser 
ut idag. Detta hade tidigare gjorts under prototyparbetet och resultaten därifrån låg 
också till grund för implementeringsval men då det gått ett par år samt att jag ville 
sätta mig in i arbetet igen valde jag att göra både intervjuer och observationer. 
Intervjuerna var välplanerade och förlagda på arbetsplatsen för att underlätta 
kopplingen till arbetet.

Vid observationerna av lektionerna märkte jag ett störningsmoment genom att jag var 
närvarande. Eleverna var väldigt intresserade och min närvaro påverkade dem. I ett 
par klasser märktes det att de försökte visa sig från en bättre sida än normalt och 
jobbade på effektivt. Det jag skulle studera var dock inte eleverna eller deras 
arbetsinsats utan lärarens arbetsuppgifter och dessa var ungefär desamma som om 
jag inte hade varit där. Tillsammans blev intervjuerna och observationerna en bra 
grund för min förståelse för hur arbetet kan se ut och det hjälpte mig vid 
implementering och design av det mobila stödsystemet.

När intervjuerna och observationerna var gjorda fanns en mängd information, 
kunskap och förståelse som jag hade fått ta del av. För att kunna dra nytta av den 
informationen behövde jag ett sätt att visualisera den. Till detta valde jag att använda 
mig av Hierarchical Task Analysis (HTA) och flödesschema. På dessa sätt fick jag 
uppgifterna uppdelade i mindre steg och kunde se i vilken ordning de gjordes. Detta 
upplevde jag underlättade implementationen av en liknande funktion senare.

6.2 Plattformsval

Att utveckla MobiAnn för en iPhone med iOS som operativsystem, är det närmaste 
alternativet till en androidapplikation. Androidapplikationer finns att hämta och köpa i 
androidmarket och det finns regler som ska tillmötesgås för att få släppa 
applikationen där. Det är ungefär liknande för iPhoneapplikationer som har en App 
Store. Den stora skillnaden är programmeringsspråket samt att licens behövs för att 
utveckla till en iPhone. 

Jag upplever att Androidenheter just nu får en snabbt spridande användarmassa. Det 
talar till fördel för att välja denna plattform. För min del som utvecklare upplevde jag 
det som en fördel att få möjligheten att utveckla någonting till denna plattform.

6.3 Scrum

Att använda scrummetodiken när jag arbetade ensam fungerade på ett sätt väldigt 
bra samtidigt som jag inte använde mig av alla de moment som finns av den enkla 
anledningen att jag arbetade ensam. Det fungerade mycket bra som ett sätt att 
strukturera arbetet, i kontakt med kunden underlättade det också och även för att 
lättare kunna se hur arbetet fortskred. Kunden uppskattade att kunna följa med i hur 
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utvecklingen gick. 

Att arbeta med scrum som metod innebar att arbetet utvecklades i sprintar, dvs 
iterationer. Vid varje sprintend fanns en applikation som innehöll de funktioner som 
sprintloggen för den aktuella sprinten innehållit i user stories. Att ha tät kontakt med 
kund under dessa iterationer hjälpte också till att underlätta implementeringen 
speciellt vid förändringar. 

De två större momenten som jag inte använde mig av var daily scrum och 
retrospective. Eftersom jag arbetade ensam höll jag själv koll på var jag var i arbetet, 
däremot använde jag AgileSoupe för att fylla i hur många timmar jag trodde det var 
kvar på en task och förändrade tasks och stories vid behov.

6.4 Androidapplikation

Jag är mycket nöjd med resultatet på applikationen, den uppnår de högst prioriterade 
funktionerna som det var beräknat att de skulle hinnas med att implementeras. Från 
början visste vi inte riktigt vilken serverlösning som skulle kunna fungera, det 
handlade mycket om personuppgiftssekretess från skolans håll. Det slutade med att 
det implementerades en testserver som kan bytas ut mot en befintlig eller så kan 
skolor lägga upp en ny databas. Det är en helt okej lösning som fungerar som den 
ska. Däremot hade jag gärna sett att applikationen inte var så bunden till en server. 
Om lärarna själva kunde lägga in sina elever och sitt schema skulle en server inte 
behövas för de lärare som på egen hand vill använda applikationen. Detta är kanske 
något man kan titta på vid en eventuell vidareutveckling.

