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Sammanfattning 
Webbproduktionsbyrån Houdini arbetar bland annat med framtagning av lösningar för 
elektronisk utbildning. Denna typ av utbildning baseras på elektroniska hjälpmedel och är 
ofta interaktiv. Tidigare arbetade Houdini mestadels med att ta fram e-
utbildningslösningar för datorer, men ville nu undersöka ett koncept med utbildning i 
mobiltelefoner.  
 
Det bestämdes att en applikationsprototyp för mobiltelefoner skulle utvecklas baserat på 
iterativ och användarcentrerad systemdesign. En prototyp togs fram som fortlöpande 
vidareutvecklades med hjälp av inkrementell och evolutionär prototypframställning, den 
testades sedan kontinuerligt med användare under utvecklingen.  
 
Resultatet av arbetet blev en mobilapplikation där användare kan titta på 
utbildningsfilmer som strömmas till mobiltelefonen över Internet. Under utbildningen 
finns det möjlighet att genomföra övningar, och efter utbildningen genomförs ett test som 
bestämmer om användaren blivit godkänd på utbildningen eller ej. 
 
Systemet som utvecklades visar att tekniken idag är tillräckligt mogen för att kunna 
användas i en e-utbildningsapplikation för mobiltelefoner. Vad som saknas är företag 
som är villiga att satsa på konceptet. 
 
 

Abstract 
The web production bureau Houdini develops solutions, among other things, for 
electronic learning. This form of education relies on electronic devices, and is often 
interactive. In the past, Houdini has mostly developed e-learning for computers. 
However, Houdini are now looking to explore the concept of developing e-learning for 
mobile phones. 
 
It was decided that a software prototype for mobile phones was to be developed by using 
an iterative and user-centered system design process. A prototype was developed through 
incremental and evolutionary prototyping. It was evaluated together with users 
throughout the development process. 
 
The work lead to an application for mobile phones, where users can watch educational 
films. The films are streamed via the Internet to the mobile phone. During the course of 
the education, the user can complete exercises. In order to complete the education, the 
user has to pass a final test. 
 
The prototype shows that the technology is mature enough for one to be able to develop a 
well-functioning e-learning application for mobile phones. What is needed are companies 
that are willing to invest in the idea. 

     



  

Förord 
Då var examensarbetet äntligen färdigt och livet efter universitet knackar på dörren. Om 
det inte hade varit för företaget Houdini, och framförallt Magnus Seter, hade vi aldrig 
kunnat genomföra ett sådant roligt och intressant examensarbete som detta. Ett stort tack 
för denna möjlighet! 
 
Vidare skulle vi vilja tacka vår examinator Ivan Rankin som har guidat oss genom vårt 
arbete och fungerat som en allmän vägledare. Vi vill också utfärda ett stort tack till Anna 
Jonsson som har varit otroligt hjälpsam med korrekturläsning och förslag till rapporten, 
samt kontaktförmedling med Houdini inför examensarbetet.   
 
Slutligen går våra sista tack ut till alla våra trevliga användare som vi har intervjuat under 
examensarbetet. Tack för att ni donerade flera timmar av er fritid för att hjälpa oss att få 
fram en bättre och mer användbar applikation. Vi skulle också vilja tacka alla 
klasskamrater som vi har kunnat utbyta idéer och tankar med.  
 
Till alla er som på ett eller annat sätt hjälpt till med examensarbetet men inte finns med i 
texten ovan; tack till er också! 
 
 
Fortsatt trevlig läsning önskar Victor Adolfsson och Jan Thyberg 
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Ordlista 
 
Användare Med användare menas surrogatanvändare i denna rapport. Detta 

inkluderar dock inte kapitel 2 och 3. Surrogatanvändare är personer 
som fungerar som en ersättning, vid utvecklingen av ett system, för 
personer som faktiskt kommer att använda det färdigutvecklade 
systemet. 

 
Canvas Klassen Canvas i Java ME används bland annat för applikationer 

som ska kunna rita ut grafik på skärmen. Den ger stora möjligheter 
till att anpassa gränssnittet i applikationen efter egna önskemål. 

 
E-utbildning Utbildning som sker med elektroniska hjälpmedel, ofta över 

Internet. 
 
Iteration  Faser i ett projekt som repeteras flera gånger. 
 
Java ME  Objektorienterat programmeringsspråk för små enheter. 
 
PHP   Skriptspråk för bland annat webbapplikationer. 
 
RTP    Transportprotokoll lämpligt för realtidsvideo över Internet.  
 
RTSP Protokoll för hantering av interaktion mellan användare och 

videofilm. 
 
SQL   Språk för att hantera och kommunicera med databaser. 
 
VOD  Video on demand – Tjänst genom vilken användaren kan ta emot 

och titta på video när denne så önskar. 
 
 
 
 

     



 Kapitel 1 – Introduktion 

Detta kapitel innehåller en övergripande introduktion till vad examensarbetet innefattar, 
varför arbetet utfördes, och till vilka rapporten vänder sig mot. I introduktionen förklaras 
också strukturen på rapporten och källor som har använts i arbetet diskuteras. 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Houdini, en produktionsbyrå inom webb, arbetar idag bland annat med elektronisk 
utbildning riktat mot företag och privatpersoner. Framförallt sker utbildningen med hjälp 
av datorer.1

 
För att bredda tillämpningsområdet inom e-utbildning vill de undersöka möjligheterna att 
utveckla en e-utbildningsapplikation för mobiltelefoner. Det bestämdes att en 
programvaruprototyp av en e-utbildningsapplikation för mobiltelefoner skulle utvecklas 
som ett examensarbete. Prototypen och erfarenheter som erhålls under utvecklandet av 
denna ska företaget sedan använda som underlag för att besluta om de ska satsa på mobil 
e-utbildning i framtiden.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utveckla en programvaruprototyp av en e-
utbildningsapplikation till mobiltelefoner.   
 
Prototypen ska innehålla funktionalitet för att ta emot videofilmer som strömmas över 
Internet, samt innehålla möjlighet till att utvärdera användarnas kunskap som de insamlat 
från dessa filmer. Under examensarbetet ska en prototyp tas fram och utvecklas i flera 
steg, där användare fortlöpande intervjuas för att se om prototypen utvecklas i rätt 
riktning gällande användbarhet.  

1.3 Målgrupp 
Målgruppen för rapporten är framförallt personer som är intresserade av 
mjukvaruutveckling, e-utbildning eller mobila tjänster. Det kan finnas fördelar med att ha 
teoretisk eller praktisk erfarenhet av användbarhet och programmering, men det är inget 
krav för att förstå rapportens övergripande innehåll. 

1.4 Avgränsningar i rapporten 
Denna rapport kommer inte att beskriva applikationens programkod i detalj. Ej heller 
kommer någon analys av potentiella marknadsområden för applikationen eller 
konkurrenter att göras i rapporten. Rapporten syftar istället till att beskriva arbetsgången 
för utvecklingen av applikationen, samt redovisa resultatet och diskutera arbetet.  

                                                 
 
1 Houdini (i.d.) About Houdini [www] Hämtat från <http://www.houdini.se/h_presentation.pdf> 9 juni 
2008. 
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1.5 Rapportstruktur 
Strukturen i rapporten är uppbyggd på sådant sätt att teorin bakom begrepp och tekniker 
förklaras i kapitel 2 - Teori. Kapitel 3 – Metodbakgrund förklarar sedan de arbetsmetoder 
som använts i utvecklingen av applikationen.  
 
I kapitel 4 – Utförande beskrivs hur arbetet med att utveckla en e-utbildningsapplikation 
har genomförts, medan kapitel 5 – Resultat innehåller en beskrivning av den slutliga 
applikationsprototyp som framtagits.  
 
Kapitel 6 – Diskussion innehåller sedan en allmän diskussion angående vad som gått bra 
och dåligt i examensarbetet, en diskussion om vad som skulle kunna vidareutvecklas i 
prototypen beskrivs även i detta kapitel. I den avslutande delen av rapporten presenteras 
slutligen referenser i kapitel 7 – Referenser. 
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 Kapitel 2 – Teori 

Under denna rubrik kommer teori bakom begrepp och metoder som använts i 
examensarbetet att förklaras och beskrivas närmare.  

2 Teori 

 
I början av kapitlet förklaras vad e-utbildning är. Därefter utvecklas begreppet Video on 
demand och protokoll som används för att strömma video över Internet. Den senare 
delen av detta kapitel innehåller övergripande beskrivningar av metoder som använts i 
examensarbetet; iterativ utveckling, prototypframställning och användbarhet. 

2.1 E-utbildning 
Elektronisk utbildning, e-utbildning, kan utformas på många olika sätt. Dels kan e-
utbildning användas som en del av en mer traditionell utbildning. Exempel på detta är att 
istället för OH-bilder, använda en dator och projektor för att presentera information för 
åhörare. E-utbildning kan även ske helt utanför den traditionella utbildningen och 
levereras helt eller delvis via Internet.2  
 
Boken E-learning och arbetsplatslärande beskriver e-utbildning som kombinationen av 
teknik och lärande. Andra vanliga beskrivningar av begreppet är interaktivt lärande, eller 
interaktiv utbildning.3

 
E-utbildning kan exempelvis försöka efterlikna den traditionella klassrums-
undervisningen, i vilket interaktionen människor emellan behålls. Denna modell används 
framförallt av studerande som studerar på distans och läser kurser via Internet, eller i 
form av realtidsutbildning över Internet. Interaktionen mellan olika studerande 
sinsemellan och kursansvariga kan då till exempel ske genom ett forum eller med hjälp 
av webbkameror. Dock behöver utbildningen inte likna vanlig klassrumsundervisning. E-
utbildning kan även ske genom att enbart själva utbildningsmaterialet distribueras till de 
studerande via Internet.4

 
Utöver de tidigare nämnda e-utbildningsmodellerna finns även mobil e-utbildning. Denna 
form av e-utbildning använder sig av nätverk som finns tillgängliga nästan överallt, samt 
mobila enheter som kan komma åt dessa. Exempel på sådana mobila enheter är bärbara 
datorer, handdatorer, avancerade MP3-spelare och mobiltelefoner. Mobil e-utbildning 
drar nytta av att utbildningen inte är begränsad till en specifik geografisk plats.5

 
I många sammanhang är det viktigt att kunna följa en individs utveckling under 
utbildningen. Detta kan ske med så kallade Learning Management Systems, LMS. Ett 
sådant systems uppgift kan vara att generera data vilket används för att hitta luckor i 

                                                 
 
2 Ferl (i.d.). What is elearning [www] Hämtat från  
<http://ferl.qia.org.uk/display.cfm?page=804> 9 april 2008. 
3 Svensson, Lennart & Åberg, Carina (2001). E-learning och arbetsplatslärande. Bilda förlag. s. 21. 
4 Wagner, Ellen (2008). Delivering on the promise of eLearning [www] Hämtat från 
<http://www.adobe.com/education/pdf/elearning/Promise_of_eLearning_wp_final.pdf > 14 maj 2008. 
5 Wagner (2008). Delivering on the promise of eLearning. 14 maj 2008. 
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kunskapen hos en anställd. Den kan också påbjuda aktiviteter som kopplar utbildningen 
till det som sker på arbetsplatsen. Systemet ger även användaren möjlighet att själv följa 
sin egen utveckling och se vad som ska göras härnäst för att komma vidare i sin 
kunskapsutveckling. LMS ger dessutom företag möjlighet att följa upp hur väl e-
utbildningen lönar sig, hur mycket tid som läggs ned på den samt vilket innehåll i 
utbildningen som används mest. Det går även att kontrollera att utbildningen slutförts, 
helt eller delvis, samt hur väl utbildningen lyckas förmedla kunskap till dem som går 
den.6

 
Några av de erfarenheter som har dragits sedan e-utbildning började bli vanligare i början 
av 90-talet, är bland annat att teknik i sig inte nödvändigtvis behöver betyda att inlärning 
sker på ett bättre sätt. Att så många e-utbildningstillämpningar misslyckas skylls ofta på 
dåligt designade onlineupplevelser. Detta leder till att användare blir omotiverade att 
genomföra utbildningen på grund av att programmen som används är repetitiva, tråkiga 
eller ger upphov till frustration på annat sätt. Teknik som används på rätt sätt kan däremot 
användas för att fånga och behålla den studerandes uppmärksamhet.7

 
E-utbildning har många fördelar jämfört med traditionell utbildning. Fördelar som företag 
uppgett som anledning till att de använder e-utbildning är bland annat ekonomiska sådana 
– att det är ett billigare sätt att utbilda personalen på än traditionell klassrumsutbildning; 
flexibilitet och tillgänglighet – att utbildningen kan ske närhelst och varhelst det passar 
för personalen; och att utbildningen är återanvändbar – det är ingenting som hindrar 
företaget att använda samma e-utbildning under en längre tid. En nackdel som nämns är 
att många företag upplever en osäkerhet kring kvalitet och innehåll i e-utbildningen.8

2.2 Video on demand 
Video on demand (VOD) är en benämning på applikationer som, på ett interaktivt sätt, 
hämtar video från en server. Till skillnad från TV är det oftast användaren som 
bestämmer när filmen eller videoklippet ska ses. Det finns olika typer av VOD; sådana 
som strömmar video i realtid från en server, och sådana där användaren först måste ladda 
ner hela filmen för att kunna titta på den. 9 I boken Multimedia över nätverk10 definieras 
följande typer av VOD:  
 

• True-VOD: Fungerar i princip på samma sätt som en videobandspelare. 
Funktioner för att steglöst spola framåt och bakåt, pausa och återuppta spelning 
finns. 

• Near-VOD: Här är interaktiviteten lite lägre än i föregående variant. Till exempel 
går det bara spola framåt och tillbaka i förutbestämda steg, om exempelvis 5 
minuter, ungefär som att växla mellan stycken på en DVD-film.  

                                                 
 
6 Wagner (2008). Delivering on the promise of eLearning. 14 maj 2008. 
7 Wagner (2008). Delivering on the promise of eLearning. 14 maj 2008. 
8 Svensson & Åberg (2001), s. 32ff. 
9 Gulliksen & Göransson (2002a), s. 49f. 
10 Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt (2002a). Multimedia över nätverk. Studentlitteratur, s. 49f.   
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• Pay-per-View: Användaren betalar en summa för att få tillgång till en film. 
Filmen visas sedan vid ett senare tillfälle som användaren inte styr över. 

• Shop-VOD: Här går användaren till videobutiken för att betala för den film som 
denne vill se. Filmen kan sedan ses på en hårddiskbaserad mediespelare hemifrån. 

 
Olika varianter av Video on demand kräver olika mycket resurser av ett nätverk. Till 
exempel är True-VOD mycket krävande vad gäller bandbredden från servrar som den tar 
emot strömmad video från.11

2.3 Protokoll för strömning av video 

Real-time Transport Protocol (RTP) 
RTP, eller Real-time Transport Protocol, är ett transportprotokoll som lämpar sig väl att 
transportera realtidsvideo över Internet med. Protokollet separerar video- och 
ljudströmmar vid transport över Internet. Strömmarna sätts sedan ihop hos mottagaren 
och bildar först då en komplett videofilm med både ljud och bild.12

 
För att kunna transportera data, såsom videofilmer, med RTP krävs samarbete med andra 
protokoll. Vanligtvis körs RTP ovanpå ett transportprotokoll kallat UDP.13 Det 
sistnämnda protokollet lämpar sig särskilt väl för till exempel realtidsvideo. Detta då det 
är ett väldigt enkelt protokoll som inte återsänder data som av någon anledning inte når 
mottagaren. Paket med videodata som inte anländer till klientens filmspelare vid en första 
sändning, kommer med andra ord aldrig att nå användaren överhuvudtaget. Anledningen 
till varför detta är att föredra vid till exempel realtidsströmning av film, är att mottagaren 
då slipper vänta på att försvunnen data ska skickas om. Omsändningar av data tar tid, 
någonting det är ont av då videouppspelning ska ske strömmandes i realtid. Så länge 
förlusten av data inte är för stor märker mottagaren inte av dessa dataförluster vid 
videouppspelningen.14

 
Eftersom alla små paket som skickas från en server inte kan komma fram direkt, och i 
korrekt följd, har RTP stöd för buffring av realtidsdata. En liten del av filmen laddas då 
ned i förväg innan den spelas upp i filmspelaren. På så sätt finns det hela tiden en liten 
säkerhetsmarginal inom vilket paket innehållandes video ska hinna anlända till 
mottagaren innan den delen av videofilmen spelas upp.15

Real-Time Streaming Protocol 
Användaren kan interagera med den strömmade videon med hjälp av ett annat protokoll 
som heter RTSP, Real-Time Streaming Protocol. RTSP hanterar inte själva transporten 
av videodata, utan istället interaktionen mellan användare och video. Till exempel går det 
att med hjälp av protokollet att pausa och spola i en videofilm som strömmas till 
                                                 
 
11 Gulliksen & Göransson (2002a), s. 50. 
12 Gulliksen & Göransson (2002a), s. 189.   
13 Kurose, James F. & Ross, Keith W. (2005). Computer networking. Pearson Education Inc, s. 595. 
14 Kurose & Ross (2005), s. 196ff. 
15 Gulliksen & Göransson (2002a), s. 189.  
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användaren. I boken Multimedia över nätverk likställs protokollet metaforiskt med en 
fjärrkontroll för en multimedieserver.16

 
Exempel på förfrågningsmeddelanden som ”fjärrkontrollen” kan skicka mellan klient och 
server är PLAY och PAUS, där klienten skickar dessa meddelanden till servern för att 
starta och pausa filmen. Alla dessa meddelanden kommuniceras i läsbar text. Detta är en 
egenskap protokollet delar med det mer kända HTTP-protokollet, vilket bland annat 
används för att sköta kommunikationen mellan server och klient vid webbsurfning. En 
skillnad mellan RTSP och HTTP är dock att det förstnämnda protokollet hela tiden har 
vetskap om vad klienten gör, något som HTTP inte har. Med hjälp av denna vetskap kan 
en server därmed se om en klient tittar på en film eller inte, och kan därmed agera på 
olika sätt beroende på vad användaren gör för tillfället.17

2.4 Iterativ utveckling 
Inom traditionella systemutvecklingsmetoder, såsom vattenfallsmodellen, sker 
utvecklingen i linjära, väldefinierade steg. När ett steg i processen är avklarad fortsätts 
det vidare till nästa steg i processen och så vidare. Iterativ utveckling skiljer sig från detta 
linjära upplägg på så sätt att vad som sker i en utvecklingsprocess sker upprepade gånger 
i cykler, så kallade iterationer. I praktiken innebär det att produkten arbetas fram 
successivt, där det i varje iteration tas fram nya krav och designlösningar. De ändringar 
som genomförs baseras då på de erfarenheter och upptäckter som insamlats under 
föregående och pågående iteration.18

 
Iterativ utveckling kräver att utvecklare har möjlighet att ompröva och ändra arbete som 
tidigare genomförts. I början finns det nämligen små möjligheter att exakt veta hur ett 
system ska utformas. Därför utvecklas systemet stegvis där olika lösningar omprövas 
kontinuerligt allteftersom ny kunskap insamlas.19 Enligt boken Användarcentrerad 
systemdesign20 finns det tre områden som varje iteration ska innehålla för att en process 
ska få kallas iterativ: 
 

• En ordentlig analys av användarens krav och användningssammanhanget 
• En fas där en prototyp utformas 
• En dokumenterad utvärdering av prototypens användbarhet som måste resultera i 

ett medvetet beslut om förändringar som kan påverka den fortsatta 
prototyputformningen. 

