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Abstract 

The consultancy firm Knowit sought a smartphone application for 
communication between schools and pupils. Together with the students, it was 
decided to create the app both for Android and for iPhone. The project would 
produce a prototype app with limited functionality usable as a proof-of-concept in 
communication with potential customers. 

The questions that have characterized the work are; what features would be 
demanded in a school app, how to program user-friendly functionality and how to 
use object-orientation to design such an app. A question has also mentioned the 
differences between development for iOS and Android. The work was done in an 
iterative process in which the students worked together with planning, 
programming and testing. In addition, a small study was made, in which pupils 
were asked for their desired functionality in a school app. 

The project has resulted in a working prototype with a few pages implemented. 
During the work it was established that the pages and the functionality that pupils 
ask for includes: schedule, exam schedule, chat and custom push notifications. 
Factors besides functionality that contribute to a user friendly app are 
transparency and smoothness. This work has also led to a suggestion of how these 
features can be joined in a project and a class diagram has been used to illustrate 
the common solution for Android and iOS. Based on the diagram it can be seen 
that the apps have a menu as a base for all the pages that are presented and a class 
is the link between the applications and the data retrieved from the database. 

The work also explains differences between the platforms. One difference is that 
iOS programmer normally only need to program for the last two iOS releases 
while the Android developer must adapt its product for many different screen 
sizes and versions of the operating system. Another difference is that it is 
perceived that Objective-C is a more difficult programming language to adapt to 
than java.
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Sammanfattning 

Konsultföretaget Knowit eftersökte en applikation för kommunikation mellan 
skola och elever. Tillsammans med studenterna beslutades att skapa applikationen 
för Android och iPhone. Projektet skulle resultera i en prototyp med begränsad 
funktionalitet som visningsmaterial inför kunder. 

De frågeställningar som präglat arbetet är vilka funktioner som eftersöks av en 
skolapp, hur man utformar användarvänlig funktionalitet och hur man använder 
objektorientering för att utforma en sådan app. En fråga har också berört 
skillnaderna mellan iOS och Androidutveckling. Arbetet bedrevs i en iterativ 
process där studenterna arbetade tillsammans i planering, programmering och 
testning. Dessutom gjordes en mindre undersökning där elever tillfrågades efter 
önskad funktionalitet i en skolapp. 

Projektet har lett fram till en fungerande prototyp med några implementerade 
sidor. Under arbetet fastslogs att de sidor och den funktionalitet som elever 
efterfrågar är bl.a. schema, provschema, chatt och egna pushnotiser. Faktorer som 
förutom funktionalitet bidrar till en användarvänlig app är lättöverskådlighet och 
smidighet. Arbetet har även lett till ett förslag på hur funktionerna kan 
sammansvetsas i ett projekt och ett klassdiagram har fått illustrera den 
gemensamma lösningen för både Android och iOS. Utifrån det kan man utläsa att 
apparna har en meny som hållare för alla de sidor som presenteras och att en klass 
är länken mellan applikationerna och det data som hämtas från databasen. 

I arbetet redogörs också för skillnader mellan plattformarna. En skillnad är att 
iOS-programmeraren normalt bara behöver programmera för de två senaste iOS-
utgåvorna medan Androidutvecklaren måste anpassa sin produkt för många olika 
skärmstorlekar och operativsystem. En annan skillnad är att objective-C upplevs 
som ett svårare programmeringsspråk att ta till sig än java. 
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1 Inledning 

Som en del av utbildningen på Jönköpings Tekniska Högskola har studenterna fått 
chansen att göra ett examensarbete ihop med IT-konsultbolaget Knowit. 
Företagets önskan har varit att utveckla en app för telefoner som förenklar 
vardagen för högstadie- och gymnasieelever i deras kontakt med skolan. Det 
bestämdes att göra två likadana applikationer, en för iOS och en för Android, där 
studenterna jobbat med utvecklingen för varsin plattform. Arbetet berör ämnen 
som användarvänlighet och funktionalitet, och fokus ligger på en jämförelse 
mellan iOS- och Android-utveckling. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Skolvärlden ligger idag många steg efter i utvecklingen trots att många elever är 
uppdaterade med den senaste tekniken. Elever efterfrågar ett sätt att få tillgång till 
skolans information och material på ett smidigt sätt till sina telefoner. Den 
funktionen fanns inte vid projektets start, och examensarbetet har gått ut på att 
skapa möjlighet för att förändra detta. 

En annan viktig infallsvinkel har varit att skapa en produkt som är tilltalande för 
målgruppen. Ungdomar behöver programvara som är attraktiv för att vilja 
använda den. Projektet har därför också haft som mål att skapa en användarvänlig 
produkt som är inbjudande att använda, även om fokus har legat på 
funktionaliteten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetet skulle leda till två likadana och ofullständiga appar. Intentionen 
var att skapa en produkt som skulle kunna användas som presentationsmaterial 
inför olika kunder och därför fanns inte behovet att nå hela vägen fram till färdiga 
appar. Syftet har varit att komma fram till vilket innehåll som är viktigt för en 
sådan applikation och att göra applikationen tilltalande. Några frågeställningar som 
kom på tal var: 

Vilka funktioner kan elever tänkas efterfråga av en bra skolapp? 