6.5 Databasdesign

Jag är inte helt nöjd med databasdesignen så som den ser ut idag. Som i alla 
arbeten tar tiden någon gång slut och då får man börja prioritera de viktigaste 
delarna i arbetet. Den mesta tiden och den prioriterade delen i systemet är 
androdiapplikationen och att göra den lättanvänd och användarvänlig. Detta gjorde 
att databasen hamnade lägre ner på prioriteringslistan. Men för att applikationen ska 
fungera behövs en databas, det är härifrån all information hämtas och sparas, tex 
data om elever, lärare, schema, arbeten, noteringar etc. Tidspress samt att 
databasen inte var prioriterad gjorde att jag under de två sista sprintarna utvecklade 
databasen utan att först titta på och utveckla ER-diagrammet. Det hade varit bättre 
att göra det för att slippa duplicerad data om exempelvis klasser. Vid en 
vidareutveckling, som innebär en serverlösning i backend, behövs en omdesign av 
databasen göras.

6.6 Testning

En av de områden jag hade velat ändra på såhär i efterhand är omfånget av 
testpersoner samt urvalet av dem. Jag hade velat ha tillgång till några fler 
huvudanvändare under hela utvecklingstiden. Jag funderade på att utöka min 
testning till att gälla ytterliggare en skola, men det var både tid och sekretessfrågor 
som satte stopp för det. Det hade dessutom varit väldigt intressant att under en 
längre tidsperiod låta lärare använda MobiAnn som ett verktyg i sitt arbete och 
därefter sammanställa någon form av resultat från en längre tids användning. Tyvärr, 
som med alla arbeten och projekt, tar tiden slut då detta är möjligt, men det skulle 
kunna vara en sådan testning som skulle kunna användas som en del i en förstudie 
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vid en vidareutveckling av MobiAnn.

6.6.1 Acceptanstest

Att använda acceptanstest för att kunna testa när en user storie är färdig och 
uppfyller kraven var mycket bra. Det gjorde det enklare både för mig som utvecklare 
men även kunden upplevde detta som ett hjälpmedel för att komma ihåg vad det var 
som hade sagts. Att kunden själv fick göra acceptanstesten uppskattades då 
applikationen ska möta deras önskemål. Eftersom kundkontakten har varit tät genom 
hela arbetet har det fallit sig naturligt att ett acceptanstest utförts så fort en user 
storie verkat klar. På detta sätt har arbetet flutit på bra och en user storie som tagits 
tillbaka för rättning har fortfarande varit ganska aktuell.

6.6.2 Användbarhetstester

Stor vikt har lagts på att applikationen ska vara lättanvänd och lättnavigerad. För att 
testa detta använde jag mig av användbarhetstester med huvudanvändarna. Att 
tänka på var att göra testerna i en miljö där användarna kände sig hemma och lättare 
kunde koppla scenariona till sitt dagliga arbete. Av denna anledning utfördes 
användbarhetstesterna på lärarnas arbete. Det var dock först i sluttestet som 
applikationen användes under lektioner med elever närvarande. Möjligen kunde detta 
ha gjorts även tidigare istället för att bara använda scenario, men jag tror inte att 
resultaten i sprintarna hade påverkats signifikant av det.

6.6.3 Normans ”Stage-of-action model”

Att använda Normans ”Stage-of-action model” som en observationsteknik fungerade 
ganska bra. För mig som observatör gav det kunskap om vad jag skulle titta efter när 
en användare använde applikationen för att kunna snappa upp vad som hände. 
Däremot har jag funderat på om det hade räckt med att använda endast ”tänka-
högt”-metoden vid användbarhetstesterna. Åtminstone inte kombinera de två 
metoderna så som jag gjorde.