2.5 Prototypframställning 
Prototypframställning (engelska: prototyping) är en benämning på en metod för att ta 
fram prototyper inom systemutveckling. Metoden innebär att det tidigt och kontinuerligt i 

                                                 
 
16 Gulliksen & Göransson (2002a), s. 189ff. 
17 Kurose & Ross (2005), s. 584. 
18 Jones, Matt & Marsden, Gary (2006). Mobile Interaction Design. John Wiley & Sons Ltd, s. 112f. 
19 Gulliksen, Jan & Göransson, Bengt (2002b). Användarcentrerad systemdesign. Studentlitteratur, s. 145ff. 
20 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 145ff.  
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utvecklandet av ett system, framställs prototyper som kan utvärderas tillsammans med 
blivande användare av systemet. I början av utvecklingen är prototyperna enkla, till 
exempel i form av övergripande skisser på papper, för att sedan, under utvecklingens 
gång, bli allt mer avancerade och funktionella.21

 
Syftet med prototypframställning är bland annat att testa ny funktionalitet och att hitta 
eventuella brister innan systemet är färdigutvecklat. Prototyper fungerar också som 
diskussionsgrund mellan utvecklare och användare, där idéer och åsikter kan utbytas med 
prototypen som utgångspunkt. Metoden har framkommit genom vetskapen att det i 
förväg är svårt att ha fullständig kunskap om alla funktioner ett system bör innehålla och 
hur dessa ska presenteras för användarna. Därför strävas det mot att systemet ska 
utvecklas stegvis. Prototyperna förbättras kontinuerligt under tiden utvecklare samlar på 
sig mer kunskap och kännedom om det blivande systemet och dess användare.22

2.6 Användbarhet 
Användbarhet i ett system är en liten del av acceptansen för systemet. Acceptansen för ett 
system är en övergripande egenskap som bland annat inbegriper användbarhet; social 
acceptans av systemet – att systemet inte ska förnärma användaren; kostnad; och 
kompatibilitet med övriga system. Användbarhet i sig tar bara upp sådana aspekter hos 
systemet som människor kan interagera med.23

 
När hänsyn först började tas till användare av datorsystem, talades det ofta om 
användarvänlighet. Detta är en term som enligt användbarhetsexperten Jakob Nielsen kan 
uppfattas som missvisande, då han anser att det inte är vänliga datorer och datorprogram 
som användare eftersträvar. Vad användare eftersträvar är datorer som inte hindrar dem 
när de försöker få sitt arbete gjort. Att bara tala användarvänlighet kan vara vanskligt för 
det innebär att användares behov beskrivs som att de bara behöver system som är vänliga 
mot dem. I verkligheten kan det dock vara så att ett system som är vänligt mot en 
användare, kan vara irriterande för en annan.24 Därav kommer enbart begreppet 
användbarhet användas i denna rapport.  
 
Användbarhet gäller inte bara interaktionen med ett gränssnitt, oftast talas det om fem 
attribut som beskriver användbarhet:25

 
• Lärbarhet 
• Effektivitet 
• Hur enkelt det är att komma ihåg hur ett system ska användas 
• Hur få fel användare som använder systemet gör 
• Hur tilltalande ett system är. 

                                                 
 
21 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 34. 
22 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 242f. 
23 Nielsen, Jakob (1993). Usability Engineering. Academic Press, s. 24f.   
24 Nielsen (1993), s. 23. 
25 Nielsen (1993), s. 26. 
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Lärbarhet 
Med lärbarhet menas hur lätt ett system är att lära sig att använda. Detta kan anses vara 
den viktigaste användbarhetsaspekten hos ett system, då det första en ny användare av ett 
system måste göra är att lära sig använda det. Det som är viktigt att tänka på när det 
gäller lärbarhet är att användare oftast inte lär sig hela gränssnittet innan de börjar 
använda det. Det är därför viktigt att gränssnittet utformas på så sätt att systemet går att 
använda på ett meningsfullt sätt innan användaren har lärt sig det fullt ut.26

Effektivitet 
Hur effektivt ett system är att använda fastslås genom att undersöka hur väl en användare 
utnyttjar systemet för att utföra en uppgift, när de har lärt sig så mycket av systemet att 
deras inlärning har planat ut. Ett vanligt sätt att mäta effektivitet på är att undersöka hur 
lång tid det tar att utföra en specifik uppgift i systemet. Användare behöver inte uppnå 
denna nivå snabbt. Vissa system är så komplexa att det kan ta flera år att lära sig. Vissa 
användare kommer kontinuerligt att fortsätta att lära sig nya saker i systemet, även om de 
flesta användare lär sig nya saker tills de har lärt sig tillräckligt för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter.27

Enkelt att komma ihåg 
En vanlig användargrupp är de som inte använder ett system regelbundet. Skillnaden 
mellan dessa användare och helt nya användare, är att de har använt systemet förut och 
inte behöver lära sig allt igen. De måste dock komma ihåg hur systemet används mellan 
de olika användningstillfällena. Detta gör att det är viktigt att interaktionen med 
gränssnittet är enkel att komma ihåg.28

Få fel 
Det är önskvärt att användare gör så få fel som möjligt när de använder ett system. Ett fel 
definieras som en handling vilket inte leder till det mål som användaren ville nå. 
Användares benägenhet att göra fel i systemet mäts genom att antalet fel, som dessa gör 
när de utför en viss uppgift, räknas. Problemet med att definiera fel enligt ovanstående är 
att det inte tas i beräkningen hur allvarligt ett fel är. Vissa fel kan korrigeras på en gång 
av användare och behöver inte räknas för att deras påverkan, i form av tidsfördröjning, 
ändå fås med när systemets effektivitet mäts. Andra fel kan ha större påverkan, och 
kanske förstöra användarens pågående arbete eller inte ens upptäckas, och därmed leda 
till ett felaktigt resultat. Dessa fel bör räknas separat från mindre fel.29

Tilltalande 
Hur tilltalande ett system är beskriver hur bra det känns att använda det. I vissa system är 
det viktigare att det känns bra att använda dem, än att de går snabbt att använda. Att mäta 
hur tilltalande ett system är kan göras på flera sätt. Antingen kan användare kopplas upp 
mot apparater som mäter blodtryck, hjärtfrekvens, adrenalinnivå i blodet och så vidare för 

                                                 
 
26 Nielsen (1993), s. 27ff. 
27 Nielsen (1993), s. 30f. 
28 Nielsen (1993), s. 31f. 
29 Nielsen (1993), s. 32f. 
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att på så sätt mäta hur stressad dessa blir av att använda systemet. Detta förfarande kan 
dock påverka resultatet negativt, då det kan vara en stressande upplevelse i sig att bli 
utsatt för dessa mätningar. Alternativt kan användare helt enkelt tillfrågas hur det känns 
att använda systemet, och på så sätt få deras uppfattning av det. Tillfrågas bara en 
användare blir resultatet subjektivt, men om fler användares resultat vägs samman, blir 
det totala resultatet objektivt. Vanligtvis mäts hur tilltalande ett system är genom att 
användare får svara på enkäter, som innehåller frågor vars svar graderas på en skala 
mellan exempelvis 1 och 7.30

 
Användbarhet mäts oftast genom att ett antal testanvändare ombeds utföra ett antal 
fördefinierade uppgifter i systemet. Användbarhet bedöms relativt mot vilka uppgifter 
som ska lösas av systemet, samt vilka användare som ska använda systemet. Detta 
innebär att ett system kan få helt olika användbarhetsresultat om det används av andra 
användare för att utföra andra uppgifter. Som exempel på detta kan det nämnas att en 
person som ska använda ett ordbehandlingsprogram för att skriva ett brev, förmodligen 
inte kommer att välja samma ordbehandlare som en som ska använda denna för att hålla 
reda på tusentals sidor teknisk dokumentation.31

2.6.1 Användbarhetsmål 
Att bestämma mål för användbarheten är viktigt vid utvecklandet av ett system, då detta 
ger möjlighet att både vägleda designen och ge möjlighet att mäta användbarheten hos 
systemet. Att ha mål för systemet gör att användbarheten också kan definieras, verifieras 
och dokumenteras. När mätbar användbarhet ska specificeras behövs viss information. 
Exempelvis behöver utvecklarna veta vilka användarnas mål och intentioner är, hur 
systemet ska användas, målen för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse i den 
kontext som systemet ska användas.32  
 
Användbarhetsmål kan delas upp i delmål som ärver vissa kriterier för uppfyllandet av 
det större övergripande målet. Vilken nivå de övergripande målen har beror på systemets 
begränsningar. Det som systemet ska kunna utföra är vad som bestämmer nivån på de 
övergripande målen.33  
 
Hur dessa användbarhetsmål mäts och kontrolleras kan specificeras för övergripande mål, 
och mer begränsade mål. Exempel på användbarhetsmått kan vara procent av mål som 
har uppnåtts, procent av uppgifter som slutförts framgångsrikt vid första försöket, tid för 
att utföra en uppgift eller hur ofta programmet används. Dessa användbarhetsmått kan 
delas upp i olika kategorier, som effektivitet eller tillfredställelse.  Användbarhetsmålen 
gör att utvecklare tvingas tänka på användarnas behov och avsikter, snarare än att försöka 
göra antaganden om vilka krav som finns på systemet.34  
 
                                                 
 
30 Nielsen (1993), s. 33ff. 
31 Nielsen (1993), s. 27. 
32 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 72. 
33 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 73. 
34 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 73. 
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En metod som Gulliksen och Göransson beskriver för att använda användbarhetsmål går 
ut på att specificera mål på fyra olika nivåer; den nuvarande nivån, den lägsta acceptabla 
nivån, målnivån, och optimal nivå.35  
 
Den nuvarande nivån är ett mått på användbarheten hos en befintlig produkt i jämförelse 
med en konkurrerande produkt. Måttet kan sedan användas som den nivå som väljs att 
sättas som den lägsta acceptabla nivån, vilken används för att bedöma när den iterativa 
utvärderingen och designen av systemet kan avslutas. Målnivån används för att styra 
utvecklingen av produkten. Målnivån är den nivå på användbarhet som det förväntas att 
produkten i slutänden ska nå. Den optimala nivån är den nivå som skulle vilja uppnås om 
inte resurser, i form av till exempel tid och pengar, var någon begränsning för 
användbarheten. Denna nivå kan användas som ett långsiktigt mål.36  

2.7 Programmeringsspråk 
Nedan följer en kort beskrivning av de programmerings- och skriptspråk som använts vid 
utvecklingen av e-utbildningsapplikationen. Java ME är det huvudsakliga språk som har 
använts för att utveckla e-utbildningsapplikationen. SQL har använts för att hämta data 
från en databas. PHP har sedan använts för att skicka vidare den data som med hjälp av 
SQL hämtas ut från databasen, från servern till applikationen på mobiltelefonen.  

2.7.1 Java ME 
Java Micro Edition (ME) är ett objektorienterat programspråk utvecklat för att kunna 
hantera de begränsningar som finns när applikationer för små enheter, såsom 
mobiltelefoner, ska utvecklas. Java ME gör det möjligt för utvecklare att skapa Java-
applikationer som kan användas på små enheter med begränsad minnesmängd och små 
skärmar.37

 

2.7.2 PHP 
PHP är ett generellt skriptspråk som framförallt passar för webbutveckling38. Det finns 
stöd för PHP på de vanligaste webbservrarna. En av de viktigaste egenskaperna hos PHP 
är att det fungerar väl tillsammans med olika databaser och databashanterare.39

2.7.3 SQL 
SQL, Structured Query Language, är ett språk som används för att skapa förfrågningar 
för att till exempel spara och hämta ut data till och från databaser. SQL används 
                                                 
 
35 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 73f. 
36 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 73f. 
37 Sun Microsystems  (i.d). Java ME Technology  [www] Hämtat från 
<http://java.sun.com/javame/technology/index.jsp> 20 maj 2008. 
38 Php.net (16 maj 2008). What can PHP do?  [www] Hämtat från 
<http://se2.php.net/manual/en/intro-whatcando.php> 20 maj 2008. 
39 Sun Microsystems  (16 maj 2008). What is PHP?  [www] Hämtat från 
<http://se2.php.net/manual/en/introduction.php> 20 maj 2008. 
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tillsammans med relationsdatabaser, vilket är databaser som lagrar data i tabeller. En 
tabell består av ett antal olika rader som alla innehåller data ordnade på samma sätt. Varje 
rad består i sin tur av ett antal olika kolumner, och varje kolumn kan innehålla en viss 
datatyp med data i (se tabell 2.1 nedan).40

 
Tabell 2.1. Exempel på en tabell i en relationsdatabas. 

 
Anställningsnummer Förnamn Efternamn Lön 
1001 Sven Svensson 26 700 
1002 Karl Karlsson 28 300 

 
 
 
 
 

                                                 
 
40 SQLZoo (i.d). What is SQL  [www] Hämtat från 
<http://sqlzoo.net/w.htm> 20 maj 2008. 
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Under denna rubrik beskrivs tillvägagångssätt för de metoder som använts i 
examensarbetet mer ingående. Först kommer olika typer av prototypframställnins-
metoder att förklaras. Därefter beskrivs det hur intervjuer med användare bör gå till 
enligt författarna av boken Mobile Interaction Design. Slutligen beskrivs det hur 
användbarhet kan arbetas med utan användare. 

3 Metodbakgrund 

3.1 Prototypframställning 
Inom prototypframställning som metod finns det olika tillvägagångssätt att tillverka och 
hantera prototyper på. 41

 
Ett exempel på dessa tillvägagångssätt är snabb prototypframställning (engelska: rapid 
prototyping), en metod som används när det snabbt behöver framställas prototyper för att 
utvärdera olika designförslag, eller när det behövs tas fram fler krav för systemet. 
Eftersom det ska gå snabbt att tillverka prototyperna och eftersom det ska gå att tillverka 
många parallella prototyper, behöver dessa framställas på ett effektivt och billigt sätt. Ett 
exempel på ett sådant sätt är med papper och penna. Efter att prototypen har tillverkats 
och utvärderats läggs den sedan i pappersåtervinningen. Detta för att motivera 
utvecklarna att inte vara för noggranna och detaljerade med prototypen.42

 
En annan metod kallas för inkrementell prototypframställning (engelska: incremental 
prototyping). Här färdigställs systemet genom att det under utvecklingstiden läggs till 
olika funktioner steg för steg. De olika funktionerna i systemet kan då implementeras, 
vartefter olika prototyper som beskriver dessa färdigställs. Detta kallas för att systemet 
byggs upp i inkrement.43

 
Evolutionär prototypframställning (engelska: evolutionary prototyping) kallas det då en 
och samma prototyp iterativt vidareutvecklas för att slutligen ta formen av det färdiga 
systemet. I början av en utvecklingsprocess tillverkas en väldigt enkel prototyp som 
sedan kontinuerligt förbättras och omarbetas. När slutet av utvecklingsprocessen är nådd 
har prototypen blivit så avancerad att den inte längre kan kallas för prototyp – den har i 
detta läge tagit formen av ett utvecklat system.44

 
I det här examensarbetet har en kombination av inkrementell och evolutionär 
prototypframställning använts. Till en början användes evolutionär utveckling av 
prototypen som med tiden allt mer övergick till inkrementell prototypframställning. 

                                                 
 
41 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 244. 
42 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 244. 
43 Dooley, John F. (i.d.). Incremental Prototyping [www] Hämtat från 
<http://faculty.knox.edu/jdooley/Survey/Incremental.html> 2 april 2008. 
44 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 244. 
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3.1.1 Vertikala och horisontella prototyper 
Det finns flera olika angreppssätt och nivåer att göra prototyper på. Ett sätt är att tillverka 
en prototyp som täcker stora delar av programmet, men att denna prototyp då har låg 
detaljnivå och därmed aldrig går in på djupet. Detta kallas för horisontell 
prototypframställning (se figur 3.1 nedan). Det här angreppssättet är ofta användbart i 
början av en process, då utvecklare inte har kunskap om programmets alla kommande 
detaljer, utan vill skapa sig en överblick över de viktigaste funktionerna.45   
 

 
 

Figur 3.1. Horisontell prototypframställning. 
 

Ett annat sätt att tillverka prototyper på är att beskriva några få funktioner i programmet 
noggrant, medan andra delar utelämnas helt (se figur 3.2). Detta kallas för vertikal 
prototypframställning. Det här angreppssättet är ofta bra i slutet av en designprocess, då 
specifika detaljer och funktioner i ett system behöver testas. Därmed krävs det en mer 
djupgående beskrivning av dessa. 46

 

 
 

Figur 3.2. Vertikal prototypframställning. 
 

Det här sättet att framställa en prototyp på användes senare i examensarbetet då den 
programmerade prototypen utvecklades. Det möjliggjorde att användare kunde testa delar 

                                                 
 
45 Maner, Walter (15 mars 1997). Prototyping [www] Hämtat från 
<http://csweb.cs.bgsu.edu/maner/domains/Proto.htm#3> 1 april 2008. 
46 Maner (15 mars 1997). Prototyping. 1 april 2008. 
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av programmet och få en uppfattning om hur dessa delar fungerade. Detta medan andra 
delar utelämnades helt. 

3.1.2 Low-fidelity- och high-fidelity-prototyper 
Som tidigare nämnts tillverkas ofta väldigt enkla varianter av prototyper i början av 
utvecklandet av ett system. Dessa första prototyper kallas low-fidelity-prototyper, eller 
enkla prototyper. Prototyperna är ofta gjorda med hjälp av papper och penna eller andra 
enkla förfaranden och innehåller bara de viktigare delarna av systemet. I det här steget 
ska det fortfarande vara väldigt enkelt att göra ändringar i prototypen om så skulle 
önskas.47

 
När arbetet fortskrider blir prototyperna sedan mer och mer avancerade, och påminner 
allt mer det slutliga systemet. Dessa kallas för high-fidelity-prototyper och ska i så stor 
utsträckning som möjligt likna och fungera som det färdiga systemet, detta inkluderar 
även möjligheterna till navigering i systemet. Prototyperna ska baseras på tidigare enklare 
prototyper, om sådana finns, men innehålla de förbättringar som användare och andra 
involverade personer funnit önskvärda. Beroende på vilken typ av kunskap utvecklarna 
av systemet innehar kan prototypen utvecklas på olika sätt. Till exempel kan prototypen 
vara programmerad i samma språk som den färdiga produkten, eller så kan den vara gjord 
i ett grafikprogram där endast utseendet ter sig som det i det färdiga programmet.48

 
I det här arbetet kan den slutliga programmerade prototypen kallas för en high-fidility-
prototyp, medan den pappersprototyp som utvecklades i början av examensarbetet kallas 
för en low-fidelity-prototyp. Den photoshop-prototyp som utvecklades var en 
kombination mellan dessa. 

3.1.3 Dynamiska prototyper med användare 
Ett sätt att utvärdera och förbättra prototyper är att tillverka så kallade dynamiska 
prototyper, vanligare förekommande under den engelska benämningen experience 
prototyping.49 Dessa prototyper är skisser av systemet och har funktioner som användare 
ska kunna ”provköra”. Användare får då testa interaktionen med programmet genom att 
låtsasklicka på knappar med mera, för att se vad som händer i programmet. När en 
användare har klickat på en knapp byts bilden ut mot en ny bild som motsvarar den vy i 
programmet som det riktiga systemet skulle ha visat. På detta sätt får användaren en 
känsla för navigeringen och flödet i systemet, något som kan vara svårt att förmedla med 
en statisk, icke-interaktiv, prototyp.50

 
Metoden med att använda dynamiska prototyper nyttjades när användare intervjuades och 
fick testa den prototyp som var framtagen i Photoshop. Användarna gavs då möjlighet att 
                                                 
 
47 Jones & Marsden (2006). Mobile Interaction Design. John Wiley & Sons Ltd, s. 171ff. 
48 Jones & Marsden (2006), s. 178ff. 
49 Buchenau, Marion & Fulton Suri, Jane (2000) Experience Prototyping [www] Hämtat från 
<http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=347802&type=pdf&coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=7393115
3&CFTOKEN=40805991> 5 maj 2008. 
50 Löwgren & Stolterman (2004). Design av informationsteknik. Studentlitteratur, s. 111f. 
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få en förståelse för navigeringen i programmet och kunde därmed hitta brister och 
oklarheter i denna. 

3.2 Användarintervjuer 
När det är önskvärt att ta del av användares reflektioner och erfarenheter uttryckt med 
deras egna ord, används ofta intervjuer. Dessa sparar många gånger tid jämfört med 
studier där användares arbete studeras på den egna arbetsplatsen. Likt andra metoder 
vilka kräver direktkontakt med användare, beror resultatet på hur bra intervjuaren är. En 
bra intervjuare ska kunna få användare att känna sig bekväma med att bli intervjuade, 
kunna ta del av användares åsikter utan att påverka dessa, samt kunna uppfatta och följa 
upp viktiga åsikter som användaren uttrycker under intervjun. Vidare ska intervjuaren 
kunna bygga upp en bra relation med dem som blir intervjuade, för att därmed underlätta 
arbetet under intervjuerna. För mindre vana intervjuare kan det vara bra att på förhand 
skriva ihop några frågor som ska ställas under intervjun.51

 
Enligt Jakob Nielsen blir resultatet av användarintervjuer bäst då fem användare från 
målgruppen av systemet intervjuas. Då upptäcks de flesta användbarhetsproblem i 
systemet, samtidigt som den kostnad som uppstår i form av tid och pengar hålls inom 
rimliga nivåer. När fem användare intervjuas upptäcks närmare 85 procent av 
användbarhetsproblemen i ett genomsnittligt projekt. Inte förrän 15 användare intervjuats 
hittas alla användbarhetsproblem i ett system. Att hitta 100 procent av felen kräver med 
andra ord tre gånger så många användare som det krävs för att hitta 85 procent.52

 
Att använda intervjuer istället för att på plats observera användares arbete, kan leda till att 
all information inte fås med. Människor har ofta svårt att förklara och beskriva hur de 
utför en uppgift. Det bästa resultatet uppnås därför genom att kombinera observationer 
med intervjuer.53

 
I det här examensarbetet genomfördes inga observationer av användarna på deras 
arbetsplatser. Anledningen till detta går att läsa om i avsnitt 7.1. Däremot genomfördes 
intervjuer och tester av den framtagna prototypen. De riktlinjer som nämnts för intervjuer 
i texten ovan har försökts följas i så stor utsträckning som möjligt, men har också 
anpassats till situationen. 

3.3 Expertutvärderingar 
I expertutvärderingar går användbarhetsexperter igenom ett systems olika delar och letar 
efter designproblem och andra felaktigheter. Detta görs genom att applikationen eller 
systemet som utvecklas, utvärderas mot Style Guides (en beskrivning över hur gränssnitt 
bör designas för att vara enhetliga med befintliga system), checklistor eller tumregler för 
användbarhet. Fördelen med detta tillvägagångssätt jämfört med de metoder där 

                                                 
 
51 Jones & Marsden (2006), s. 204. 
52 Jakob, Nielsen (19 mars 2000). Why You Only Need to Test With 5 Users [www] Hämtat från 
<http://www.useit.com/alertbox/20000319.html> 6 juni 2008.  
53 Jones & Marsden (2006), s. 205. 
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användarmedverkan är nödvändig, är att det kräver mindre resurser. Det möjliggör att 
grundläggande användbarhetsproblem kan upptäckas snabbt med hjälp av små resurser.54  
 
En annan stor fördel med expertutvärderingar är att de kan utföras på prototyper tidigt i 
utvecklingen, vilket leder till att många designfel undviks att implementeras i det slutliga 
systemet. Dessa expertutvärderingar används framförallt för att finna brister i 
konsekvens, otydlig interaktion, hur väl systemet är anpassat efter människors förmåga 
att bearbeta information, samt hur väl designförslaget följer allmänt accepterade 
standarder.55

 
I detta examensarbete har expertutvärderingar utförts vid tre tillfällen. Det har fungerat 
som ett komplement till de riktiga användarintervjuerna, inte en ersättning. På så sätt har 
fler brister i programmet kunnat hittas än om det enbart hade skett intervjuer och tester 
med användare. Hädanefter kommer användarintervjuer och intervjuer att användas som 
samlingsnamn för de tillfällen där både tester och intervjuer genomfördes med användare.  
 
Problemet med expertutvärderingar är att det oftast finns brister i användbarhets-
experternas förståelse av användarnas uppgifter, och hur de ska använda systemet som 
utvärderas. Oftast beror denna brist på att användbarhetsexperterna inte har tid eller 
kunskap att sätta sig in i användarnas situation på ett bra sätt. På grund av detta kan det 
inte fås full förståelse för användbarhetsproblemen vid användandet av 
expertutvärderingar.56

 
Användbarhetsexperten Jakob Nielsen har gjort en lista med tio tumregler som kan 
användas då ett användbart gränssnitt ska utvecklas: 57

 
1. Systemets status ska vara synlig. Med detta menas att användaren ska hållas 

informerad om vad som sker i systemet vid varje given tidpunkt. Användaren ska 
få lämplig feedback inom rimlig tid. 

 
2. Det ska finnas en koppling mellan verkligheten och det system användaren 

använder. Systemet ska använda ett språk som känns bekant för användaren. 
Information ska visas i en naturlig och logisk ordning. 

 
3. Systemet ska ge användaren kontroll och frihet. Ofta råkar användare välja 

funktioner i ett system av misstag. När så sker, ska användaren erbjudas en väl 
synlig nödutgång som kan användas för att ångra användarens val, och ta sig 
tillbaka till ursprungspositionen. 

 

                                                 
 
54 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 257f. 
55 inUse AB (i.d.). Expertutvärdering [www] Hämtat från  
<http://www.inuse.se/?oid=25&_locale=1> 2 april 2008. 
56 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 258. 
57 Jakob Nielsen (2005). Ten Usability Heuristics [www] Hämtat från 
<http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html> 28 mars 2008. 
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4. Systemet ska vara konsekvent. Användaren ska aldrig behöva undra om ett 
uttryck, ord eller handling innebär en sak i ett sammanhang, och något annat i ett 
annat sammanhang. 

 
5. Systemet ska förebygga fel. Antingen ska situationer där fel kan uppstå undvikas 

helt, eller så ska användarna ges möjlighet att aktivt bekräfta att de ska utföra en 
viss handling, så att de inte råkar göra något av misstag. 

 
6. Systemet ska använda igenkänning snarare än minne. Minimera belastningen 

på användarens minne genom att göra objekt, handlingar och valmöjligheter 
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av 
systemet för att sedan använda den i en annan del av systemet. Instruktioner för 
hur systemet används ska vara åtkomliga där det passar. 

 
7. Systemet ska vara flexibelt och ge möjlighet till effektivt användande. 

Genvägar, som inte ovana användare ser, medverkar till att vana användare kan 
använda systemet snabbare. Detta leder till att systemet kan ta hand om både vana 
och ovana användare. 

 
8. Systemet ska utformas så att det både är estetiskt och minimalistiskt. 

Dialogrutor ska inte innehålla information som inte är relevant, eller som sällan 
kommer att användas. 

 
9. Systemet ska hjälpa användare att hitta, diagnostisera och avhjälpa fel. 

Felmeddelanden ska presenteras i naturligt språk utan koder, och beskriva felet 
exakt. Felmeddelandena ska även föreslå hur problemet kan avhjälpas. 

 
10. Systemet ska erbjuda hjälp och vara dokumenterat. Även om det bästa vore 

om det gick att använda systemet utan hjälp, kan det vara nödvändigt att erbjuda 
hjälp och dokumentation. All dylik dokumentation ska vara enkel att söka i, 
fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta steg som ska utföras och inte 
vara för stor. 

 
Tumreglerna ovan är översatta från engelska av skribenterna. Dessa ger ingen specifik 
vägledning för konstruktionen, utan är generella riktlinjer för utveckling av ett gränssnitt. 
Enligt boken Användarcentrerad Systemdesign anses generella designprinciper, såsom de 
ovan nämnda, vara bra sådana baserade på forskning och erfarenhet.58

 
 

                                                 
 
58 Gulliksen & Göransson (2002b), s. 75. 
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I detta kapitel beskrivs examensarbetets arbetsgång från början till slut. Begrepp och 
metoder som används i detta kapitel finns mer ingående beskrivet i kapitel 2 – Teori, 
samt kapitel 3 – Metodbakgrund. Resultatet av examensarbetet, och en mer detaljerad 
beskrivning av den färdiga prototypen, finns beskriven i kapitel 5 – Resultat.  

4 Utförande 

 
Kapitlet Utförande är uppbyggt i kronlogisk ordning, där fasen för att ta fram krav för 
applikationen finns beskrivet först i kapitlet. Detta följs sedan av en beskrivning av 
utvecklingsarbetet med applikationen, uppdelat efter iterationer.  

4.1 Kravframtagning 
Vid starten av examensarbetet genomfördes ett uppstartsmöte med den externa 
handledaren på Houdini. På mötet diskuterades idéer om vad den framtida e-
utbildningsprototypen till mobiltelefoner skulle ha för funktionalitet. Det bestämdes att 
mjukvaran som skulle arbetas fram skulle vara tillräckligt färdigställd för att kunna 
demonstreras för Houdinis kunder när examensarbetet var klart. Dock räknades det inte 
med att programmet skulle vara så färdigt att det skulle gå att användas dagligen i 
praktiken.  
 
Utifrån de grundläggande funktionerna, som under mötet skissades fram, sammanställdes 
sedan en mindre omfattande kravspecifikation där olika funktioner rangordnades efter hur 
viktigt det var att de blev implementerade i prototypen. På så sätt skulle prioriteringar 
kunna göras om alla funktioner inte skulle hinna komma med i den färdiga prototypen i 
slutet av examensarbetet.  
 
Dokumentet som togs fram behandlade följande fyra huvudfunktioner (se tabell 4.1) som 
systemet (det vill säga allt från mobilapplikation till server) skulle innehålla: 
 

Tabell 4.1. E-utbildningssystemets huvudfunktioner. 
 

Funktion Beskrivning 

Videoutbildning Filmspelare med tillhörande funktionalitet, som 
användare kan använda för att titta på utbildningsfilmer. 

Kunskapskontroll 

Test, med frågor, som de som har genomfört 
utbildningen får genomgå för att bli godkända och 
certifierade. Kunskapskontrollen innefattar också 
övningar som användaren ska kunna göra under 
utbildningens gång. 

Administration 
Webbsida eller program där möjlighet till att ladda upp 
nya filmer, ändra frågor, kontrollera vilka personer som 
blivit godkända på utbildningen et cetera finns. 

Server och databas En server där filmer, kunskapsfrågor, användaruppgifter 
med mera lagras.  
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Alla dessa funktioner hade sedan olika inbördes rangordning för hur viktiga de var att 
utveckla, där videoutbildning och framförallt kunskapskontroll (se figur 4.1 nedan) var de 
områden det skulle läggas mest fokus på under utvecklingen. Kunskapskontrollen ansågs 
vara viktig då applikationen i avsaknad av denna inte skulle skilja sig nämnvärt från 
renodlade mediespelare på marknaden. 
 

 
 

Figur 4.1. Huvudfunktioner i e-utbildningssystemet. 

Utbildning 
Utbildningsdelen i programmet skulle framförallt bestå av en filmspelare (se figur 4.2) 
som strömmar utbildningsvideor över Internet. Det skulle finnas möjlighet att interagera 
med videomaterialet genom att spola, pausa, stänga av och få feedback om hur mycket 
det är kvar att se på filmen. Videoströmningen skulle vara en typ av Video on Demand, 
där användaren själv bestämmer när denne ska se filmerna.  
 

 
 

Figur 4.2. Tidigt framtagen skiss av filmspelaren. 
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Specifikt bestämdes det att en uppkoppling över 3G skulle vara minimikravet för 
mobiltelefoner som skulle använda applikationen. Den mobiltelefon prototypen skulle 
utvecklas till var Sony Ericsson K810i, det fanns inget krav att testa applikationen på 
några andra telefoner då det bara skulle röra sig om en prototyp som skulle gå att visa 
upp för kunder. Det bestämdes också att prototypen bara behövde fungera på 
mobiltelefoner med en upplösning på minst 240x320 pixlar.  
 
Det bestämdes att utbildningsfilmerna skulle gå att välja genom en meny där möjlighet 
att välja flera specifika filmer att titta på skulle finnas. Det skulle också gå att se enbart en 
enskild film om så önskades. När användaren hade sett klart en utbildningsfilm skulle 
detta indikeras i gränssnittet så att användaren vet vilka filmer denne sett och vilka som 
återstår att se. Det skulle också gå att särskilja olika prioriteringsnivåer på filmer som är 
olika viktiga för användarens utbildning.  

Kunskapskontroll 
Kunskapskontrollen i applikationen (se figur 4.3) skulle vara uppdelad i två delar. En del 
skulle vara den kontroll som sker i slutet av utbildningen, där användaren svarar på 
fleralternativsfrågor för att visa att de förstått det utbildningen försöker förmedla och 
därmed också kan bli certifierad. Den andra delen av kunskapskontrollen skulle 
integreras som en del i utbildningen, där användarna, efter att ha sett på några filmer, får 
svara på övningsfrågor. På så sätt skulle ett mer interaktivt lärande uppnås, i vilket 
användarna får vara aktiva under utbildningen. Möjlighet att rätta frågorna och visa de 
rätta svarsalternativen för användarna skulle också finnas. 
 

 
 

Figur 4.3. Skiss över frågor i programmet. 
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Administration 
Vad gäller administration bestämdes det att ansvariga personer för utbildningen skulle 
kunna bestämma vilka filmer de olika användarna skulle kunna se, samt ladda upp nya 
filmer. Det bestämdes också att administratören skulle kunna tilldela olika användare 
olika rättigheter till filmer. Till exempel skulle vissa användare, såsom säljare, inom ett 
företag kunna se vissa filmer, medan andra användare, till exempel inköpare, skulle få se 
andra filmer, riktade till just deras verksamhetsområde. Administratören skulle också 
kunna lägga till och ändra i frågor som ingår i kunskapskontrollen i programmet.  
 
På grund av att denna del av systemet hade låg prioritet i att färdigställas i förhållande till 
övriga delar av programmet, utvecklades aldrig denna del. Istället lades prioriteringen på 
de övriga tre huvuddelarna för systemet (se tabell 4.1). Mer om hur denna del skulle 
kunna utvecklas i framtiden går att läsa i avsnitt 6.3 – Framtida arbete. 

Server och databas 
Slutligen diskuterades också upplägget på en server innehållandes en databas där allt 
material skulle lagras. Detta inkluderar allt från filmer till kunskapsfrågor, som ska laddas 
ner till mobiltelefonen när programmet används. I databasen skulle också 
användarinformation, såsom vilka användare som kan se vilka filmer, finnas lagrad.  

4.2 Utveckling av systemet 
Utvecklandet av e-utbildningsapplikationen har skett med hjälp av prototypframställning 
och användbarhet som grundpelare. Med hjälp av evolutionär och inkrementell 
prototypframställning har prototyper framarbetats och vidareutvecklats under arbetets 
gång, för att slutligen ta formen av den färdiga applikationen. Dessa prototyper har 
kontinuerligt testats med användare efter varje vidareutveckling och förbättring av dessa 
har gjorts utifrån dessa intervjuer. Nedan följer en beskrivning av detta arbete, iteration 
för iteration. 

4.2.1 Iteration 1 

Planering och kontakt med användare 
När det var beslutat vilka programspråk som skulle användas (se avsnitt 2.7 – 
Programmeringsspråk) för att tillverka programmet, påbörjades arbetet med 
prototypframställning och användbarhet. Ett dokument innehållandes planering över 
arbetet med användbarhet i examensarbetet upprättades, i vilket det bestämdes när 
kontakt med användare skulle ske och vad för slags aktiviteter som då skulle genomföras. 
Detta dokument innehöll också en plan för användbarhetsprocessen under 
examensarbetet, där processen anpassades efter rådande förutsättningar, så som 
tidsbegränsningar och budget. Dokumentet kom senare också att innehålla ett 
sammandrag av alla användarintervjuer, och de ändringar i designen av prototypen som 
framkom efter dessa.  
 
För att kunna utvärdera prototyper kontaktades potentiella framtida användare. 
Framförallt valdes användare utifrån kriteriet att de skulle vara lätta att kontakta. Den 
initiala kontakten skedde med hjälp av e-postannonsering, där e-post skickades ut till e-
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postlistor innehållandes flera hundra medlemmar.  Kontakt med Norrköpings kommun 
och studenter på Linköpings Universitet etablerades, där urvalet av studenter bestod av 
allt från sjuksköterske- till medieteknikerstuderande. Till en början visade två studenter 
intresse för att ställa upp och testa programmet under alla fyra iterationerna. Från 
kommunens sida var intresset svalt och inga användare blev rekryterade från detta håll.  
 
På grund av de få svaren som erhölls från e-postannonseringen söktes fler användare upp 
i Linköpings Universitets lokaler, däribland ytterligare en student samt en 
universitetsadjunkt.  

Framställning av pappersprototyp och intervjuer med användare 
När de första kontakterna med användare hade initieras, påbörjades arbetet med en tidig 
prototyp av mobilapplikationen. Denna första prototyp (se figur 4.4 nedan), vilken 
konstruerades utan användarmedverkan, var en väldigt enkel low-fidelity-prototyp ritad 
med blyertspenna på papper. Pappersskisserna var horisontella och gick aldrig in på 
djupet i någon del av programmet, då de var avsedda att vara så övergripande som 
möjligt. Prototypen baserades i detta skede endast på de önskemål och krav som hade 
uttryckts av kontaktpersonen på Houdini.  
 

 
 

Figur 4.4. Bild från pappersprototypen – framtagen under Iteration 1. 
 
Den färdiga pappersprototypen visades sedan upp för användarna i intervjuer där de fick 
komma med feedback om vad det tyckte var bra, dåligt och vad som kunde ändras. Innan 
intervjuerna småpratades det lite med användarna för att lätta upp stämningen och göra 
det lättare för användarna att uttrycka sina åsikter senare under intervjuerna. När 
intervjun väl började lades alla prototypbilder på ett bord, i den ordning som de skulle ha 
dykt upp i programmet. Det vill säga inloggning i programmet först, sen huvudmeny och 
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så vidare. Sedan diskuterades varje enskild prototypbild för sig, i den ordning de låg 
upplagda på bordet. På så sätt var det tänkt att användarna skulle få en överblick över 
hela programmet, samtidigt som enskilda delar av applikationen kunde diskuteras separat. 
Under intervjun var det alltid en och samma person som ansvarade för att ställa frågor 
och prata med användaren. Detta medan den andra personen antecknade vad som sades 
under intervjun. När personen som antecknade märkte att intervjuaren missade några 
frågor flikade denne in med dessa frågor. Detta upplägg användes i alla följande 
iterationer. Frågor som ställdes rörde allt från formuleringar av ord och färgval i olika 
delar av programmet, till mer övergripande frågor om hur de skulle vilja att en 
filmspelare i programmet skulle fungera. 
 
Användarnas åsikter om vad en mobil utbildningsapplikation bör ha för egenskaper ledde 
också fram till att användbarhetsmål togs fram. Dessa användbarhetsmål användes senare 
för att mäta kvaliteten och utvecklingen på applikationen under examensarbetet. Detta 
gjordes genom att det i senare iterationer fortlöpande ställdes frågor rörande dessa 
användbarhetsmål under intervjuerna. I slutet av mötet bokades också tider för 
kommande intervjuer med användarna in. 
 