6.6.4 Tänka högt

”Tänka högt”-metoden som jag använde under användbarhetstesterna gav väldigt 
mycket. Ibland fick testpersonen få en påminnelse om att de skulle rapportera vad de 
tänkte, men oftast flöt det på väldig bra. För mig som observatör gjorde denna metod 
mig uppmärksam på exakt vad problemet var, om det var att det bara tog tid för att 
tänka ut vad testpersonen ville göra, eller om ikonerna var otydliga och testpersonen 
funderade på vad de kunde betyda och alltså vilken av ikonen som de skulle trycka 
på. Det var mycket lärorikt. Jag tror att det underlättade vidareutvecklingen eftersom 
jag inte bara såg vad som hände utan också fick en återkoppling från testpersonerna 
vad det var de tänkte. Om jag skulle göra om några tester för en vidareutveckling av 
MobiAnn idag skulle jag definitivt välja att utföra tester med hjälp av ”Tänka högt”-
metoden.

När det gäller problem som kan påverka testet när man använder ”Tänka högt”-
metoden försökte jag avstyra dem så mycket som möjligt utifrån de förutsättningar 
som fanns. Testerna skedde på lärarnas arbete för att efterlikna miljön så mycket 
som möjligt. Tyvärr fanns det inte tillgång till kamera, så jag som observatör fick vara 
med i samma rum under tiden som testpersonen utförde testet. Jag placerade mig 
bakom testpersonen i förhoppning om att detta möjligen skulle kunna göra att de 
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glömde av att jag fanns i rummet och observerade dem. Jag pratade inte med dem 
mer än någon gång i bland när jag var tvungen att påminna testpersonen om att 
säga vad det var denna tänkte. Jag tror inte att det hade blivit någon stor skillnad om 
jag istället hade använt en videokamera. Jag diskuterade detta med en av 
huvudanvändarna som tvärt om tyckte det var mer obehagligt med tanken på att bli 
filmad och inte bara observerad.

6.6.5 Enkätundersökningarna om subjektiv användbarhet

Genom att utföra en enkätundersökning med frågorna från prototyparbetet på den 
färdiga applikationen fås en intressant jämförelse. Främst visar denna jämförelse 
vilka skillnaderna blev mellan att använda en datorprototyp och när applikationen är 
helt implementerad på den tänkta enheten. Vissa slutsatser kan även dras om 
användbarheten även om SUS-undersökningen är bättre lämpad för detta.

Bilden nedan visar resultatet från de båda undersökningstillfällena. Vid 
prototyparbetet bestod enkäten av 10 frågor. När applikationen testades lades det till 
en fråga, fråga nummer 11 om knapparnas storlek. Resultatet från prototyparbetet är 
de grå sträcken medan resultatet från den färdiga applikationen är de svarta 
sträcken.

Jämförelsen visar att överlag fick datorprototypen ett bättre medelvärde, medan 
svarsfrekvensen i de flesta fall är mycket lika. Antalet personer som fyllde i enkäten 
vid prototyparbetestillfället var fyra stycken. För den färdiga applikationen vad det nio 
stycken. Det kan ha resulterat i att medelvärdet fick ett resultat som stämmer mer 
med verkligheten vid användandet av applikationen. 

6.6.6  Användbarhetsutvärdering med System Usability Scale

Resultaten från användbarhetstesterna samt enkäten för att mäta den subjektiva 
användbarheten gav bra resultat. Men jag ville även mäta användbarheten på ett 
större generaliserbart sätt. För att göra detta användes SUS-formuläret. Sju stycken 
testpersoner fick använda applikationen och därefter fylla i SUS-formuläret. 
Resultatet från SUS-utvärderingen blev mycket hög. SUS-poängen var 90,3 som 

46

Instämmer helt

Instämme
 inte alls



motsvarar ett A i betygsskalan.

Utifrån denna utvärdering kan man dra slutsatsen att MobiAnn är mycket 
användarvänligt.

Det som kan tala emot resultatet är att fyra av de sju testpersonerna har varit med 
och utvecklat MobiAnn under hela examensarbetet. Det är något som påverkar dem 
så att när de utförde SUS-utvärderingen var det inte deras allra första upplevelse 
som registrerades. För att se om det var någon större skillnad valde jag även att låta 
tre stycken testpersoner som inte hade använt MobiAnn tidigare också få testa 
applikationen och utföra några scenarios innan de fyllde i SUS-formuläret. Svaren 
från de båda grupperna varierade inte i någon stor grad.