Efter intervjuerna i iteration 1 sammanställdes de åsikter som användarna hade uttryckt. 
De åsikter som var återkommande bland användarna ledde till att designen i kommande 
prototyper ändrades om dessa modifieringar godkändes av kontaktpersonen på Houdini. 
Alla ändringar som dokumenterades i denna och kommande iterationer går att finna i 
bilaga A, B, C och D. Designbesluten för den första iterationen finns i bilaga A, och 
besluten för den sista iterationen i bilaga D. 

Expertutvärdering och programmering 
I anknytning till intervjuerna med användarna, genomfördes också en expertutvärdering 
med hjälp av Nielsens 10 tumregler (mer information om dessa tumregler finns att hitta i 
avsnitt 3.3). Applikationsprototypen gicks då igenom steg för steg, med hjälp av 
tumreglerna, för att se om den innehöll några användbarhetsbrister. De brister som 
uppdagades rangordnades efter hur allvarliga de var. De allvarligare 
användbarhetsbristerna ledde sedan till designändringar i kommande prototyp. Fanns det 
mindre allvarliga användbarhetsproblem som på ett enkelt sätt kunde åtgärdas, åtgärdades 
även dessa. Alla användbarhetsbrister som hittades dokumenterades, oavsett om de 
åtgärdades eller ej.  
 
Parallellt med prototyparbetet under den första iterationen påbörjades även utvecklingen 
av underliggande kommunikationskod till programmet – sådan kod som inte skulle 
påverkas av ändringar i användargränssnittet. Funktionalitet som utvecklades hade med 
dataöverföring mellan applikationen i mobiltelefonen och databasen på en server att göra. 
Kommunikationen hanterades via Internet med hjälp av programspråket PHP, i form av 
ett antal PHP-skript som anropades från mobiltelefonapplikationen, vilka därefter 
returnerade frågor och filmtitlar med mera. Innan resultatet skickades tillbaka hade PHP-
skriptet gjort SQL-sökningar i databasen för att få fram den data som mobilapplikationen 
efterfrågade. Erhållen data skickades och togs emot i form av textsträngar, som sedan 
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behandlades i applikationen med hjälp av Java ME – det språk som all kod för 
mobiltelefonen skrevs i. 
 
Databasen, innehållandes användaruppgifter och information om vilka användare som har 
rättigheter att se vilka filmer med mera, upprättades också på en server. Dock var 
informationen i databasen i detta läge bara inskrivet i syfte att kunna testa prototypen. 
Inga riktiga användarnamn eller dylikt lades alltså in.   

4.2.2 Iteration 2 

Framställning av detaljerad prototyp i Photoshop 
När iteration 1 var genomförd påbörjades arbetet med att ta fram en ny mer detaljerad, 
high-fidelity-prototyp. Denna nya prototyp baserades på ändringsförslag som användare 
hade kommit med i föregående iteration. Bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop 
användes för att designa prototypen. Förutom att denna prototyp var mer grafiskt 
avancerad än den pappersprototyp som tagits fram i iteration 1, innehöll den också mer 
detaljer och gick mer in på djupet i den blivande applikationen (se figur 4.5 och 4.6).  
 

 
 

Figur 4.5. En prototypbild från menyn för att välja utbildningsfilmer – 
framtagen under iteration 2. 

 
I stort sett alla delar av applikationen fick en motsvarande prototypbild designad, och 
aspekter som hur navigeringsflödet i applikationen såg ut togs mycket större hänsyn till 
än vid framtagningen av den första pappersprototypen. Med andra ord fanns det ett flöde 
i navigeringen i de nya prototypbilderna, på samma sätt som det skulle finnas ett flöde i 
det färdiga programmet. I praktiken innebar detta att alla knappar som kunde klickas, och 
val som kunde göras i prototyperna, alltid ledde till en ny prototypbild. I den första 
prototypen, framtagen under iteration 1, ledde vissa val i prototypen till platser som inte 
hade fått en motsvarande prototypbild designad. 
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Figur 4.6. Prototypbild från filmspelaren – framtagen under iteration 2. 
 

Totalt designades 30 stycken bilder till prototypen under iteration 2. Dessa bilder beskrev 
applikationens olika lägen i dess olika delar – därav antalet bilder. De första bilderna som 
togs fram visades upp för Houdini där ett antal önskemål om ändringar lades fram från 
företagets sida. Eftersom det sedan tidigare, tillsammans med kontaktpersonen från 
Houdini, hade beslutats att företagets egna önskemål skulle vägra tyngre än användarnas 
önskemål, genomfördes ändringar utifrån kontaktpersonens önskningar direkt efter 
besöket. På så sätt skulle kommande intervjuer med användare ske med dessa ändringar 
implementerade, så att feedback på dessa kunde ges direkt. 

Användarintervjuer 
Innan intervjuerna med användare påbörjades i iteration 2, konstaterades det att en av 
användarna inte längre kunde genomföra några fler intervjuer på grund av tidsbrist. För 
att kompensera för den förlorade användaren påbörjades sökandet efter att ersätta 
användaren med en ny. Detta gjordes genom att knacka dörr i Linköpings universitets 
lokaler. En användare lyckades rekryteras, och totalt genomfördes det därefter totalt fem 
stycken intervjuer under den andra iterationen. Av dessa var två personer studenter på 
Linköpings universitet, två stycken var personal på universitetet, och en person var 
anställd på Houdini, företaget vilket examensarbetet genomfördes åt.  
 
Intervjuerna som genomfördes med användarna gick under denna iteration till på olika 
sätt beroende på vilken användare som intervjuades och hur mycket tid som fanns 
tillgänglig med denne. I de fall där det fanns tillräckligt med tid till förfogande 
genomfördes tester där användarna fick prova på att använda systemet med hjälp av 
dynamiska prototyper (se avsnitt 3.1.3), det vill säga att de fick ”låtsasköra” prototypen, 
som i det här skedet enbart bestod av designade photoshopbilder. Dessa fick då interagera 
med prototypen genom att peka på skärmen då ett val eller en viss handling skulle 
utföras. Användarna fick beskriva vad dessa gjorde då uppgifter i applikationsprototypen 
utfördes utifrån ett beskrivet scenario. Till exempel fick användarna i detta scenario i 
uppgift att logga in, välja ett antal utbildningsfilmer som behandlade ett visst 
utbildningsområde, för att sedan spela upp dessa. I de fall då inte tillräckligt mycket tid 
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fanns till förfogande fick användarna endast gå igenom prototypbilderna på systemet, för 
att under tiden svara på frågor och uttrycka sina åsikter om olika delar av prototypen. 
 
När detta var genomfört ombads användarna beskriva hur de skulle göra för att interagera 
med filmuppspelningen, till exempel hur de skulle utföra pausning och spolning av 
filmklippet. På detta sätt undersöktes det om någon interaktion med programmet var 
otydlig, eller om det fanns några andra tveksamheter som ledde till att användarna gjorde 
fel. Ett exempel på ett fel var att användaren inte visste hur denne skulle agera för att 
spola i filmen. De problem som hittades med användarnas interaktion med systemet 
antecknades för att fungera som en vägledning i hur användbart programmet var, och hur 
det skulle kunna göras bättre. 
 
Totalt antecknades 42 stycken ändringar som skulle genomföras i prototypen efter 
intervjuerna. Dessa beslut baserades dels på vad användarna hade sagt under intervjuerna, 
men också på en expertutvärdering som utfördes under iterationen. Under denna 
utvärdering stegades prototypen igenom för att hitta brister i användbarheten. Liksom 
tidigare baserades den på Nielsens 10 tumregler (se avsnitt 3.3). Beslut om ändringar som 
gjordes i samband med intervjuer och expertutvärderingen handlade bland annat om hur 
inloggningen i programmet skulle gå till; att det skulle gå att se hur långa filmerna var 
innan de spelades upp; och att olika handlingar skulle leda till att text i programmet fick 
olika färg – till exempel att filmer som har setts blir markerade med grön text istället för 
vit. Ett annat beslut som togs var hur interaktionen med filmspelaren skulle te sig – hur 
användaren skulle agera för att spola i filmen; vad som skulle synas i gränssnittet; och 
hur länge gränssnittet skulle synas ovanpå filmen innan det doldes. 
 
Alla användare blev även tillfrågade om vad de ansåg vara bra och dåligt varje specifik 
prototypbild som hade tagits fram. De fick då komma med förslag på möjliga 
förbättringar om de hittade någonting som var oklart, ologiskt eller om de helt enkelt 
hittade någonting som inte tilltalade dem. Detta sammanställdes sedan, och de förslag 
som var genomgående för flera användare ledde till ändringar i designen av prototypen. 
Ändringarna som gjordes i detta skede verkställdes på den detaljerade 
photoshopprototypen. Dessa modifieringar fick dock inte användarna ta del av i detta 
skede, utan designändringarna i prototypen låg endast till grund för framtida design av 
programvaruprototypen. Prototypbilderna uppdaterades alltså för att möta användarnas 
nya krav, och när programmeringsarbetet skulle fortsätta kunde de uppdaterade 
prototypbilderna då ligga till grund för denna programmering. 
 
I slutet av intervjutillfället fick alla användare, bortsett från ansvarig på Houdini, fylla i 
kryssfrågor i en enkät (se figur 4.7). Anledningen till varför användaren på Houdini 
behandlades på ett lite annorlunda sätt än övriga användare var för att han både var 
beställare och användare. En av användarna fick olyckligtvis bara svara på tre av 
frågorna, då ingen enkät fanns tillgänglig vid denna intervju. Frågorna ställdes då 
muntligt utifrån de användbarhetsmål som mindes under intervjun.  Enkäten bestod av 
sex stycken framtagna användbarhetsmål som delvis hade tagits fram tillsammans med 
användarna under iteration 1. Enkäten bestod av följande frågor och svarsalternativ, där 
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användarna fick sätta ett kryss på den delen av skalan de ansåg att programmet befann sig 
i samband med testet: 
 

 
1. Vad man ska göra i programmet är…     

Otydligt _ _ _ _ _ _ _ Tydligt 
 

2. Språket i programmet är… 
Otydligt _ _ _ _ _ _ _ Tydligt 
 

3. Var man befinner sig i programmet är… 
Otydligt _ _ _ _ _ _ _ Tydligt 

 
4. Programmet är… 

Fult _ _ _ _ _ _ _ Snyggt 
 

5. Programmet är… 
Svårnavigerat _ _ _ _ _ _ _ Lättnavigerat 

 
6. Programmet är… 

Svårt att använda _ _ _ _ _ _ _ Lätt att använda 
 

 
Figur 4.7. Enkät med frågor för användbarhetsmål. 

 
När alla användare hade svarat på enkäten sammanställdes resultatet för att se hur väl 
programmet låg till i förhållande till de användbarhetsmål som satts upp (se figur 4.8). 
Målen, som sattes upp i början av examensarbetet, specificerade att användarna minst 
skulle ge applikationen betyget 5 i genomsnitt på en 7-gradig skala, för alla de 
användbarhetsmål som satts upp. Under iteration 2 befann sig alla mål över denna nivå.  
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5,8
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Genomsnittlig poäng från användarna

7

1. Vad man ska göra i programmet är tydligt 

3. Var man befinner sig i programmet är tydligt

4. Programmet är snyggt

5. Programmet är lättnavigerat

2. Språket i programmet är tydligt 

6. Programmet är lätt att använda 

1. Vad man ska göra i programmet är tydligt 

 
 

Figur 4.8. Användarnas poäng för användbarhetsmål – iteration 2. 
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Målet om att det skulle vara tydligt vad man skulle göra i programmet var det mål som 
fick lägst betyg, med ett snitt på 5,0 poäng. Högst betyg fick målet om att var man 
befinner sig i programmet skulle vara tydligt.  Detta med en poäng på 6,7 av maximalt 
7,0. 
 
Det faktum att användbarhetsmålet som behandlade frågan om att det skulle vara tydligt 
vad som skulle göras i programmet, det vill säga att användarna skulle finna det naturligt 
att veta vad de skulle göra härnäst i programmet, hade lägst betyg ledde till att flera 
ändringar i photoshopprototypen genomfördes. Framförallt bestod dessa ändringar av att 
fler informationstexter, som visas mellan olika delar av programmet, skapades och att 
befintliga sådana ändrades för att bli tydligare.  
 
Andra ändringar genomfördes efter användarintervjuerna, förutom de som nämnts 
tidigare i kapitlet, var flertalet justeringar av språkformuleringar och ändringar av namn 
på olika delar i programmet; visuella ändringar för att göra text och interaktion tydligare; 
och tillagd funktionalitet i hur interaktionen, såsom möjligheten att gå tillbaka i 
programmet, fungerade med mera. Inga av dessa ändringar i photoshopprototypen 
visades upp för användarna under denna iteration, utan de fick först se modifieringarna i 
den programmerade prototypen under iteration 3. 

Programmering 
Under tiden som arbetet med den detaljerade prototypen och användarintervjuerna 
pågick, programmerades även flera delar av programmet. Till att börja med utvecklades 
de metoder i programmet som skulle kunna återanvändas i flera delar av applikationen.  
 
Då programmet byggdes upp med hjälp av en klass kallad Canvas59, krävdes det att 
gränssnittet konstruerades med lågnivåprogrammering inom Java ME. 
Lågnivåprogrammering innebär att utvecklare får större kontroll över hur gränssnittet ska 
se ut och fungera, samtidigt som det innebar att metoder som annars finns färdiga att 
använda i Javas bibliotek, är nödvändigt att utveckla från grunden.60 Exempel på sådana 
metoder är rullningslister och metoder för att radbryta text. Utöver dessa metoder var det 
i examensarbetet också nödvändigt att skapa metoder för att rita ut och interagera med en 
markör, vilket till exempel användes då användaren skulle växla mellan svarsalternativ på 
frågor, eller när denne skulle välja olika filmer att titta på. Även radioknappar och 
kryssrutor (engelska: checkboxes) konstruerades från grunden (se figur 4.9). 
 
 

                                                 
 
59 Sun Microsystems (2006). Class Canvas [www] Hämtat från 
<http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr118/javax/microedition/lcdui/Canvas.html> 19 juni 2008. 
60 Mahmoud , Qusay H. (december 2000). MIDP GUI Programming [www] Hämtat från 
<http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/ui/> 15 maj 2008. 
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Rullningslist 

Markör 

Radioknappar 

 
Figur 4.9. Frågor i kunskapskontrollen – programmerad prototyp. 

 
Den stora enheten som programmerades under iteration 2 var kunskapskontrollen. Denna 
enhet innehöll frågor med olika svarsalternativ, dessa frågor behandlade ämnen som 
relaterar till utbildningsfilmerna (se figur 4.9). Kunskapskontrollen finns med i 
programmet för att bekräfta att de som har sett på utbildningsfilmer har förstått innehållet 
i dem. Även möjlighet till att rätta frågorna och se de rätta svaren implementerades i detta 
skede.  

4.2.3 Iteration 3 

Utveckling av programmerad prototyp 
Då iteration 2 var slutförd, sattes arbetet med att få en fungerande, testbar programmerad 
prototyp av applikationen igång på allvar. Det var under denna iteration som användare 
skulle få testa en programmerad prototyp för första gången. Bland annat innebar detta att 
de delar som återstod att utveckla i kunskapskontrollen färdigställdes till stora delar. 
Skärmbilder där användaren gavs möjlighet att hoppa över övningsfrågor utvecklades och 
olika navigeringsflöden tänktes också igenom och konstruerades. Detta så att användaren 
hamnade i olika delar av programmet beroende på om användaren befann sig vid 
övningsfrågor eller det slutliga kunskapstestet. 
 
Vid övningsfrågorna skulle användarna alltid ges möjlighet att se vilka frågor som 
besvarats rätt eller fel. Det gavs även återkoppling om hur användaren borde ha svarat 
istället, om svaret som givits var felaktigt. Om användaren istället befann sig vid det 
slutliga testet, vilket avgör om denne blir godkänd på utbildningen eller ej, skulle de rätta 
svaren endast finnas tillgängliga och synliga om användaren blivit godkänd på sluttestet 
(och därmed hela utbildningen). Detta för att eliminera möjligheten att se de rätta svaren 
och därefter göra om testet med svaren färskt i minnet. 
 
Under pågående fas av examensarbetet programmerades också den del av programmet 
där användaren väljer vilka utbildningsfilmer som ska ses. Figur 4.5 beskriver hur denna 
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del av programmet såg ut i tidigare framtagen prototyp. Den här delen av applikationen, 
som var omfattande utvecklingsmässigt, innefattar filmer indelade i olika 
utbildningskategorier som användaren kan välja mellan. Samtidigt som denna del 
utvecklades, gjordes även en huvudmeny till programmet som skulle användas för att 
komma åt dess olika funktioner. Menyn kopplades samman till den del av programmet 
där användaren väljer utbildningsformer. De andra delarna av programmet som det ska gå 
att komma till från menyn var i detta skede av utvecklingen ännu ej påbörjade, varför 
dessa alternativ i menyn inte blev kopplade till något alls. 
 
Även filmspelaren i sig, det vill säga den del av programmet där användaren ser på 
utbildningsfilmer, utvecklades under denna iteration. Dock var det bara 
navigeringsmöjligheter och gränssnittet för filmspelaren som utvecklades. För att 
simulera filmuppspelning i denna fas utvecklades en sekvens med en boll som studsade 
runt i filmspelaren, detta var dock ingen riktig film utan bara grafik som rörde sig på 
skärmen. Tester med strömning av riktig film gjordes också, dock blev dessa tester inte 
tillräckligt färdiga för att komma med i användarintervjuerna under iterationen. 
 
I iterationen utvecklades även användargränssnitten för inloggningen till programmet och 
den startskärm som ska visas då programmet startas. Många av alla ovan beskrivna delar 
i programmet krävde kontakt med en server för att hämta ner data som behövs. Därför 
utvecklades också mycket kommunikationskod för kopplingen mellan klient och server 
under dessa veckor, både i klientkod i Java ME och serverkod i PHP. 
 
Det som framförallt saknades i programmet under detta skede var en filmspelare som 
spelar strömmad film, samt möjlighet att gå från början till slutet av utbildningen på ett 
korrekt sätt. En av anledningarna till att filmspelaren inte var fullt utvecklad var att det 
inte fanns tillgång till ett mobiltelefonabonnemang med billig datatrafik vid denna 
tidpunkt. En del mindre tester utfördes med det tillgängliga abonnemanget. Under 
utvecklingen skulle dock tester där kanske hundratals megabyte data med strömmade 
filmer behöva tas emot. Med en kostnad på 16kr per nedladdad megabyte för det 
tillgängliga mobiltelefonabonnemanget skulle detta bli en stor utvecklingskostnad61. 
Detta ledde till att ett abonnemang med ett fast pris för datatrafik införskaffades. Mer 
omfattande utveckling och testning kunde då genomföras med de strömmade 
videoklippen. Denna utveckling skedde dock framförallt efter intervjuerna med 
användarna under denna iteration.  

Användarintervjuer 
Under tiden som programmerandet av applikationen pågick, genomfördes intervjuer med 
användare. Under intervjuerna fick användarna testa att använda programmet på en 
mobiltelefon, samt att de steg för steg fick ge feedback på de olika delarna av 
programmet.  
 

                                                 
 
61 Tango (i.d.). Prislista Tango Mini [www] Hämtat från 
<http://www.tangomini.se/upload/filer/PrislistaTango_Mini_Org.pdf> 20 maj 2008.  
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Då användarna var desamma som i iteration 2, och delvis desamma från den första 
iterationen, försöktes längden på intervjuerna hållas nere i största mån för att inte ta för 
mycket av deras tid i anspråk. Detta då den användare som hoppade av under iteration 1 
just angav tidsbrist som orsak till avhoppet. Generellt sett pågick intervjuerna, nu liksom 
i övriga iterationer, i mellan 30 och 60 minuter.  
 