Ytterligare ett problem är språket. Viss tolkning har skett vid översättningen till 
svenska. Genom att använda en redan befintlig översättning som har använts i andra 
utvärderingar var min förhoppning att det som eventuellt förlorats vid översättningen 
skulle vara mindre än det som skulle förlorats om mina testpersoner fick den 
engelska versionen av formuläret. Jag tror även att de individuella skillnader som 
skulle kunna bli vid förståelsen av frågorna kan vara större när frågorna är på 
engelska än när de är på svenska. Detta då alla testpersoner hade svenska som 
modersmål. Att använda svenska frågor möjliggör för testpersonerna att använda sig 
av en bredare språkkunskap.

Genom att ha utfört en första SUS-utvärdering på applikationen finns nu en möjlighet 
till framtida jämförelser, något som kan vara intressant vid en vidareutveckling.
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7. Resultatdiskussion
Resultatet av examensarbetet resulterade i en androidapplikation med tillhörande 
serverlösning. Här sker en diskussion som tittar på resultatet ur ett perspektiv med 
de krav som togs fram i prototyparbetet samt i den nya förstudien som grund. 
Dessutom görs en snabbtitt på relaterade arbetet och vad MobiAnn får för praktiska 
konsekvenser för målgruppen samt vad det finns för möjlighet till vidareutveckling.

7.1 Krav

7.1.1 Funktionalitetskrav

Vad gäller funktionalitet som önskats har de flesta blivit implementerade. Ett schema 
finns som visas efter inloggning. Härifrån kan läraren välja aktuell lektion och få upp 
klasslistan. Direkt i klasslistan rapporteras frånvaron genom markering till höger om 
eleven. Därmed uppfylls kravet på närvarokontrollprioriteringen som är enkel att 
utföra i endast två steg från huvudutgångsläget.

Även inskrivning av noteringar och nya arbeten har implementerats. Att med lätthet 
titta på en elevs pågående arbete har även det uppfyllts.

Kravet på att sökfunktionen alltid är tillgänglig, efter inloggning, oavsett var i 
applikationen användaren befinner sig är också mött.

7.1.2 Användbarhetsmål

För att kunna diskutera användbarhetsmålen kan resultatet från enkäten om 
subjektiv användbarhet vara aktuella. Resultatet från de enkäterna är överlag bra. De 
flesta håller med ganska mycket i påståendena om att applikationen är lättanvänd, 
lättnavigerat, estetiskt tilltalande lagom stor text och knappar samt underlättar det 
dagliga arbetet.

För att få ännu bättre mätresultat borde en större fältstudie utföras där applikationen i 
en större omfattning och under längre tidsperiod används i det dagliga arbetet. Detta 
var tyvärr inte möjligt för tillfället på grund av tidsbrist, materialbrist samt begränsat 
antal personer som hade möjlighet att testa den aktuella dagen.

7.2 Relaterade arbeten

Det finns en del lösningar för lärare och skolor att använda för att underlätta det 
dagliga arbetet. Jag har fått möjlighet att titta närmare på två system. Ett 
betygssystem och ett frånvarorapporteringssystem. Det befintliga 
frånvarorapporteringssystemet som finns på den skola som jag hade som 
referensskola har tillgång till mobila enheter men de säljer detta som en tilläggstjänst 
och skolan i fråga har valt att inte köpa till detta.

Vad jag har sett finns ingen lösning som är en applikation för android. Detta kan bero 
på att android ännu är relativt nytt. Det gör att detta arbetet är i framkanten. MobiAnn 
är tänkt som en helhetslösning som täcker flera område som frånvarorapportering, 
betyg, arbeten, noteringar, så att lärarna inte behöver ha olika system som fungerar 
olika att lära sig. MobiAnn är designad för att vara lättanvänt och enkelt att navigera i 
med liknande design genom hela applikationen så att användaren känner igen sig 
oavsett vilken funktion som används.
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7.3 Praktiska konsekvenser

De nuvarande praktiska konsekvenserna är inte så stora, en av huvudanvändarna 
har möjlighet att använda applikationen som ett eget arbetsverktyg. I framtiden kan 
det dock bli tal om användning av applikationen antingen för skolan eller för fler 
lärare som är intresserade att använda applikationen som ett eget arbetsverktyg. Det 
behövs då en handenhet som använder android. Applikationen går att använda 
precis som den är i nuvarande version, däremot bör en del funktioner utvecklas och 
nya implementeras, se vidare diskussion under 7.4 Framtida arbete.