Det genomfördes två olika modeller av intervjuer. Två av användarna fick testa att 
använda programmet i början av intervjun, medan två av användarna fick prova 
programmet först senare under intervjun. Med den femte användaren, som liksom 
tidigare var en anställd på Houdini, genomfördes en mer informell intervju där både 
utvecklare och företagsrepresentanten diskuterade igenom möjliga förbättringar, önskade 
lösningar och nya tankar om programmet. Intervjuerna genomfördes med en 
halvfärdigutvecklad kodprototyp. Den färdiga prototypen skulle inte vara möjlig att testa 
förrän i iteration 4.  
 
För de personer som fick testa programmet i början av intervjun undersöktes det hur 
enkelt det var att komma igång med applikationen på mobiltelefonen, med erfarenhet 
endast från tidigare test av pappers- och photoshopprototyper. På så sätt kunde det 
undersökas om det var några moment i interaktionen eller några övergripande 
designlösningar som användarna inte fann ”naturliga”. De personer som fick testa 
programmet i slutet av intervjun fick istället en stegvis genomgång av programmet. De 
olika delarna av programmet diskuterades då igenom med användarna innan de fick 
använda programmet själva. Detta förfarande påminde mer om intervjuerna under 
iteration 2 än vad de förstnämnda intervjuerna gjorde. Skillnaden var alltså att den ena 
typen av intervjuer kom att handla mer om övergripande förståelse och navigation i första 
hand, medan de andra intervjuerna handlade mer om detaljer och formuleringar. 
 
I slutet av intervjuerna fick användarna, bortsett från användaren från Houdini, svara på 
en enkät gällande de tidigare framtagna användbarhetsmålen. Dessa användes för att 
utröna om programmet utvecklades i rätt riktning användbarhetsmässigt. 
 
Bortsett från målet om att det ska vara tydligt var man befinner sig i programmet, fick 
alla mål något högre betyg av användarna. Det målet som fick lägre betyg var dock 
fortfarande det mål som hade bäst poäng totalt sett. Alla användbarhetsmål befann sig, 
liksom i föregående iteration, över de uppsatta målen om att alla användbarhetsmål ska få 
ett genomsnittligt betyg på minst 5,0 poäng av användarna (se figur 4.10).  
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Figur 4.10. Användarnas poäng för användbarhetsmål – iteration 3. 
 
Efter intervjuerna beslutades det att ett antal ändringar skulle göras av formuleringar och 
ordval i programmet. Det bestämdes också att färger på text i ett antal delar i programmet 
skulle ändras till färger som hade bättre kontrast mot bakgrunden och markören i 
programmet. Många av de ändringar som beslutades bestod även av att göra det tydligare 
för användaren vad denne skulle göra i programmet, samt att informera om vad 
programmet har gjort och ska göra. Till exempel att informera användare om att deras 
resultat från kunskapstestet kommer att laddas upp i en databas. Totalt var det 21 beslut 
om förändringar i designen som noterades. Ändringarna skulle sedan genomföras under 
nästkommande iteration.  

4.2.4 Iteration 4 

Färdigställning av prototypen 
När den fjärde iterationen i utvecklingsarbetet hade påbörjats var stora delar av 
programmet visuellt färdigställt. Dock återstod det mycket utvecklingsarbete för att 
applikationen skulle vara fullt utvecklad med all logik fungerande. 
 
Att genomföra en utbildning från början till slut, där filmutbildning, kontrollfrågor, och 
feedback om de besvarade frågorna ingick, var fortfarande inte möjligt. Många av delarna 
var tvungna att integreras bättre, så att en handling i en del av programmet skulle leda till 
förändring i en annan del av programmet. Till exempel kunde det röra sig om att 
differentiera mellan om användare blev godkända eller underkända på kontrollfrågor som 
dessa svarat på. Användare skulle då mötas av olika skärmbilder beroende på resultatet 
på kontrollfrågorna. Utöver detta skulle det också särskiljas mellan om frågorna ställts i 
övningsdelen i programmet, eller under det slutliga testet. Rent programmeringsmässigt 
löstes detta genom att samma del av programmet (samma Java-klass) skötte all hantering 
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av frågorna, men att frågedelen visualiserades på olika sätt beroende på vad det var 
användaren gjorde. Den såg också till att användaren dirigerades till olika vyer i 
programmet beroende på om denne blev godkänd eller inte.  
 
Innan de sista användarintervjuerna, genomfördes det även många andra ändringar och 
förbättringar i programmet. Filmspelaren gick från att innehålla en simulerad film med en 
studsande boll, till att verkligen kunna spela upp strömmade filmer över Internet. Vidare 
ordnades så att interaktion med filmen sköttes med hjälp av protokollet RTSP (se avsnitt 
2.3), vilket möjliggjorde att det gick att pausa och återuppta uppspelningen av filmen. 
Under arbetet uppdagades att alla typer av filmer inte gick att spela upp, trots att de var 
av samma filformat. Bland annat konstaterades att filmer som saknade metadata, som till 
exempel information om längden på filmen, var problematiska att spelas upp.  
 
Andra områden i programmet som förbättrades i detta läge var inloggningen där det 
ordnades så att det senast inskrivna användarnamnet och lösenordet i programmet 
sparades. På så sätt skulle användare slippa skriva in inloggningsuppgifter varje gång de 
ska använda sig av applikationen. På flera platser i programmet lades det också till 
laddningsinformation, så att det syns att programmet laddar ner data.  
 
Innan användartesterna genomfördes under iteration 4 stod det klart att inställningsmenyn 
och den tänkta introduktionsfilmen i programmet inte skulle hinna utvecklas under 
examensarbetets tidsram. Introduktionsfilmen var tänkt att vara en guide till hur 
programmet används. Dock finns en sådan beskrivning i text under instruktionsmenyn i 
programmet. De båda borttagna delarna var dock områden som inte hade någon direkt 
betydelse för huvudfunktionaliteten i programmet. Detta då allting fungerade som det 
skulle utan denna funktionalitet, bortsett från att programmet inte gick att anpassa efter 
användarnas egna önskemål i samma utsträckning eftersom att inställningsmenyn inte 
implementerades. Det kunde inte heller ges en lika bra förklaring till hur utbildningen 
fungerar då introduktionsfilmen aldrig programmerades. Medvetenheten om att dessa 
delar skulle kunna överlämnas till framtida arbete hade funnits under en längre tid av 
utvecklingen, dock var det inte förrän nu beslutet fattades.  

Användarintervjuer 
När prototypen, bortsett från några mindre modifieringar, var färdigutvecklad 
genomfördes de sista intervjuerna med användare. Inför dessa intervjuer hade det 
förberetts ett antal frågor som syftade till att undersöka mer allmänna aspekter om e-
utbildning i mobiltelefoner. Användarna tillfrågades om var de skulle kunna tänka sig att 
använda denna typ av applikationer; hur lång de tyckte att en mobilbaserad e-utbildning 
skulle vara; vilka typer av utbildningar de ansåg vara lämpligt för formatet; samt om de 
hade några allmänna önskemål för en sådan applikation. Resultatet från dessa frågor finns 
sammanfattade i bilaga E. Några av svaren på frågan angående vilka typer av utbildning 
de ansåg vara lämpliga för formatet finns också beskrivna under avsnitt 6.3.3 – Möjliga 
utvecklingsspår. 
 
Under intervjuerna fick användarna prova på att använda programmet. Till skillnad från 
föregående tester kunde användarna nu prova att gå från början till slut i en utbildning. 
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De kunde logga in, välja vilka filmer som skulle ses, se och interagera med dessa filmer, 
och göra övningsfrågor och tester. Under tiden användarna testade programmet, och dess 
funktioner visades upp, ställdes frågor om vad de ansåg om de olika delarna av 
programmet. Både på detaljnivå och för helheten av programmet.  
 
I slutet av intervjuerna fick användarna, liksom i två av de föregående iterationerna, svara 
på frågeformuläret med användbarhetsmål. En sammanställning av de betyg användarna 
tilldelade programmet går att se i figur 4.11 nedan.  
 

6,8

6,5

6,8

6,8

6,0

6,3

1 2 3 4 5 6 7

Genomsnittlig poäng från användarna

1. Vad man ska göra i programmet är tydligt 

3. Var man befinner sig i programmet är tydligt

4. Programmet är snyggt

5. Programmet är lättnavigerat

2. Språket i programmet är tydligt 

6. Programmet är lätt att använda 

1. Vad man ska göra i programmet är tydligt 

 
 

Figur 4.11. Användarnas poäng för användbarhetsmål – iteration 4. 
 
Efter att alla intervjuer hade genomförts, gjordes den tredje och sista expertutvärdering av 
systemet. Liksom tidigare expertutvärderingar användes Nielsens tio tumregler, vilka går 
att hitta i avsnitt 3.3. De användbarhetsproblem som hittades rangordnades. De 
allvarligaste bristerna fördes därefter in i designbeslutsdokumentet tillsammans med 
övriga användbarhetsproblem som hade hittats i samband med intervjuerna. 
 
Totalt beslutades det att 16 ändringar skulle genomföras i applikationen vid eventuell 
vidareutveckling. Vilka dessa förslag på ändringar var går att läsa om i bilaga D. 
 
Alla mål fick högre betyg av användarna i denna iteration, jämfört med föregående 
iterationer, förutom målet att språket i programmet ska vara tydligt. Betyget för detta mål 
hade sjunkit något. Vissa formuleringar i programmet hade inför denna iteration ändrats. 
Genomsnittsbetyget låg ändå med god marginal över 5 på alla mål, vilket var det lägst 
acceptabla.
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I kapitlet beskrivs resultatet av examensarbetet – hur den färdiga prototypen fungerar 
och ser ut vid examensarbetets slut. De bilder av gränssnittet som visas i kapitlet är 
tagna från en emulator, och stämmer inte nödvändigtvis exakt överens med hur 
programmet ser ut på mobiltelefoner. 

5 Resultat 

5.1 Systemet 
Det framtagna e-utbildningssystemet består av två separata delar; en server innehållandes 
en databas och möjlighet till filmströmning, och en klient som används på en 
mobiltelefon. Mycket av den data användaren ser i klienten laddas kontinuerligt ner från 
databasen. Detta möjliggör att utbildningar kan uppdateras fortlöpande under 
utbildningens gång. 
 
De huvudsakliga funktionerna i klienten är en filmspelare som kan spela upp 
utbildningsfilmer, samt övningar och sluttest som kan göras i samband med utbildningen. 
Serverns huvudsakliga uppgift är att strömma filmer till klienten, samt lagra och 
tillhandahålla information om filmer, frågor, användare, användargrupper, och status om 
olika användares utbildning.   

5.1.1 Servern och databasen 
På servern i systemet lagras alla utbildningsfilmer som användare kan titta på. När 
användaren ser på filmer, strömmas dessa från servern till mobiltelefonen. Utöver filmer 
innehåller servern även en databas med följande data:  
 

• Filminformation i form av filmnamn, filmlängd, sökväg till film, och vilken 
utbildningskategori filmer tillhör.  

• Frågor till övningar och sluttest, information om vilken utbildningskategori de 
olika frågorna tillhör, tre olika svarsalternativ per fråga, samt information om 
vilket av alternativen som är det rätta svaret.  

• Inloggningsuppgifter med användarnamn och lösenord för alla användare i 
systemet. 

• Användargrupper med information om vilka användare som tillhör respektive 
användargrupp. Det specificeras också vilken typ av utbildning de olika 
grupperna ska gå. Användare i de olika grupperna kommer att få tillgång till olika 
filmer och göra olika övningar och sluttest under utbildningen.  

• Utbildningsstatus för alla användare. Information om vilka filmer en användare 
sett, vilka övningar denne gjort, om sluttestet är genomfört och i så fall hur många 
poäng som användaren fick vid testtillfället lagras. Det sparas också information 
om vilka filmer en användare rekommenderas att se om ifall testet blivit 
underkänt.  

 
Databasen på servern är en relationsdatabas i vilken data är lagrad i tabeller. 
Databashanteraren som används i systemet är MySQL. Filmerna strömmas till 
användarna med hjälp av Darwin Streaming Server som använder sig av 
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strömningsprotokollet RTSP (se avsnitt 2.3) för att strömma filmerna till klienten. 
Filmerna som är lagrade på servern är av formatet 3GP, vilket är ett standardformat för 
att spela filmer i mobiltelefoner. 

5.1.2 Klienten 
Den del av systemet som användaren kommer i direkt kontakt med under sin utbildning 
är klienten i mobiltelefonen. Klienten är uppbyggd så att användaren först möts av en 
välkomstskärm, följt av en sida där inloggning sker. När så skett möts användaren av 
huvudmenyn. Från huvudmenyn kan denne sedan gå vidare till att titta på 
utbildningsfilmer, göra övningar och test, samt att få en introduktion till programmet. När 
användaren har sett de filmer som ingår i utbildningen, gjort sluttestet på utbildningen 
och blivit godkänd på detta, är utbildningen färdig.  

Detaljerad beskrivning av klienten 
Det första som sker när användaren startar klienten, är att en skärmbild med en logga 
visas (se figur 5.1). I en kommersiell kontext kan det tänkas att denna del exempelvis kan 
innehålla det företags logga som vill använda systemet.   
 

 
 

Figur 5.1. Välkomstskärm i mobilapplikationen. 
 
I figur 5.2 nedan ses inloggningsskärmen, vilken visas efter den första skärmbilden. 
Denna del av klienten ser något annorlunda ut än övriga delar. Detta för att kunna utnyttja 
Java ME:s egna klass för textfält. Det är i Java ME komplicerat att definiera egna 
bakgrundsfärger.  I emulatorn är bakgrunden vit (se figur 5.2). I mobiltelefoner används 
bakgrundsbilden för menyer tillhörande det tema som används i telefonen.  
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Figur 5.2. Inloggning – så som den ser ut i emulatorn. 
 
Har användaren genomfört en inloggning på mobiltelefonen, kommer användarnamn och 
lösenord vara ifyllda på förhand i textfälten nästa gång programmet startas. Det krävs 
alltså bara att användaren kommer ihåg sina inloggningsuppgifter första gången denne 
ska logga in – i efterföljande inloggningar hämtas inloggningsuppgifterna från 
mobiltelefonen automatiskt. Att systemet kräver användarnamn och lösenord är för att 
kunna särskilja enskilda användare och dess progress i utbildningen. Det är även tänkt att 
om företaget som köper tjänsten så önskar, skulle de kunna använda samma 
inloggningsuppgifter i detta system som i det interna datorsystemet. Det var planerat att 
låta användaren välja själv huruvida lösenordet skulle sparas eller ej, men på grund av 
tidsbrist lades aldrig denna funktionalitet till i systemet. 
 
En lyckad inloggning sker då användarnamnet och lösenordet som matades in i därför 
avsedda textfält hittas i databasen. Lyckas inloggningen, kommer användaren till 
huvudmenyn vilken kan ses i figur 5.3. Från denna meny väljs det vilken del av 
programmet som ska startas. De olika alternativen är Välj filmer, Övningar och Test, 
Instruktioner samt Avsluta.   
 

 
 

Figur 5.3. Huvudumeny. 
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Väljer användaren alternativet Välj filmer i huvudmenyn, öppnas en vy där olika filmer 
som ingår i utbildningen kan väljas (se figur 5.4). Filmerna är grupperade efter vilken 
kategori de tillhör, samt efter hur viktigt det är att användaren ser dessa. Om användaren 
väljer att bocka för rubriken för en kategori (den som är understruken i figur 5.4), 
markeras alla filmer som tillhör denna kategori.  
 

 
 

Figur 5.4. Menyn för att välja utbildningsfilmer i programmet. Till 
vänster visas menyn då inga filmer setts. Till höger visas när alla filmer 

har setts och användaren gjort sluttestet. Utropstecknen visar vilka filmer 
användaren rekommenderas att se om. 

 
Filmer som anses vara viktigast i utbildningen hittas under fliken Intro. Under fliken 
Fördjupning hittas filmer som kan vara intressanta för användaren att se om denne vill 
lära sig mer om ämnet än vad som är nödvändigt för att klara utbildningen. Under fliken 
Tips hittas ytterligare information. Om utbildningen exempelvis skulle innefatta en 
teoriutbildning för att ta körkort, skulle fliken Tips kunna innehålla information om hur 
bilen bör packas inför en längre resa, eller hur man fyller på luft i bilens däck.  
 
Skulle den aktuelle användaren ha gjort sluttestet men inte blivit godkänd, kommer de 
filmer som denne rekommenderas att se om för att klara testet markeras med 
utropstecken. Detta går att se i den högra delen av figur 5.4. 
 
De filmer som har bockats för i denna skärmbild lagras i en spellista som spelas upp i 
filmspelaren när användaren trycker Spela. I videospelaren finns för nuvarande ingen 
möjlighet att spola i filmerna. Däremot går det att hoppa över den film som för tillfället 
spelas upp, och starta nästkommande film i spellistan. Likaså går det att spela upp 
föregående film i spellistan. Figur 5.5 är i efterhand manipulerad, då emulatorn inte kan 
visa grafik på spelande filmer.  
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Figur 5.5. Filmspelare.  

 
I filmspelarens gränssnitt (se figur 5.5) kan det ses information om vilken film i 
ordningen som spelas upp för tillfället, titel på filmen, en förloppsindikator, val för att 
pausa och återuppta filmuppspelningen, gå till nästa film, gå till övningar eller helt 
avbryta filmvisningen och återgå till Välj filmer. Vilket av dessa val som visas i 
gränssnittet beror på vilka filmer användaren har sett, samt vilken status filmspelaren har. 
Skulle exempelvis alla filmer som användaren ska se vara markerade som sedda, dyker 
ett val upp som ger denne möjlighet att göra sluttestet. Innan sluttestet startar får 
användaren se information om vad som krävs för att bli godkänd, och varför testet 
överhuvudtaget dyker upp. (se figur 5.6) 
 

 
 

Figur 5.6. Skärmbild med information om sluttestet. 
 
När alla filmer i en kategori har blivit sedda (se figur 5.4), får användaren möjlighet att 
göra övningar för denna kategori filmer, i form av ett mindre antal frågor. Resultatet av 
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dessa övningar sparas inte i databasen på servern. Övningarna ska bara fungera som 
hjälpmedel för användaren att kunna avgöra hur väl denne tar till sig informationen i 
filmerna, och ge användaren möjlighet att utvärdera hur troligt det är att denne klarar 
sluttestet. 
 

 
 

Figur 5.7. Till vänster i figuren visas en fråga vid sluttestet. Till höger 
visas den pop-up som dyker upp då användaren försöker rätta frågorna utan att 

ha svarat på alla. 
 

Figur 5.7 visar en bild på hur frågedelen i systemet ser ut. Det finns i dagsläget bara 
möjlighet att visa frågor med tre svarsalternativ i klienten. Den här typen av frågor är den 
enda som stöds i nuläget. Det är samma utseende på frågedelen oavsett om det är en 
övning som ska genomföras, eller om det är det större sluttestet. De enda skillnaderna är 
antalet frågor som användaren får besvara, samt att det i övningarna ges möjlighet att gå 
bakåt till föregående skärmbild, något som inte går i sluttestet. När alla frågor har blivit 
besvarade av användaren, blir knappen Rätta aktiv. Skulle användaren försöka trycka på 
Rätta innan alla frågor har blivit besvarade, visas en pop-up (se högra bilden i figur 5.7) 
som upplyser om att ingen rättning kan utföras innan alla frågor har blivit besvarade, 
samt information om vilka frågor som inte är besvarade. 
 
Efter att testet har blivit rättat visas olika skärmbilder beroende på om användaren blev 
godkänd eller ej. Skulle användaren inte ha blivit godkänd, skickas denne till skärmbilden 
som kan ses i högra delen av figur 5.8. I denna skärmbild visas information om vad som 
krävs för att bli godkänd på testet. Blir användaren däremot godkänd visas den skärmbild 
som ses i vänstra delen av figur 5.8. Från denna vy ges möjligheten att se alla rätta svar 
till frågorna i testet, något som bara går om användaren blivit godkänd. Anledningen till 
varför det inte ges möjlighet att se rätta svar vid ett underkänt test, är för att motverka att 
användaren ser svaren, och direkt efter med svaren färskt i minnet, gör om testet och blir 
godkänd. 
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Figur 5.8. Godkänd och underkänd på sluttest. 
 
Om det är det slutliga testet som genomförts lagras användarens resultat i databasen på 
servern. Resultatet sparas bara om det är bättre än det tidigare bästa resultatet för den 
aktuella användaren. 
 
Om det är en övning som har genomförts och användaren trycker på Gå vidare, spelas 
återstående filmer i spellistan upp. Skulle det inte finnas filmer kvar, skickas användaren 
till Välj filmer som syns i figur 5.4. 
 

 
 

Figur 5.9. Rättning av frågor. 
 

Om användaren har blivit godkänd på övningen eller testet som rättas (se figur 5.4), finns 
möjlighet att se frågorna och de rätta svaren till dessa (se figur 5.9). Rätta svar markeras i 
gränssnittet både med grön text och en grön bock. Felaktiga svar markeras med ett rött 
kryss och röd text. Det rätta svaret på en felaktigt besvarad fråga markeras med en grön 
pil. 
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Figur 5.10. Menyer för övningar och test. 
 
Från huvudmenyn (se figur 5.3) går det att välja Övningar och test som visas i figur 5.10. 
Under fliken Övningar går det att göra de övningar som tillhör kategorier som 
användaren har sett alla filmer i. Om användaren har gjort det slutliga testet, kan denne se 
sitt resultat på detta under fliken Test. Från denna flik finns även möjlighet att göra om 
det slutliga testet för att förbättra resultatet. 
 

 
 

Figur 5.11. Instruktioner i programmet. 
 
I huvudmenyn hittas även ett alternativ Instruktioner. Väljs detta, får användaren en 
förklaring om hur programmet ska användas (se figur 5.11). Till största delen är det 
interaktionen med gränssnittet som beskrivs, det vill säga hur joysticken på mobilen ska 
användas för att navigera i programmet, vad vissa symboler och färger i gränssnittet 
betyder samt hur olika fråge- och menyalternativ markeras och väljs. 
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5.1.3 Kommunikation i systemet 
Att transportera data från server till mobiltelefon sker genom att klienten, det vill säga 
programvaran på mobiltelefonen, anropar ett antal olika PHP-filer som ligger på servern 
när klienten behöver data från databasen. Data skickas från servern i ett förbestämt 
format i form av en textsträng, för att kunna hanteras på korrekt sätt i klienten. När till 
exempel två frågor som ska användas i frågedelen av programmet ska skickas från 
servern till klienten, ser strängen ut på följande vis: 
 
*Fråge-ID 1*Frågetext 1*Typ av fråga 1*Rätt svar 1*Svarsalternativ 1.1* 
Svarsalternativ 1.2* Svarsalternativ 1.3*Kategori-ID 1_*Fråge-ID 2*Frågetext 2*Typ 
av fråga 2* Rätt svar 2* Svarsalternativ 2.1* Svarsalternativ 2.2* Svarsalternativ 
2.3*Kategori-ID 2_ 
 
Som synes i textsträngen ovan används understreck för att separera olika dataposter, och 
asterisker för att separera olika data inom posterna. I det ovan nämnda fallet kommer då 
varje datapost att vara en fråga med tillhörande kringinformation, såsom svarsalternativ 
med mera. När strängen tas emot av klienten, söks den igenom efter understreck. Vid 
varje understreck bryts strängen, och det som finns mellan understrecken behandlas som 
separata dataposter. För att konvertera dataposterna till lämpliga format, exempelvis ett 
frågeobjekt i javaprogrammet, söks de igenom efter asterisker. Vid varje asterisk bryts 
strängen ned ytterligare. Varje liten sådan del som hittats mellan två asterisker innehåller 
den data som programmet vill ha, och läggs in i lämpliga Java-objekt.  
 
Information om vilken slags data som skickas i strängarna behöver inte bifogas eftersom 
varje PHP-fil på servern returnerar en specifik datatyp. Om exempelvis frågor hämtas 
från servern, kontaktas den PHP-fil som har med frågehantering att göra. Olika slags data 
hämtas heller aldrig samtidigt av klienten. På så sätt behöver det aldrig uppstå förvirring 
om vilken slags data som ska hanteras för tillfället. 
 
För att skicka data åt andra hållet, det vill säga från mobiltelefonen till servern, används 
webbadresser som innehåller data vilken PHP-filerna behöver. Data i webbadresserna 
hämtas ut med funktioner som finns inbyggda i PHP, och används sedan i sin tur för att 
hämta ut relevant data från SQL-databasen som efterfrågas av klienten på mobiltelefonen. 
Såhär kan webbadressen för att hämta hem alla filmer som en användare kan se på se ut:  
 
http://e-utbildning.se/getWatchableMovies.php?userType=”office"&user=”vicad779” 

5.2 Tekniska krav 
För att applikationen ska kunna användas på bästa sätt, krävs att mobiltelefonen som 
används har stöd för Java ME med stöd för MIDP 2.0. Mobiltelefonens upplösning bör 
vara minst 240x320 pixlar. Den bör också ha en internetanslutning med en 
dataöverföringshastighet motsvarande minst en 3G-anslutning. I annat fall kommer 
uppspelning av videofilmerna inte kunna ske på ett tillfredställande sätt. Utöver detta, är 
det även bra om ett abonnemang med ett fast pris för dataöverföring används, då stora 
mängder data kommer att skickas och tas emot i och med strömningen av filmer. 
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Servern som ska användas i systemet behöver ha stöd för PHP och MySQL. För att kunna 
strömma videor till mobiltelefoner, behöver den ha en strömningsprogramvara för 
multimedia med stöd för RTSP (se avsnitt 2.3) . Hur snabb anslutningen till Internet 
behöver vara bestäms i mångt och mycket av hur många användare som kommer att 
använda systemet samtidigt. Att strömma de videor som ingår i systemet kräver cirka 0,2 
megabit per sekund för varje ansluten användare. Utöver detta tillkommer mindre 
trafikmängder när information som används i övriga delar av applikationen laddas ned.
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I kapitlet nedan diskuteras arbetsgången i, och resultatet av, examensarbetet. 
6 Diskussion 

 
Under avsnittet Metoddiskussion diskuteras de metoder som har använts i 
examensarbetet. Därefter följer en diskussion om utvecklandet av e-
utbildningsapplikationen. Det diskuteras vad som gick bra, vad som gick dåligt, samt vad 
som kunnat och borde ha gjorts annorlunda. I avsnitt Framtida arbete förklaras sedan 
möjligt framtida arbete som skulle kunna göras på systemet. 

6.1 Metoddiskussion 
De metoder som har använts i examensarbetet har i förväg inte jämförts med andra 
metoder i någon mer omfattande organiserad form. Metoderna som använts valdes på 
grund av erfarenheter från tidigare mjukvaruutvecklingsprojekt, i vilka dessa metoder har 
visat sig fungera väl. Vi nöjde oss alltså med att utveckla utifrån metoder som fungerat 
bra, enligt egna erfarenheter i tidigare projekt. Att arbeta iterativt med användbarhet och 
att inte utveckla efter olika dokument, har visat sig fungerat väl i andra projekt som vi 
varit delaktiga i. Att arbeta efter en designspecifikation som det har lagts ned mycket tid 
på, gör att utvecklarna kan bli väldigt låsta vid denna, då ändringar är svåra att genomföra 
efter att den färdigställts.  
 
På grund av att metoderna inte har utvärderats, är det inte säkert att det är just dessa som 
skulle ha fungerat bäst.  Kanske hade resultatet av examensarbetet, det vill säga e-
utbildningssystemet för mobiltelefoner, tett sig annorlunda om andra metoder använts. 
 
Innan examensarbetet påbörjats beslutades det att metoder för användbarhet skulle 
integreras i utvecklingen av applikationen. Detta för att tidigare projekt har visat att 
användbarhetsarbete kan resultera i ett bättre slutresultat vid utvecklingen av 
applikationer. Ett bättre resultat skulle leda till att det vore mer sannolikt att Houdini 
skulle visa upp prototypen för kunder, och senare vidareutveckla den till ett fullständigt 
system som då skulle kunna säljas. 
 
Det är lätt att som utvecklare missa de användbarhetsproblem som ett gränssnitt kan 
besitta. Även relativt ansenliga användbarhetsproblem kan missas på grund av att 
utvecklare känner till systemet så väl att de aldrig ställs inför någon situation där problem 
uppstår. Utvecklaren utför ofta handlingar ”per automatik” vid nyttjandet av 
applikationen – handlingar som en utomstående användare inte skulle utföra på samma 
sätt. Därför är det bra att involvera personer som inte har samma goda insyn i 
utvecklingen. I många fall kan då helt andra fel uppdagas i applikationen, jämfört med de 
fel som utvecklarna hittar.  
 
Kontaktpersonen på Houdini var positivt inställd till att användbarhet skulle integreras i 
utvecklingen. Dock med reservationen att mer omfattande designbeslut som uppkom till 
följd av användares åsikter skulle granskas och godkännas av företaget. På så sätt 
säkerställdes att systemet utvecklades i den riktning som företaget önskade.  
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Prototypframställning 
Att prototypframställning skulle användas som arbetsmetod bestämdes i samband med att 
användbarhetsplanen framarbetades i början av examensarbetet. Återigen var det tidigare 
erfarenheter som avgjorde beslutet. Tidigare projekt har visat att prototyper är 
fördelaktiga att använda när gränssnitt behöver testas med användare. Det läggs ner 
mindre tid och arbete på en prototyp av ett gränssnitt, än på det färdiga gränssnittet i sig. 
På så sätt blir utvecklare inte alls lika motvillig att utföra modifieringar av programmet då 
användare kommit med förbättringsförslag. En pappersprototyp går att kasta och göra om  
relativt snabbt, medan omprogrammering av ett nytt gränssnitt tar betydligt längre tid. 
 
Vidareutveckling av prototypen innebär också att all kunskap om det framtida systemet 
inte behövs samlas in i början av utvecklingsarbetet. Istället kan detta göras kontinuerligt 
under arbetets gång, vartefter åsikter och kunskap samlas in. Att specificera hur ett 
system bör byggas upp och fungera redan i början av en utvecklingsprocess är någonting 
som är svårt att lyckas med, såvida utvecklarna inte sedan tidigare är väl insatt i 
ämnesområdet. Här har prototypframställning varit till hjälp, då detaljnivån i 
prototyperna har ökat successivt i och med att mer kunskap har samlats in, och att 
användarna kommit med nya önskemål och förslag. 

Urval av användare 
Användarna som blev intervjuade under utvecklingen av applikationen var framförallt 
sådana som på något sätt hade anknytning till Linköpings Universitet. Antingen genom 
att de studerade på universitet eller att de arbetade vid det. Det positiva i urvalet av 
användare var att spridningen mellan vana och ovana mobilanvändare var relativt stor 
(detta skedde dock mer av slump än genom urval). Detta upptäcktes då användarna under 
den första intervjun fick svara på hur de använder sina mobiltelefoner idag. Dock skulle 
spridningen mellan ålder, kön och sysselsättning kunna ha varit större.  
 
Trots att förfrågningar om att delta som användare i utvecklingsarbetet mejlades ut till 
flera hundra personer, fick vi bara några enstaka svar från intresserade användare. Alla 
som kontaktades var sådana som vi hade klassat som potentiella framtida användare av 
applikationen. Det var alltså inte säkert att det var de användare vi intervjuade som 
faktiskt skulle använda applikationen i framtiden. Om det hade definierats en smalare 
målgrupp i början av projektet hade möjligtvis fler användare varit intresserade av att 
delta, då det kunnat vara intressantare för en person att delta om de känt att det vi 
utvecklade rörde just deras kunskaps- eller intresseområde. Eftersom målgruppen för 
applikationen var så bred, så innebar det på sätt och vis att den inte riktade sig mot någon. 
Om målgruppen är ”alla” så är det inte längre en målgrupp. I detta fall var målgruppen 
inte riktigt ”alla”, men nära på. Det faktum att vi skickade ut alla förfrågningar om 
användarintervjuer via e-post i början av examensarbetet spelar antagligen också in i den 
låga svarsfrekvensen. Vi upptäckte att det var lättare att få tag i användare genom att 
muntligen fråga personer om de var intresserade att hjälpa till, än det var att intressera 
människor genom e-postutskick.  
 
Om fler användare tackat ja till användarintervjuer, hade typen av användare antagligen 
blivit mer divergent. Då hade vi i förhand kunnat fråga ut användarna om mobilvana, 
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sysselsättning och ålder, och därefter välja ut olika typer av personer till intervjuer. Vi 
hade också kunnat växla användare mellan intervjuerna, för att få in nya åsikter från 
personer som inte sett våra prototyper tidigare. Som det blev i det här examensarbetet var 
det bara vid ett tillfälle som en person byttes ut. Om vi hade intresserat fler användare, 
kunde vi ha växlat användare mer frekvent. 
 
Anledningen till att fler användare inte söktes upp var att vi kände att det skulle ta allt för 
mycket tid i anspråk. När vi hade tagit kontakt med fem användare, i enlighet med 
Nielsens rekommendationer (se avsnitt 3.2), ansåg vi att de var tillräckligt många till 
antalet. Detta med tanke på de förutsättningar, i form av tid och resurser, som vi hade. 
Hade vi ägnat mer tid åt att leta användare att intervjua hade det inneburit att mindre tid 
hade gått till programmering av applikationen. 

Användarintervjuer 
Det som fungerat mindre bra gällande intervjuer med användarna var att ganska få 
formella metoder använts för att tillsammans med användarna hitta fel och möjliga 
förbättringar i prototyperna. Bortsett från att vi försökt följa allmänna tips som finns att 
tillgå om intervjuer, att användbarhetsmål har tagits fram och mäts under intervjuerna, 
och att det genomfördes användarintervjuer med dynamiska prototyper (se avsnitt 3.1.3), 
så har det inte använts några fler metoder än dessa under intervjutillfällena. Möjligtvis 
hade fler förbättringar ha kunnat göras i programmet om val av metoder under 
intervjuerna varierat mer mellan intervjutillfällena. 
 
Ett annat problem med hur användarintervjuerna har genomförts, är att det inför vissa 
intervjuer inte har repeterats vad användarna hade för åsikter i föregående intervjuer. 
Även om vissa åsikter har kommits ihåg, har det ibland lett till att frågor, angående 
samma aspekter hos systemet, har frågats vid flera olika intervjutillfällen. Om detta 
undvikits hade intervjuarna möjligen kunnat uppfattas som mer professionella av 
användarna. Fördelen med att frågorna stundtals gicks igenom vid flera tillfällen var att 
det kontrollerades om användarna hade starka åsikter om något, eller om de ändrade sina 
åsikter mellan intervjutillfällena.  
 
Under intervjuerna genomfördes det även mindre tester där det gjordes mätningar av 
antalet fel som användarna gjorde när de fick testa prototypen. Dock genomfördes detta 
på något för få användare och under för kort tid för att resultatet skulle vara tillräckligt 
bra för att dra några slutsatser utifrån. Resultatet ledde visserligen till att ändringar kunde 
göras i prototyperna där vi såg att användare konsekvent gjorde misstag i programmet, 
men det var inte tillräckligt för att dra några slutsatser ifall programmet var bra eller 
dåligt ur användbarhetssynpunkt. 
 
Efter intervjuerna från iteration 2 och framåt, fick användarna svara på enkäter som 
skulle fungera som ett mått på hur applikationen utvecklas i relation till 
användbarhetsmålen. Enkäterna fungerade bra för detta ändamål, och gav oss möjlighet 
att se vilka delar av applikationen som behövde förbättras. Eftersom vi satt med när 
enkäterna fylldes i, kunde användarna direkt motivera sina val och detta kunde noteras av 
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oss. Dock kan det tänkas att användarna blev lite hämmade i sin kritik just för att vi satt 
med när enkäterna fylldes i.  
 
Under den tredje iterationen missades nya enkäter att skrivas ut inför ett par av 
intervjuerna, varav användarna fick använda samma enkät som de tidigare svarat på. De 
kunde då se vad de gett programmet för betyg i föregående iteration, något som även det 
kunde ha påverkat hur användarna svarade. Dock granskades dessa enkäter efter 
intervjuerna, och det konstaterades att det förekom användbarhetsmål som både getts 
högre och lägre betyg än den föregående iterationen. Något som skulle kunna tyda på att 
användarna inte påverkades nämnvärt av att de fick se sina tidigare bedömningar. 
 
Under den första iterationen skedde det användarintervjuer med totalt fyra personer. Vårt 
mål var att under varje iteration träffa fem personer, något som uppnåddes under de 
resterande tre iterationerna. Att vi siktade på att intervjua fem personer under varje 
iteration baserades på de rekommendationer som Jakob Nielsen ger om att fem användare 
är lagom många för att hitta de flesta större fel i ett program (se avsnitt 3.2 – 
Användarintervjuer). Detta antagande baseras dock på att de fem olika användarna 
tillhöra samma målgrupp, och därmed inte skiljer sig mycket sinsemellan.  
 
En av dessa fem användare var kontaktpersonen på Houdini under de tre sista 
iterationerna. Det går att diskutera huruvida kontaktpersonen på Houdini faktiskt kunde 
klassas som en användare eller inte. Det som talar för att denne skulle få klassas som en 
användare är att denne faktiskt skulle använda sig av systemet i administrativa syften om 
det såldes, samt att denne skulle visa upp prototypen för kunder och därmed blir en slags 
användare av systemet. Det som talar emot klassningen som användare var att denne 
antagligen inte själv skulle gå utbildningar i programmet. Slutsatsen är att denne är en 
annan typ av användare än de övriga. Vi har valt att säga att vi haft fem användare totalt 
då användaren på Houdini trots allt kommer att komma mycket i kontakt med systemet. 
Däremot valde vi att inte låta kontaktpersonen få betygsätta programmet genom enkäter, 
något vi lät alla andra användare göra. Anledningen till det var att personen kunde ha 
vinning i att ge programmet höga betyg, då prototypen skulle kunna marknadsföras som 
bättre än den egentligen var, baserat på användarnas betyg.  

Prototyptester med användare 
Trots att den första pappersprototypen var väldigt grundläggande och relativt 
ofullständig, fungerade den väl som diskussionsunderlag med användarna. Användarna 
kom med flertalet förbättringsförslag som vi inte hade tänkt på när vi tillverkade 
prototypen. Den nästkommande photoshopprototypen i iteration 2 användes både som 
allmänt diskussionsunderlag och för att testa hur väl gränssnittet fungerade när det 
”användes” i praktiken (då vi simulerade ett fungerande program genom att växla 
prototypbilder när användarna tryckte på något i gränssnittet). Även detta gav upphov till 
att många användbarhetsproblem hittades och kunde lösas. När den programmerade 
prototypen började utvecklas, fick användarna prova på den istället och flera nya problem 
hittades. Även om photoshopprototypen till stor del liknade den programmerade 
protoypen, visade det sig inte riktigt vara samma sak att peka på en photoshop-prototyp 
som att använda ett program på mobiltelefonen.  
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Iterativ utveckling 
I och med att applikationen utvecklades med användbarhet i fokus föll det sig naturligt att 
utvecklingen skulle ske iterativt. Detta då ändringar som användare efterfrågar måste gå 
att testa, för att se så att applikationen verkligen blev bättre efter modifieringarna.  
 
Att vidareutveckla prototyper i fyra iterationer fungerade bra. För ett projekt av denna 
omfattning har det varit lagom många iterationer. Det har aldrig blivit så att ett möte med 
användarna har gett för många ändringar (vilket skulle kunna ha tytt på att det var för 
lång tid mellan användarintervjuerna), men heller inte varit så att vi har kommit tillbaka 
arbetslösa efter en användarintervju. 