7.4 Framtida arbete

För framtida arbete på applikationen finns det en del nya idéer och fortsatt 
implementering att göra. Det finns en backlog som innehåller user stories på 
funktionalitet som önskats och kommit fram under arbetets gång och vid sluttestet 
kom ytterligare idéer fram.

När lärarna ändrar frånvarolistan genom att trycka bort ett frånvarokryss, ska en 
fråga komma upp som frågar om en notering ska göras. Detta skulle underlätta för 
lärarna då de oftast rapporterat att de vill göra en notering vid sen ankomst.

Frågan angående vilka användare som skulle ha tillgång till vilken information om 
eleverna kom ganska snabbt upp. Huvudanvändarna tyckte att de resultat och arbete 
som eleverna utför i den enskilda lärarens ämne bara skulle vara åtkomligt för den 
speciella läraren och eventuellt handledaren. Däremot var en ide att noteringar skulle 
vara ämnesoberoende, men framförallt skulle frånvaron vara helt oberoende och 
åtkomlig för alla berörda lärare. Det uttrycktes önskemål om att handledaren för en 
elev skulle ha större rättigheter i applikationen, så som att sammanställa noteringar 
och frånvaro. 

Huvudanvändarna uttryckte också åsikter om att en notering skulle gå att binda till 
flera olika elever, så att man inte behövde skriva samma notering flera gånger.

Lärarna kan behöva lägga till en elev som inte finns med i klasslistan/databasen. När 
en nyinflyttad elev kommer till en klass händer det att det administrativa inte hänger 
med och idag när det händer får lärarna lägga till den nya eleven för hand på sina 
papper. Detta ska gå att göra även i handdatorn. Lärarna ska kunna lägga till en elev 
och sedan ska denna elevpost bindas till rätt id i databasen men detta kräver någon 
form av godkännande från läraren.

Om möjligt ska en lättillgänglig fysisk knapp, vara en genväg till den aktuella 
klassens klasslista.

Med HTC Desire Z som modell kom även idéen fram om att kunna ta fotografier av 
elevarbete, framförallt tillämpligt inom hantverksämnena trä- och syslöjd. Detta skulle 
underlätta för lärarna när de ska gå tillbaka och titta på vad eleverna gjort under 
terminen.

Lärarna uttryckte även en önskan om att kunna se betygskriterierna för aktuell lektion 
och årskurs samt göra någon markering om vilka kriterier som eleven nått upp till.

I framtiden skulle även elever och dess förmyndare kunna bli användare av antingen 
samma applikation men med en annan användargrupp. Eventuellt skulle ytterligare 
en applikation kunna utvecklas för elever och dess förmyndare.
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I och med att alla lärare börjar använda detta system kommer de också få tillgång till 
ett konsistent underlag inför utvecklingssamtal och redovisning och beslutstagande 
av betyg att visa för både elever och deras förmyndare. Det ska gå att få rapporter 
för varje elev som kan användas till detta.
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8. Slutsatser
Examensarbetet har resulterat i en fungerande androidapplikation och innehåller de 
högst prioriterade funktionerna så som närvarokontroll, noteringsmöjligheter, elevers 
pågående arbete, möjlighet att lägga upp nytt arbete samt sökning efter elever.

Efter inloggning får läraren upp sitt schema för dagen och kan därifrån välja att gå in 
på aktuell lektion. Det går även att gå både framåt och bakåt i tiden. Detta underlättar 
då det inte alltid är en hel klass som har en lektion. Lektionens elever kan vara delar 
av en klass eller en blandning av olika klasser.

Applikationen är i nuvarande version fullt fungerande för att användas som stöd i 
arbetet för lärare. Det som behövs är en backend med en databas. För lärare på 
skolan som applikationen är utformad för finns denna möjligheten redan idag. Det 
finns även utrymme för utveckling av applikationen för fler och nya funktioner som 
önskas. För nya skolor som önskar använda systemet krävs en anpassning till 
befintlig eller nyuppsatt databas beroende på vad man väljer för serverlösning.

8.1 Frågeställningen

Här redovisas de svar som jag kommit fram till på frågeställningarna som ställdes i 
början av examensarbetet.

8.1.1 Kan ett mobilt stödsystem underlätta lärares administrativa arbete?

Den första frågan ur frågeställningen kan besvara med resultaten från sluttestet där 
alla lärarna hamnar på den övre delen av att de instämmer i att applikationen 
underlättar det dagliga arbetet och överlag var alla lärare som testat applikationen 
nöjda. 

Under mina observationer från sluttestet uppfattade jag att en del av lärarna var 
ovana vid telefonen och systemet, och det påpekade de även själva vid 
återkopplingen, men sa också att de inte hade något emot en liten inlärningsperiod. 
Det var ingen av lärarna som behövde tydligare försäkran om att informationen 
verkligen var sparad. Alla lärarna som testade applikationen under lektionstid 
påtalade glatt efter lektionens slut att allting redan var klart, att det var skönt att de 
slapp gå och skriva in frånvaron igen. En lärare uttryckte det som ”en befrielse” (sic), 
när informationen var sparad i handenheten kunde det släppas och läraren kunde gå 
vidare till andra uppgifter som att koncentrera sig på att hjälpa eleverna.

Även resultatet från SUS-utvärderingen passat att ta i beaktning här. Utvärderingen 
visade på en Utmärkt användbarhet vilket även talar för att systemet kan underlätta 
lärarnas arbetsuppgifter. Tidigare fanns inget helhetssystem, lärarna hade olika 
verktyg för de olika uppgifterna, samt den kognitiva belastningen var stor eftersom 
lärarna fick spara information i minnet för senare nedskrivning. Med MobiAnn kan 
anteckningar göras direkt.

8.1.2 Hur kan de nuvarande stödsystem som används inom läraryrket 
utvecklas för att fungera på en mobil enhet? 

Under hela utvecklingstiden har jag jobbat med denna frågeställning. Genom att titta 
på hur lärarna utförde de berörda momenten med hjälp av olika stödsystem, allt från 
papper och penna när det gällde noteringar till frånvarorapportering vid en 
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gemensam dator på personalrummet, fick jag en inblick i hur de var vana vid att 
arbeta. Därefter försökte jag föra över detta arbetssätt till den mobila enheten, med 
den samtidiga utmaningen om att förenkla. Låt oss titta på frånvarorapporteringen en 
gång till. En lärare tittar på en klasslista och sätter ett kryss under dagens datum för 
de elever som inte är närvarande. (Eventuellt skrivs elevernas namn upp på en lapp 
istället.) När det sedan passar går läraren till personalrummets gemensamma dator, 
loggar in, letar sig fram till rätt elever och markerar dem som frånvarande i 
programmet. I MobiAnn sker detta väldigt liknande men med färre steg. En inloggad 
lärare väljer nuvarande lektion och får upp elevlistan. Till höger om varje elev på 
skärmen kan en ruta markeras och får då ett kryss som visar att eleven är 
frånvarande. Informationen sparas direkt i databasen. På detta sätt är uppgiften 
ganska snarlik att utföra, men läraren slipper dubbelarbete och behöver inte hålla 
reda på lösa papper och behöver inte heller komma ihåg att gå och föra in frånvaron i 
datorn. Viktigt för mig har varit att inte ta bort någonting som lärarna vill kunna mata 
in utan inkludera fält så som tid och möjligheter till kommentarer och beskrivningar.

8.1.3 Kan ett mobilt stödsystem underlätta för skolans elevvårdsarbete?

Att underlätta lärarnas arbetsuppgifter har varit ett av de stora målen med 
utvecklandet av MobiAnn. Samtidigt har lärarna velat få in mål som rör eleverna. En 
sådan fråga som togs med i frågeställningen som lärarna tyckte var mycket viktig var 
just denna. Frånvarorapporteringen ligger till grund för att se om elever behöver stöd 
på något vis. Idag sker sammanställningen på olika sätt i olika skolor. I en del skolor 
som inte har något datoriserat system, används en klassbok. I slutet av varje termin 
sammanställs varje elevs frånvarotimmar manuellt. Även om skolan använder ett 
datorsystem finns ingen kontinuerlig undersökning alltid om hur elevers närvaro ser 
ut. Om en elevs frånvaro är mer än 25% blir det en fråga för skolan att ta tag i och 
elevvården blir inkopplad. MobiAnn har möjligheten för att underlätta detta. Eftersom 
frånvaron rapporteras direkt skulle en sammanställning kunna göras automatiskt som 
varnar berörd mentor när en elevs frånvaro är hög. Tyvärr hann implementeringen av 
MobiAnn inte så långt. I förlängningen pratade lärarna även om att elevernas 
förmyndare skulle ha tillgång till en portal där de kan gå in och titta på elevens 
information och bland annat då se om eleven är på sin nuvarande lektion.