Expertutvärderingar 
I slutet av iteration 1, 2, och 4 genomfördes det expertutvärderingar av de framtagna 
prototyperna. Detta gjordes för att hitta fler brister som varken vi eller användarna 
lyckades hitta under intervjuerna eller det vanliga utvecklingsarbetet. Att det inte 
genomfördes någon expertutvärderingen för iteration 3 berodde på att vi kände att det 
blev för tätt mellan expertutvärderingarna för att det skulle väga upp tiden som gick åt att 
utföra den. I efterhand kan det konstateras att tre stycken expertutvärderingar antagligen 
var ett lagom antal utvärderingar. Dock borde dessa ha skett under iteration 1, 2, och 3 
istället, så att det hade funnits tid att genomföra ändringar efter den sista utvärderingen. I 
det här fallet blev expertutvärderingen under iteration 4 genomförd för sent för att hinna 
göra några större designändringar.  

6.2 Användbarhetsmål 
De mål som sattes upp gällande användbarheten i systemet uppfylldes alla med god 
marginal. Målet med lägst betyg fick 6,0 i medelbetyg (av maximala 7,0), medan de 
målen med högst betyg fick 6,75 poäng från användarna. Användarna kan av välmening 
ha gett applikationen ett något högre betyg än vad de egentligen tyckt, men en troligare 
orsak är till att programmet får ett så högt betyg är att användarna under utvecklingens 
gång har lärt sig att använda programmet så väl att de helt enkelt tycker att programmet 
är enkelt att använda. Detta måste i sig anses vara ett positivt resultat då användarna inte 
använt programmet mer än vid intervjutillfällena. En sak som borde ha genomförts 
annorlunda är att mätningarna av användbarhetsmål borde ha skett innan möjliga 
förbättringar av prototypen diskuterades med användarna. Detta för att användarna kan ha 
baserat sin betygsättning på hur de trodde att programmet skulle komma att se ut efter 
eventuella förbättringar, snarare än hur programmet såg ut vid testtillfället.  

6.3 Programdiskussion 
Innan programmering av systemet påbörjades, försökte vi analysera vilka Java-klasser 
som skulle behövas i e-utbildningsprogrammet. Det skapades ett mindre dokument 
innehållandes struktur över de klasser som ansågs viktigast, och därefter påbörjades 
programmeringen av applikationen. Under de första dagarna av utveckling upptäcktes att 
flera klasser saknades, och att några som hade skrivits ned tidigare visade sig vara 
överflödiga. De flesta grundläggande funktioner, såsom rullist och flikar, i gränssnittet 
konstruerades av oss själva. Detta ledde till att många stödklasser behövde utvecklas, 
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något som tog upp mycket utvecklingstid. Det är dessa delar som är lätta att missa då 
planering för systemet görs. 
 
Ett område som hade kunnats förbättras något är planering av programmeringen.  Enligt 
tidigare erfarenheter av projekt, i vilka vi har lagt ned mycket tid på planering, brukar det 
dock oftast ändå inte gå följa planeringen fullständigt. Det är nästan alltid områden som 
inte tas hänsyn till vid planeringen. Dessa upptäcks i bästa fall under utvecklingen, och i 
värsta fall i form av buggar efter utvecklingsfasen. Av denna anledning, samt på grund av 
att utvecklingen skedde iterativt, valde vi att inte lägga så mycket tid på 
programmeringsplaneringen i början av examensarbetet. Istället valde vi att enbart 
beskriva de viktigaste klasserna i systemet innan programmeringen påbörjades, och 
därefter låta planeringen ske fortlöpande under utvecklingens gång. Dock hade det nog 
varit bra om det gjorts någon beskrivning över strukturen i programmet. Till exempel 
genom ett klass- och flödesdiagram. Att programmera varje Java-klass i applikationen för 
sig var inga problem, men att få dessa att fungera tillsammans och få data som skickades 
mellan dessa klasser att ske på ett smidigt sätt var mer komplicerat när det inte fanns 
någon planering att följa. 
 
Bristen på grundligare struktur har ibland lett till att koden i programmet stundtals är 
något svåröverskådlig och repetitiv. Exempelvis skulle metoder som används ofta, till 
exempel den som hanterar rullningslisten, kunna läggas i en fristående klass istället för att 
upprepade gånger förekomma i de olika klasser som innehåller en rullningslist.  

6.3.1 Programmering och utveckling 
Det programmeringsspråk som valdes vid utvecklingen av klienten i systemet var Java 
ME. Den största anledningen var att vi hade god erfarenhet av både Java och Java ME 
sedan tidigare, samt att det finns stöd för Java ME på i stort sett alla mobiltelefoner som 
säljs idag. För kommunikation med servern valdes PHP som huvudsakligt språk. Detta på 
grund av att PHP är ett mycket smidigt språk att sköta nätverkskommunikation med, 
speciellt när SQL-sökningar i databaser är involverade. Alternativet till PHP hade varit 
att hantera all kommunikation helt genom Java ME, detta hade dock kunnat resultera i 
komplikationer. Till exempel hade interaktionen med databasen genom SQL blivit mer 
komplicerad då Java ME:s stöd för direkthantering av databaser är begränsad. 
 
Koden för servern i systemet är för närvarande implementerat i ett paket med ett antal 
PHP-filer. Beroende på vilken åtgärd som ska utföras i applikationen anropas olika PHP-
filer. Nackdelen med detta förfarande är att det kan vara svårt att få överblick över all 
programkod på servern. Fördelen är att servern är väldigt modulär, och att det därmed lätt 
går att byta ut, ta bort och lägga till funktionalitet på servern. Om systemet i framtiden till 
exempel köps upp av ett företag som inte är intresserad av kunskapskontrollen i 
programmet, är det mycket enkelt att skala bort denna del av systemet. En annan stor 
fördel är att det utan problem går att modifiera funktioner som ligger i en PHP-fil, utan 
att det påverkar annan funktionalitet som ligger i andra PHP-filer.  
 
När data returneras från servern till en mobiltelefon skickas ofta många olika 
informationsdelar samtidigt (till exempel frågetext tillsammans med svarsalternativ, 
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fråge-ID med mera). Detta sker i form av en lång textsträng där informationen separeras 
med speciella tecken (se avsnitt 5.1.3 – Kommunikation). Formatet för att strukturera upp 
denna data växte fram under utvecklingens gång.  I slutet av utvecklingen upptäcktes att 
tidigare använda understreck som separator inte fungerade, eftersom att tecknet även 
används i andra sammanhang. Till exempel användes det i filnamnet på vissa filmer som 
tillhandahölls av Houdini som testmaterial. Detta ledde till att programmet under en tid 
inte fungerade som det var tänkt, det tog ett tag innan anledningen till problemet 
upptäckts och att separatorn därefter ändrades till en asterisk. Dessa problem kunde ha 
undvikits om vi från början hade specificerat detta format för dataöverföringen. 
 
Ett annat problem med programmeringen av de olika delarna i programmet, var att dessa 
inte utvecklades i en logisk ordning. Detta då programmet utvecklades enligt den 
prioritetsordning som kontaktpersonen på Houdini hade specificerat i början av 
examensarbetet. Det ledde till att relativt enkla delar utvecklades först, och att några av 
de mer komplexa delarna först senare. Filmspelaren borde ha börjat utvecklats tidigare. 
Spelaren visade sig vara särskilt svår att få att fungera tillfredställande, och tog mer tid att 
programmera än antagits. Om arbetet påbörjats tidigare, för att åtminstone bli medvetna 
om svårigheterna, hade det då kunnats läggas mer resurser på att färdigställa den tidigare. 
Å andra sidan gjorde den sena utvecklingen av filmspelaren att vi kunde fördjupa oss i 
olika strömningsprotokoll, och även utöka våra kunskaper inom Java ME. RTSP valdes 
som strömningsprotokoll just på grund av att vi hade läst om det under utvecklingen av 
andra delar i programmet.  
 
Ett annat problem vid utvecklingen av filmspelaren var den höga kostnaden för att skicka 
och ta emot data. Det var inte förrän mot slutet av utvecklingen som ett abonnemang med 
fri datatrafik införskaffades, varvid strömning av filmer kunde ske utan att kostnaden var 
något problem. Det här var även det en bidragande orsak till varför utvecklingstiden för 
filmspelaren blev längre än vad den kunde ha varit. 
 
I dagsläget är systemets funktionalitet beroende av att databasen innehåller korrekt data i 
databasens alla tabeller. Ska exempelvis nya filmer läggas till krävs att flertalet tabeller 
ändras. I dagsläget sker all uppdatering av databasen manuellt. Skrivs då inte all 
nödvändig data in i de olika tabellerna, leder det till att programmet inte kan hantera 
informationen korrekt. Hanteringen av databasen skulle kunna göras enklare med ett 
administrationsverktyg. Verktyget skulle kunna sköta uppdateringen av databasen 
automatiskt. Detta administrationsverktyg skulle då kunna inkludera felhantering så att 
felaktigheter undviks. 
 
Det var från början planerat att ett administrationsverktyg skulle vara inkluderat i 
systemet. På grund av att utvecklingen av de andra delarna tog så mycket tid i anspråk, 
prioriterades dock det verktyget bort. Anledningen till detta var att fokus lades på att 
färdigställa huvuddelarna, det vill säga mobiltelefonsapplikationen och servern som den 
kommunicerar med, först. 
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6.3.2 Testning 
Testningen av klienten skedde mestadels med den emulator som medföljer 
utvecklingsverktyget Netbeans. Även om gränssnittet oftast inte såg identiskt ut i 
emulatorn och mobiltelefonen, var den ändå tillräckligt bra för att vara till betydande 
hjälp under utvecklingen. Ett genomgående problem var att det fanns mer utrymme att 
tillgå på emulatorns skärm jämfört med mobiltelefonen, detta trots att upplösningen var 
densamma som på mobiltelefonen. Andra emulatorer utvärderades också, dock 
upptäcktes att Neatbeans standardemulator visade gränssnittet mest korrekt. De andra 
misslyckades att visa gränssnittet rätt, och överensstämde i stora delar inte med telefonen.  
 
Applikationen testades uteslutande på mobiltelefonen Sony Ericsson K810i. Anledningen 
till detta är att det var den enda mobiltelefon vi hade tillgänglig vid utvecklingen, samt att 
det tidigare hade bestämts att det för denna telefon prototypen skulle utvecklas. I teorin 
ska programmet fungera på alla mobiltelefoner som stödjer Java ME och MIDP 2.0, men 
i praktiken vet vi att olika mobiltelefontillverkare har olika utbyggt stöd för dessa 
standarder. Vi har valt lösningar som ska fungera på de flesta telefoner. Dock kan det 
vara så att vissa funktioner som använts i filmspelaren inte fungerar med nokiatelefoner. 
Vi har läst att just nokiatelefoner kan ha problem med att rita grafik ovanpå videofilmer, 
något som används i filmspelaren för att till exempel visa förloppsindikator och filmtitel. 
Dock är detta inget som har testats. Skulle programmet vidareutvecklas vore det dock 
önskvärt att programmet testades på fler telefoner. 
 
Vid utvecklingen av systemet användes en server tillhörandes en av examensarbetarna. 
Anledningen till detta var att det inte skulle kräva några ekonomiska resurser, samt att det 
gav en stor flexibilitet. Vi visste att vi under examensarbetets gång skulle bli tvungna att 
på olika sätt modifiera servern, och lägga till funktionalitet hos denna. Detta var enkelt då 
det fanns direkt fysisk tillgång till servern, och fulla rättigheter på den. Det här innebär 
dock att serversystemet måste flyttas till en mer permanent server innan systemet tas i 
bruk i en verklig användningssituation. 

6.4 Framtida arbete 
Då den utvecklade prototypen inte är tillräckligt komplett för att fungera som en 
helhetslösning för e-utbildning, ges här nedan förslag på vad som skulle behöva utvecklas 
för att kunna skapa ett sådant system. 

6.4.1 Förbättringar av befintligt system 
Vid eventuellt framtida arbete och vidareutveckling av applikationen bör 
kommunikationskoden på serversidan ses över. Som den nu är uppbyggd, består den av 
ett antal PHP-filer som returnerar data i form av strängar. För ett mer tekniskt 
lättöverskådligt system skulle exempelvis en Java-server kunna utvecklas, som hanterar 
all kommunikation mot databasen. Detta skulle även ta bort behovet av en server med 
PHP-stöd. En sådan ändring skulle leda till att vissa delar i klientkoden skulle behöva 
uppdateras. En sådan lösning skulle också möjliggöra ett mer utvecklat 
felhanteringssystem för kommunikationen. 
 

 52   



 Kapitel 6 – Diskussion 

En annan förbättring som bör utföras är att strukturera upp och kommentera 
programkoden på ett bättre sätt. Detta för att underlätta underhåll av applikationen. Vissa 
delar av programkoden är i dagsläget skrivna på ett onödigt komplicerat sätt, och skulle 
kunna optimeras både med avseende på läsbarhet av koden och med avseende på 
effektivitet hos applikationen när den körs. Viss funktionalitet exekverar fler gånger än 
nödvändigt, och annan funktionalitet skulle kunna byggas upp på ett mer effektivt sätt.  
 
Filmspelaren saknar i det nuvarande systemet möjlighet till mer heltäckande buffring av 
videofilmer, vilket kan medföra problem om användaren av applikationen befinner sig på 
en plats med varierande kvalitet på förbindelsen till mobiltelefonnätet. I sådana 
situationer skulle en mer komplett buffring kunna avhjälpa problemet med att filmen 
stannar för att applikationen under vissa perioder inte längre tar emot någon videodata.  
 
Applikationen saknar i sin nuvarande form mycket av den felhantering som skulle 
behövas för att användas av riktiga användare. Framförallt vid nätverkskommunikation 
skulle felhantering behövas implementeras. Nu kommer applikationen i de flesta fall 
förutsätta att den kommer att kunna ta emot data. Om så inte är fallet, är det stor 
sannolikhet att applikationen inväntar datakommunikation alternativt använder sig av 
tidigare nerladdad data om sådan finns tillgänglig. För att avhjälpa detta problem bör 
felkontroller implementeras som kontrollerar om någonting inte står rätt till med 
Internetförbindelsen och informerar användaren om detta. 
 
Utöver det som tagits upp ovan, kan funktionaliteten hos applikationen utökas genom att 
frågedelen av programmet skulle kunna ha olika sorters frågor. Nu finns bara frågor av 
typen 1-X-2. Utöver detta skulle frågor med ytterligare svarsalternativ kunna 
implementeras.  
 
Under användartesterna har det kommit fram önskemål om att applikationen ska kunna 
länka till relevanta webbsidor under fliken Tips när det väljs kursmoment. Även detta är 
något som skulle kunna inkluderas i en mer utvecklad version av applikationen.  

6.4.2 Administrationsverktyg 
Något som kan, och bör, utvecklas om systemet ska sättas i drift är ett 
administrationsverktyg. I dagsläget är det svårt att lägga till användare eller filmer i 
systemet, då databasen måste uppdateras manuellt. Denna manuella uppdatering innebär 
att flera olika tabeller måste uppdateras på rätt sätt, och kan leda till att fel smyger sig in i 
databasen. Detta kan i sin tur leda till att programmet inte fungerar som det är tänkt. Ett 
administrationsverktyg skulle avhjälpa problemet genom att databasen uppdateras 
automatiskt, och därmed eliminerar den mänskliga faktorn i processen. Att lägga till 
användare och filmer i systemet skulle kunna göras snabbare och lättare med ett 
administrationsverktyg. 

6.4.3 Möjliga utvecklingsspår 
Applikationen i dess nuvarande form är framförallt anpassad för e-utbildning med filmer 
och frågor. Tillsammans med användare har det tagits fram ett antal andra likartade 
områden som kan vara intressanta att vidareutveckla prototypen inom. Dessa områden är: 
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1. Frågesport – Ett kunskapsspel där text, bild, ljud och eventuellt också film 

används för att ställa frågor som användaren får besvara. Spelet skulle kunna 
användas i enspelarläge med en ensam användare på mobiltelefonen, i 
flerspelarläge över Internet, eller i flerspelarläge med mobiltelefonerna 
sammankopplade via Blåtand. 

2. Teoriutbildning för körkort – Ett interaktivt program där olika trafiksituationer 
och vägskyltar med mera visas för användaren, varefter en fråga rörandes dessa 
ställs. Användaren får då, precis som på det riktiga teoriprovet, ett antal 
svarsalternativ att välja mellan. Programmet skulle kunna följa med färdiga 
datorbaserade utbildningar riktade åt körkortsaspiranter, eller fungera som en 
fristående applikation. 

3. Utbildning inom olika sporter – Användarna gav som förslag att det med 
applikationen kunde ges utbildningar inom orientering – där teorin bakom bland 
annat kartläsning och symboler skulle läras ut, och tennis – där framförallt lite 
mindre barn skulle utbildas i poängsystem, regelsystem, teorin bakom forehand 
och backhand, tips på hur de ska röra sig på planen med mera 

4. Guide till en utbildning eller kurs – En förklaring om framförallt de tekniska 
bitarna som krävs för att komma igång med en utbildning på universitet eller 
annan plats. Det kan till exempel handla om att guida användare i hur de aktiverar 
sin studentmejl, hur de registrerar sig på kurser och hur en eventuell studieportal 
används. 
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Bilagor 

Bilaga A: Designbeslut iteration 1 
Efter de första intervjuerna beslutades att följande ändringar skulle göras i prototypen. 
Dessa designbeslut baseras på, och påverkas av, användartester, expertutvärderingar och 
åsikter från beställare. 
 
Välkomstskärm 
Inga ändringar. 
 
Inloggning 

1. Om organisationen redan har ett användar- och lösenordsbaserat system, ska 
existerande inloggning användas även i mobilapplikationen. 

2. Det ska kunna väljas om lösenord ska visas i klartext eller ej när detta anges vid 
inloggningen i programmet. [Ej implementerat] 

 
Introfilm 

1. Texten för soft-keyn i gränssnittet som används för att hoppa över introfilmen ska 
ändras från ”Skippa” till ”Hoppa över”. [Ej implementerat. Introfilm existerar ej i 
systemet i dess nuvarande form] 

 
Meny  

1. Valet ”inställningar ” ska bland annat innehålla valmjölighet till att spela upp alla 
filmer som har lagts till i spellistan utan att användaren ska behöva göra något 
mellan varje film, samt ett val om introduktionsfilmen ska visas när programmet 
startas eller ej. [Ej implementerat. Inställningsmenyn existerar ej i systemet i dess 
nuvarande form] 

2. Under alternativet ”Kunskapsvalidering” ska det gå att välja att göra ett 
minikunskaptest som vid ett tidigare tillfälle har hoppats över, eller om man vill 
göra det igen. 

3. Det ska finnas ett alternativ ”Avsluta” i menyn, och inte som soft-key. [Ej 
implementerat] 

4. Alternativet ”Välj” ska placeras på vänstra sidan i gränssnittet i form av en soft-
key. 

5. Alternativet ”Välj film” ska byta namn till ”Välj kursmoment”. [Ej 
implementerat. Byttes senare till ”Välj filmer”] 

 
Välj filmer 

1. Fliken ”Har sett” ska försvinna, och ersättas med att sedda filmer markeras i de 
andra flikarna istället. Sedda filmer kommer att vara gråtonade och/eller 
”nedsjunkna”. Osedda filmer, eller filmer som kan vara av intresse att se igen, 
kommer att vara vita. 