8.1.4 Kan ett mobilt stödsystem skapa mer tid för lärare att vara en resurs för 
eleverna?

Bara genom att jämföra mina egna observationer från lektionerna under förstudien 
och de som jag gjorde under sluttestet kan jag som observatör se en skillnad i hur 
lärarna disponerade sin tid. Lärarna rör sig mer fritt ute i klassrummet, de behöver 
inte återkomma till en och samma punkt för att föra in anteckningar. Detta var också 
en av de vanligaste kommentarer som lärare berättade om vid diskussion efter 
lektionen. Lärarna upplevde att de kunde ägna sig åt en elev och utföra alla uppgifter 
direkt ute hos eleven. Detta gav dem även mer tid åt eleverna då de inte behövde 
ägna tid åt att gå tillbaka till katedern utan kunde vända sig till nästa elev och hjälpa 
denne direkt. Ett par av lärarna kommenterade att de upplevde det som en lättnad 
när de inte behövde lägga på minnet att de skulle utföra eller slutföra noteringar eller 
frånvarorapporteringen efter lektionen.

SUS-utvärderingen visar på att MobiAnn ligger väldigt högt upp på skalan av 
användbarhet. Användbarhet i sig är en förutsättning för att momentet ska gå snabbt 
och smidigt att utföra. Detta tillsammans med kommentarer från lärare om att 
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MobiAnn underlättar arbetet, talar för att ett mobilt stödsystem skapar mer tid för 
lärarna att vara en resurs för eleverna.

8.2 Slutord

Jag som utvecklare ser naturligtvis möjligheter till en fortsatt utveckling av 
applikationen och även olika serverlösningar. Jag har tyckt att det varit ett mycket 
spännande arbete och är glad att applikationen i slutändan blev såpass färdig, med 
de högst prioriterade funktionerna, att den går att använda som den är i nuvarande 
version.
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Bilaga: Svensk översättning av SUS-frågorna

Användbarhetsutvärdering av MobiAnn
Nedan finns tio påståenden i relation till Din användning av MobiAnn. Syftet med 
enkäten är sammanställa hur Ni som användare uppfattar användningen av 
MobiAnn.

Välj den siffra som passar bäst utifrån påståendet. Observera att det som är positivt 
respektive negativt växlar mellan påståendena. Läs noga igenom varje påstående 
och ta ställning.

Det finns inte rätt eller fel svar, bara hur du anser att det fungerar att använda 
MobiAnn i ditt arbete.

1. Jag använder gärna MobiAnn.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

2. Jag drar mig för att använda MobiAnn, den är onödigt komplicerad.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

3. Jag tycker att MobiAnn är lätt att använda.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

4. Jag behöver ofta hjälp av en kollega eller fråga någon teknisk person för att kunna 
använda MobiAnn.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

5. Jag tycker att funktionerna i MobiAnn är väl organiserade och tydliga.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

6. Jag tycker att det finns för mycket inkonsekvens och ologiska vägar i MobiAnn.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig att använda MobiAnn mycket snabbt.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

8. Jag tror att många tycker att MobiAnn är mycket besvärligt att använda.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 
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9. Jag känner mig väldigt säker på hur jag skall använda MobiAnn.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

10. Jag behövde lära mig mycket innan jag kom igång med MobiAnn.

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    Instämmer helt 

Usability Satisfaction Questionnaire (based on John Brooke’s SUS, 1986, översättning till svenska av Bengt Göransson)
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Bilaga: Intervjuguide

Anställningsinformation
hur länge har du varit anställd här?
vilka/vilket ämne undervisar du i?
vilka årskurser?
datorvana?

Nuvarande arbetssätt
vad har du för arbetsuppgifter? / beskriv en arbetsdag?
beskriv hur det går till vid betygsbedömning/sammanställningar?
vad tycker du om det nuvarande arbetssätt?
vad gillar du bäst? 
vad gillar du minst?

Datoriserat system
vad skulle du vilja kunna utföra?

vad skulle det kunna underlätta för dig?
systemkrav?
vilken typ av användarmiljö gillar du?
vilken typ av användarmiljö gillar du inte? / vilken design gör dig irriterad?

hur ställer du dig till att byta arbetssätt?

Elever
hur skulle elever kunna ha nytta av systemet?

Personligt
välj ett ord som beskriver dig.

berätta lite om dig själv
ålder? 

Fråga gärna:
Berätta om... Vad tänker du om...?
Vill du berätta mer? Är det något du vill tillägga?
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Bilaga: Scenarios
Scenario 1

Föreställ dig att det är din första lektion för dagen, eleverna i klassen kommer in i  
klassrummet och när alla kommit in stänger du dörren och nu ska du kontrollera 
närvaron. Det visar sig att bara Emma Nilsson är frånvarande. Inloggningsuppgifter  
är för användare ”test” och lösenord ”testnisse”. (Användaren börjar med att inte vara  
inloggad.)

Scenario 2

Nu är lektionen i full gång och alla eleverna håller på att arbeta på sina nuvarande 
arbeten. Lena som gången innan gjorde färdigt sitt arbete har planerat att göra ett  
nytt. Denna gång vill hon göra ett fågelbord, hon har ritningarna färdiga och du 
godkänner arbetet. Nu ska du skriva in Lenas arbete i handdatorn. (Användaren 
börjar från inloggad position i gruppvyn.)

Scenario 3

Lektionen är i full gång och alla elever håller på med att arbeta på sina nuvarande 
arbeten. Marcus vill ha hjälp med sitt arbete och du tar fram hans översikt men precis 
då kommer Emma Nilsson in i klassrummet och du ska nu dels ändra frånvaron och 
du vill samtidigt göra en notering då Emma hävdar att hon försovit sig. (Användaren 
börjar från inloggad position i gruppvyn.)
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Bilaga: Enkät om användbarhet för MobiAnn

Detta är en enkätundersökning för MobiAnn. Du har varit med och medverkat vid testning av 
applikationen. Nedan följer några påstående. Din uppgift är att fylla i hur mycket du instämmer 
med dessa påstående med applikationen i åtanke. 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt.

1. Applikationen var lätt att använda.

2. Det är lätt att hitta i applikationen.

3. Det är lätt att orientera sig i applikationen.

4. Applikationen presenterar information på ett estetiskt tilltalande sätt.

5. Texten i applikationen är lagom stor.

6. Applikationens vyer är enkla och tydliga.
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7. Färgvalet fungerar bra.

8. Texten på knappar och menyer representerar förväntad effekt. 

9. När jag trycker på knapparna får det den effekt som jag förväntade mig.

10. Applikationen innehåller medel för att underlätta mitt dagliga arbete.

    

11. Knapparna var lagom stora att trycka på.

     

Övriga åsikter och förslag till förändringar i designen tas gärna emot och lämnas lämpligast  
genom att skriva dem här nedanför och/eller på baksidan av enkätpapperna.

Tack så mycket för din medverkan!
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Bilaga: Skärmdumpar

HTC Desire start Inloggning

Schema Student
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Klasslista
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Notering
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Elevarbete
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Meny

Redigera användarinformation
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Sök elev
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En annan väg för att hitta en klass
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Bilaga: ER-diagrammet
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 
längre  tid  från  publiceringsdatum  under  förutsättning  att  inga  extra-ordinära 
omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva 
ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 
kan  inte  upphäva  detta  tillstånd.  All  annan  användning  av  dokumentet  kräver 
upphovsmannens  medgivande.  För  att  garantera  äktheten,  säkerheten  och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang  som  är  kränkande  för  upphovsmannens  litterära  eller  konstnärliga 
anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 
hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional 
circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it 
unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent 
transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document 
are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken 
technical and administrative measures to assure authenticity, security and 
accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned 
when his/her work is accessed as described above and to be protected against 
infringement.
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