2. För att välja vilka filmer man ska se på, ska både joysticken och en soft-key 
kunna användas. Denna soft-key ska ha texten ”Välj”. 
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3. Under fliken ”Alla filmer” ska alla filmer synas, och inte bara dessa som kan ha 
med den inloggades arbetsuppgifter att göra. [Ej implementerat] 

4. Fliken ”Bör se” ska ändras till ”Fördjupning”. 
5. En kryssruta för att markera alla filmer under en viss rubrik ska läggas in, så att 

man slipper markera alla filmer för sig om man vill se många på en gång. 
6. Möjlighet att hoppa längs ner på sidan ska finnas (med snabbknappar). [Ej 

implementerat] 
7. Rubriken ”Välj film” ska byta namn till ”Välj kursmoment” [Ej implementerat. 

Byttes senare till ”Välj filmer”] 
 

Filmvisning 
1. En bild med information om att filmen laddar ska visas innan filmen är redo att 

spelas upp.  
2. Om filmen inte går att spela upp ska ett felmeddelande dyka upp. [Ej 

implementerat] 
3. Titel på filmen samt vilken kategori den tillhör ska endast visas under några 

sekunder efter att filmen har börjat spelas upp.  
4. För att avbryta filmtittandet ska mobiltelefonens tillbakaknapp användas. När man 

trycker på denna knapp skickas man till skärmbilden ”Välj filmer”.  
5. Duttning på joysticken i någon riktning gör att man byter till nästa film. Att hålla 

inne joysticken i någon riktning gör att man spolar i aktuell film. [Spolning ej 
implementerat] 

6. Vilken film som visas i ordningen, av de filmer som valts, ska förtydligas med 
utökad text ”Film x/y”. Denna ska synas i det nedre vänstra hörnet, och försvinna 
några sekunder efter att filmen har börjat spelas upp. 

7. Endast förloppsindikatorn och stopp-softkeyn ska vara kvar i hela filmen. Rör 
man på en viss knapp ska allt annat i gränssnittet dyka upp igen i några sekunder. 
[Ej implementerat. Hela gränssnittet försvinner vid filmspelning] 

 
Övningar 

1. Svarsalternativ ska kunna väljas både med joysticken, och en soft-key på vilken 
det står ”Välj”. 

2. När alla frågor har blivit besvarade, byts ”Välj” ut mot ”Rätta”. [Ej 
implementerat. ”Rätta” finns nu kopplat till den högra soft-keyn] 

3. På minikunskapstestet ska endast en fråga per skärmbild visas. 
4. Testet ska bara dyka upp automatiskt första gången man har sett filmerna. 

Därefter ska testen kunna väljas från huvudmenyn under alternativet 
”Kunskapsvalidering”. [Ej implementerat] 

5. Radioknappar ska placeras före frågan istället för efter. 
 
Rättning av kunskapstest 

1. Inga radioknappar ska synas vid rättningen. 
2. Alla frågor ska synas på samma skärm. 
3. Om alla filmer har blivit sedda, ska man hamna vid skärmbilden ”Välj filmer” när 

man trycker på soft-keyn ”Gå vidare”. Annars spelas nästa film i listan upp. 
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Utvärdering av kunskap 
1. Bara en fråga ska synas per sida. 
2. Innan rättning sker ska användaren ges möjlighet att gå igenom svaren på 

frågorna. 
3. Radioknappar ska hamna före frågan istället för efter. 

 
Underkänt test 

1. Filmer som man bör se om ska bli vita. Dessa filmer ska bli förmarkerade i 
skärmbilden ”Väl filmer” så att dessa kan ses på en gång utan att de ska behöva 
väljas. Filmerna ska visas som ”inte sedda”. [Ej implementerat] 

2. Texten i gränssnittet ska kortas ned. 
 
Godkänt test 

1. Användaren ska kunna se rättade frågor. 
2. Texten i gränssnittet ska kortas ned. 
3. Det ska gå att gå tillbaka till det ställe i programmet man tidigare kom ifrån. Detta 

ska ske med hjälp av mobiltelefonens inbyggda tillbakaknapp. 
 
Generella ändringar 

1. Det ska gå att se var man befinner sig i relation till andra delar av programmet. 
(Till exempel: ”Meny >> Välj film >> Har sett”). [Ej implementerat] 
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Bilaga B: Designbeslut iteration 2 
Efter användarintervjuerna i iteration 2 beslutades att följande ändringar skulle göras i 
prototyperna; 
 
Välkomstskärm 
Inga ändringar.  
 
Inloggning 

1. Lösenord och användarnamn ska sparas när man väl skrivit in det en gång.  
2. Lösenordet ska inte visas i klartext om man inte själv väljer det. [Ej 

implementerat. Lösenordet är alltid dolt] 
3. Status om att programmet loggar in, eller misslyckats med att logga in, ska visas 

på skärmen. 
 
Introfilm 

1. Det bör uppges hur lång tid utbildningen väntas ta i filmen. 
 
Meny  

1. ”Validering” ska byta namn till det mer ”vardagliga” ordet ”Kunskapskontroll”. 
Detta gäller flera delar i programmet, att enklare ord ska användas.  

 
Inställningar [Ej implementerat] 

1. En inställning där man kan välja att göra övningar efter man sett filmer, eller att 
detta automatiskt hoppas över ska kunna gå att välja.  

2. En tillbakaknapp ska läggas till.  
3. Ordet ”kontinuerligt” ska tas bort. 

 
Kunskapskontroll 

1. Ordet ”Slutprov” ska bytas ut mot ”Test”. 
2. Rubriken ska bytas ut mot ”Kunskapskontroll”. [Ej implementerat. Rubriken är 

numera ”Övningar och Test”] 
3. Det ska visas tydligare, med färg, om man har blivit godkänd eller ej. 
4. En tillbakaknapp ska läggas till.  
5. Strecket under den aktiva fliken som är markerad ska tas bort. Så att det mer ser 

ut som att fliken är en del av den övriga synliga skärmytan. 
 
Välj filmer 

1. Strecket under den aktiva tabben som är markerad ska tas bort. Så att det mer ser 
ut som att tabben är en del av övriga synliga skärmytan. 

2. Under tips ska det inte bara behöva vara filmer som visas. Till exempel skulle 
relaterade länkar till hemsidor kunna visas där också. [Ej implementerat] 

3. Filmer som borde ses igen ska markeras med gula utropstecken.  
 
Laddar film 
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1. En tillbakaknapp ska läggas in som avbryter nedladdning av film. [Ej 
implementerat] 

2. Antalet hittills nedladdade bytes ska visas. [Ej implementerat] 
 
Filmvisning 

1. Man ska kunna höja och sänka volymen, samt stänga av ljudet helt.  
2. När man trycker på ”nästa” film ska det registreras att man har sett den filmen, 

och att den då blir grön i ”Välj kursmoment”. 
3. Det ska i introfilmen förklaras hur man använder joysticken för att spola i filmen 

och hoppa till nästa film. [Ej implementerat. Systemets i dess nuvarande form 
saknar introfilm] 

4. Trycker man på joysticken ska filmen pausas/spelas. [Ej implementerat] 
5. Trycker man på ”paus” i filmen ska en ”avsluta”-knapp dyka upp på skärmen. [Ej 

implementerat. Knappen heter ”Avbryt”] 
6. Det enda som visas i filmvisaren hela tiden ska vara ”paus”-knappen. [Ej 

implementerat. Allt i gränssnittet försvinner när en film spelas] 
7. Hur många sekunder som har visats av filmen ska visas i klartext.  

 
Övningar 

1. Innan testet ska en splashscreen synas där man kan välja att hoppa över testet. 
Denna ska också förklara joystickinteraktionen.  

2. Rubriken ”Frågor” ska bytas ut mot ”övningar”. 
3. Rätta ska alltid synas i gränssnittet, men inte bli klickbar förrän alla frågor är 

besvarade. 
4. Det ska gå att markera pilarna för att tydligare se att man kan gå framåt och bakåt. 
5. Det ska finnas snabbknappar för att svara på frågorna. Till exempel ska det gå att 

trycka på ”2:an” för att bocka för radioknappen för alternativ 2 under frågan.  
6. Ett felmeddelande ska dyka upp om programmet inte lyckas ladda ner frågorna. 

[Ej implementerat] 
 
Rättning av kunskapstest 

1. Bockarna i gränssnittet ska vara mer ljusgröna. 
2. Rätt svar ska vara grön text. Fel svar röd text. Det alternativet man borde svarat 

ska vara vit färg. 
 

Splash screen för utvärdering 
1. Knappen ”Till frågorna” ska byta namn till ”Starta test”.  
2. ”Frågor” ska bytas ut mot ”Test”. 
3. Utropstecknet för navigeringsinformationsrutan ska bytas ut mot en glödlampa. 

 
Underkänt test 

1. Det ska stå hur många rätt man skulle ha för att ha blivit godkänd på testet. 
2. Inget utropstecken efter ”underkänd”.  
3. Filmer man bör se om ska inte förmarkeras. Det räcker med ett utropstecken. 

 
Utvärdering av kunskap 
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1. ”Dina kunskaper” ska omformuleras till ”vad du har lärt dig av utbildningen”. 
2. Det ska finnas snabbknappar för att svara på frågorna. Till exempel ska det gå att 

trycka på ”2:an” för att bocka för radioknappen för alternativ 2 under frågan.  
3. Ett felmeddelande ska dyka upp om programmet inte lyckas ladda ner frågorna. 

[Ej implementerat] 
 
Klarat test 
Inga ändringar. 
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Bilaga C: Designbeslut iteration 3 
Denna iteration var den första iterationen med en kodad prototyp i mobiltelefonen, därför 
är inte alla delar av programmet implementerat i detta steg. Efter intervjuerna under den 
tredje iterationen beslutades det att följande ändringar skulle genomföras i applikationen;  
 
Välkomstskärm 

1. Startskärmen ska stanna kvar till dess att man aktivt väljer bort den. 
 
Inloggning 

1. Det ska läggas till rörlig feedback som visar att något faktiskt sker under tiden 
man loggar in. 

 
Meny  

1. Varje menyval ska ha en snabbknapp i form av en siffra.  
2. Menyvalet ”Hjälp” ska byta namn till ”Instruktioner”.  
3. ”Avsluta”-softkeyn ska bort. Detta då den är lätt att tycka på av misstag då man 

kommer från andra delar av programmet. [Ej implementerat] 
 
Kunskapskontroll 
Ej implementerad.  
 
Välj filmer 

1. Filmer som har setts och är gröna ska ändra nyans på färgen något. Detta för att 
göra texten mer läsbar när markören är bakom texten.  

2. En splashscreen som informerar om hur man växlar mellan flikar ska dyka upp 
innan ”Välj kursmoment”. [Ej implementerat. Denna information hittas istället 
under ”Instruktioner”] 

3. När data laddas ned ska detta visas med någon slags rörlig feedback, så att man 
ser att något sker. [Till viss del implementerat] 

4. En splashscreen som förklarar hur man väljer kursmoment ska visas innan man 
kommer till ”Välj kursmoment”-skärmen. [Ej implementerat. Denna information 
hittas istället under ”Instruktioner”] 

 
Laddar film 
Ej implementerad. 
 
Filmvisning 

1. När filmen är pausad ska gränssnittet stanna kvar.  
2. Ett blått fält ska läggas bakom alla text i nedre delen av filmspelaren, så att texten 

alltid går att se, oavsett bakgrund på filmen.  
 
Övningar 
Ej implementerad.  
 
Rättning av kunskapstest 
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1. Titeln ska byta namn till ”Resultat”. 
2. Den röda texten (vid fel svar) ska ändra nyans för att få bättre konstrast mot 

bakgrundsfärgen. 
 

Splash screen för utvärdering  
1. Användarna ska informeras om att resultatet kommer att laddas upp på en databas 

(oavsett om man blir godkänd eller ej).  
 
Underkänt test 

1. På splashscreenen vid ett underkänt test ska det förklaras hur filmer man 
rekommenderas att se om kommer att markeras (med utropstecken). 

 
Godkänt test 
Inga ändringar.  
 
Utvärdering av kunskap 

1. ”Rätta”-softkeyn ska alltid vara synlig och klickbar. Trycker man på den när alla 
frågor inte är besvarade ska en pop-up, som informerar om vilka frågor man inte 
svarat på, dyka upp.  

2. Markören ska alltid hamna högst upp (vid pilarna) när man växlar mellan frågor. 
3. Dynamisk scroll (som inte bara scrollar efter markören) ska implementeras.  

 
Övergripande ändringar 

1. Scrollen ska byta till en tydligare färg samt förstoras lite. 
2. Titlar där sökvägen ingår ska vara enhetliga i hela programmet. 
3. Trycker man på ”0” ska huvudmenyn dyka upp i programmet, oavsett var man 

befinner sig. Detta ska det informeras om i ”instruktioner” samt i introfilmen.  [Ej 
implementerat] 
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Bilaga D: Designbeslut iteration 4 
Under denna iteration fortsatte arbetet med utvecklandet av den programmerade e-
utbildningsapplikationen. Efter intervjuerna i denna iteration, konstaterades det att 
följande ändringar och tillägg bör genomföras om systemet ska vidareutvecklas; 
 
Välkomstskärm 
Inga ändringar. 
 
Inloggning 

1. Istället för ”Mata in lösenord…” ska det stå ”Skriv in lösenord…” 
 
Meny  

1. Alternativet ”Välj filmer” borde bytas ut mot ”Välj utbildningsfilmer”. [Ej 
implementerat] 

 
Kunskapskontroll 

1. Istället för ”Slutprov” ska det stå ”Sluttest” för att vara konsekvent genom hela 
programmet. 

 
Välj filmer 

1. Det ska läggas till funktionalitet för att visa total tid för alla filmer som har lagts 
till i spellistan. [Ej implementerat] 

2. Det ska någonstans förklaras att mobiltelefonens bakåtknapp används för att gå 
tillbaka till applikationens huvudmeny. [Ej implementerat] 

 
Filmvisning 

1. Det borde vara en likadan blå bakgrund bakom de grafiska elementen i den övre 
delen av kanten som i den undre. [Ej implementerat] 

2. Förloppsindikatorn och tidsangivelsen ska förbli ifylld vid filmens slut. [Ej 
implementerat] 

 
Övningar 
Inga ändringar. 
 
Rättning av övningar 
Inga ändringar. 

 
Utvärdering av kunskap 

1. Det ska förklaras för användarna varför testet ska genomföras. [Ej implementerat] 
2. Det ska ges information om vilken databas resultatet ska laddas upp till, och vem 

man kan kontakta för att få mer information. [Ej implementerat] 
3. Glödlampan som används som symbol för att visa att dialogrutan innehåller 

instruktioner ska tas bort och bytas ut mot en text i vilken det står ”Instruktioner”. 
[Ej implementerat] 
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Underkänt test 
Inga ändringar. 
 
Godkänt test 
Inga ändringar.  
 
Kunskapskontroll 

1. Det ska förklaras hur snabbknappar och den dynamiska scrollen kan användas. 
[Ej implementerat] 

2. Glödlampan som dyker upp i pop-upen ska tas bort och bytas ut mot texten 
”Instruktioner”. [Ej implementerat] 

 
Instruktioner 

1. Ordet ”kategorier” ska bytas ut mot ”kapitel” i stycket där det förklaras hur filmer 
läggs till i spellistan. [Ej implementerat] 

 
Övergripande ändringar 

1. Alla dialogrutor innehållandes instruktioner ska ha samma blåa bakgrund som den 
i pop-upen i ”Utvärdering av kunskap”. [Ej implementerat] 

2. Det ska vid alla tillfällen då programmet laddar ner data från Internet, ges 
feedback om detta. [Ej implementerat] 

3. Det ska läggas till funktionalitet som möjliggör att bakåtknappen kan användas 
oavsett var i applikationen användaren befinner sig. [Ej implementerat]
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Bilaga E: Frågor ställda till användare angående e-utbildning i 
mobiltelefoner 
 
Var tror du framförallt att du skulle använda en e-utbildningsapplikation till 
mobiltelefoner? 
 
Användarna som intervjuades svarade att de skulle kunna tänka sig att använda 
programmet hemma, som passagerare i bil, under promenader eller på universitetet. 
Hemma skulle en användare kunna tänka sig att byta ut morgontidningen mot att sitta 
med applikationen, eller använda den i hängmattan. 
 
En användare skulle inte kunna tänka sig att använda programmet alls. Detta motiverades 
dels med att skärmen på mobiltelefonen är för liten, och dels med att på buss och i bil 
skakar det så mycket så att man inte alls kan använda telefonen. I nästan alla andra 
sammanhang finns det enligt användaren bättre enheter för att spela upp videomaterial 
på, som exempelvis en dator. Användaren föredrog mus och tangentbord över 
mobiltelefonens joystick och knappar. Dock skulle denne användare likväl kunna tänka 
sig att använda programmet om det skedde på arbetstid mot betalning. 
 
 
Under hur lång tid skulle en e-utbildning via mobiltelefonen lämpligen ske?  
 
Om utbildningen uteslutande ska ske på mobiltelefonen, var användarna överens om att 
den inte bör bli för lång. Som förslag på längd på utbildningar gavs det mellan 3 och 7 
timmar. Dock skulle de enskilda filmerna vara betydligt kortare. Enligt användarna bör 
längden på utbildningen baseras på vad det är för typ av utbildning, dock bör 
utbildningen ändå hållas relativ kort jämfört med andra utbildningsformer. 
 
En användare poängterade att det finns mobiltelefoner som går att koppla samman med 
en TV och se på utbildningsfilmer på denna. I ett sådant fall kan utbildningen göras 
längre. 
 
 
Vilken typ av utbildning skulle du vilja få genom mobil e-utbildning? 
 
Användarna gav som förslag att applikationen skulle passa bra för körkortsteori och 
duggor (en mindre tenta) i exempelvis programmering. Två av användarna såg nästan 
inga begränsningar alls. Dock gavs som exempel att partikelfysik kanske vore svårt att 
lära ut med hjälp av en e-utbildningsapplikation för mobiltelefoner. Vidare nämndes det 
att applikationen skulle kunna användas för att lära ut hur de olika symbolerna på kartor 
ska tolkas inom orientering. Om applikationen skulle vidareutvecklas och kopplas 
samman med GPS skulle den även kunna användas för att lära sig orientering rent 
praktiskt. Då skulle användare kunna få en koordinat som man ska ta sig till. 
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Det nämndes att hela utbildningen inte nödvändigtvis skulle behöva ske på 
mobiltelefonen. Det skulle kunna gå att lyfta ut en mindre del av en större utbildning och 
lägga den i e-utbildningsapplikationen. 
 
En användare nämnde att applikationen skulle kunna passa särskilt bra för utbildningar 
som går ut på att lära sig ”lite om mycket”. Ungefär som i ett frågesportspel liknandes 
Jeopardy eller Trivial Pursuit.  
 
Ett annat användningsområde som diskuterades var att låta e-utbildningsapplikationen 
fungera som en slags guide till studenter som precis har börjat studera vid universitetet. 
De skulle exempelvis kunna få hjälp med att registrera sig universitets datorsystem eller 
börja använda sina e-postkonton. 
 
 
Har du några andra önskemål som du skulle vilja ha ut av en mobil e-
utbildningsapplikation? 
 
Det diskuterades att applikationen skulle kunna utökas med andra typer av frågor. Vissa 
frågor skulle till exempel kunna kopplas samman med ljud eller bilder.  
 
En användare nämnde att det är viktigt att tänka på kringutrustningen, och inte bara 
applikationen i sig. Som exempel på detta nämndes hörlurar av bra kvalitet. 
 
Det nämndes även att det inte behöver vara just filmer som används vid utbildningen. Det 
gavs som förslag att stillbilder i kombination med ljud skulle kunna användas istället. 
 
En användare ansåg att e-utbildningssystemet i dagsläget är väl anpassat för 
kursdeltagare, men ställde sig frågande till hur väl anpassat det är för dem som ska 
administrera det. Användaren gav som förslag att ett administrationsverktyg för de 
kursansvariga borde utvecklas. 
 

    