Hur utformar man användarvänlig funktionalitet? 

På vilket sätt skiljer sig Android och iOS åt när det gäller att börja programmera 
appar? 

Hur använder man objektorientering för att utforma en app som har den 
efterfrågade funktionaliteten? 
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1.3 Avgränsningar 

I studien skulle studenterna skapa en app för elever med mycket funktionalitet och 
utnyttjande av telefonernas kapacitet. För att få ett fungerande system behövdes 
också kopplingar till en server med databaser samt gränssnitt för skolpersonal, 
men i det här arbetet har bara en mindre databas skapats för test av viss 
funktionalitet. Poängen har inte heller varit att implementera all den funktionalitet 
som planerades för utan att fördjupas i några av funktionerna och göra dessa 
riktigt bra. Om projektet skulle bli lyckat fanns möjligheter att färdigställa hela 
appen utanför ramarna av det här examensarbetet. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 behandlar den teori som är relevant för frågeställningarna. I kapitel 3 
berättas hur studenterna har arbetat med programmeringen. Det berättas även om 
den undersökning som har legat till grund för planeringen. Det nästföljande 
kapitlet, nr 4, analyserar vad studenterna har kommit fram till, vilka val som gjorts 
i processen, och varför de gjordes. I kapitel 5 reflekteras över hur resultatet blev i 
förhållande till vad studenterna hade tänkt sig. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden är indelad i tre avsnitt. Första delen beskriver 
programmering för Android och språket java, det andra avsnittet förklarar iOS-
programmering och språket objective-C och hela kapitlet avslutas med en kortare 
beskrivning av begreppet objektorientering. Första och andra avsnittet behandlar 
teori på en grundläggande nivå utifrån en nybörjares perspektiv. 

 

2.1 Android 

Android är ett mobilt operativsystem som släpptes kommersiellt för första gången 
2008. Från början utvecklades det i ett eget företag men köptes upp av Google 
2005. Android licensieras till många olika tillverkare av mobiltelefoner och 
surfplattor. Flera av tillverkarna lägger in egna programvaror för att anpassa 
utseende och funktionalitet. Google släpper även egna produkter med en ren 
Androidversion. [1] 

2.1.1 Java historia 

Java heter programmeringsspråket som används vid utveckling för Android. 
Språket skapades 1991 av Sun Microsystems i ett team där James Gosling var 
teamets ledare. Syftet var ursprungligen att göra ett programspråk avsett för 
mobila enheter, som mobiltelefoner, men när det väl släpptes till offentligheten 
började man inrikta sig mot Internet istället. Java användes framförallt för att 
skapa animerade webbsidor. Nu är det ett vanligt använt språk eftersom det är 
plattformsoberoende och dess kod kan köras på både PC- och MAC-datorer. [2] 

2.1.2 Språket java 

Javas fyra grundpelare är enkelhet, pålitlighet, säkerhet och plattformsoberoende. 
Teamet bakom java använde språket c++ som grund och gjorde det enklare ur 
användarsynpunkt. De införde objektorientering för att göra språket mer pålitligt 
och tänkte ur säkerhetsynpunkt redan från start eftersom de hade inriktat sig på 
mobila enheter. Dessutom gjordes java plattformsoberoende vilket medför att 
operativsystem eller hårdvara inte utgör något hinder för att kunna köra javakod. 
Koden kompileras till bytekod som körs i en virtuell maskin anpassat för 
respektive operativsystem. [2] 

I java är koden för varje klass samlad i en fil. Man skapar ett nytt objekt av en 
klass genom att använda ordet new. New ger objektet plats i datorns minne och 
initierar det. Exemplet nedan visar hur en klass kallad Student skapas. Exemplet 
visar också hur objektet sedan kan användas för att tilldela ett värde, här genom 
att ge eleven namnet Daniel. 

Student elev = new Student(); 

elev.setName(”Daniel”); 
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SetName är ett funktionsanrop och det görs med punktnotation. Det innebär att 
det är objektet före punkten som ska utföra funktionen. 

2.1.3 Programmering för Android 

Androidprogrammering bygger på 
innehållet i filen AndroidManifest. Den 
sätter upp reglerna för det projekt man 
påbörjat och presenterar viktig 
information om applikationen. Exempel 
på det är applikationens namn, dess 
behörigheter (tillgång till internet, sms, 
minneskort mm) och vilken klass som är 
huvudaktiviteten, dvs. den kod som ska 
köras när applikationen startar. [3] 

 

Figur 2-1 visar strukturen för ett program med namnet Prototyp. AndroidManifest 
bildar tillsammans med katalogerna src (sources) och res (resources) grunden för 
programmet. 

I katalogen sources hittar man de filer som innehåller applikationens källkod. De 
har filändelsen .java och utgör i vanliga fall merparten av programmet. Katalogen 
resources innehåller de resurser som är tillgängliga för programmet, såsom bilder, 
layouter och texter. Bilderna finns i underkatalogen drawable. Katalogen layout 
innehåller XML-filer som beskriver layouten för var och en av appens olika sidor. 
XML-filer är filer med ordnad data lätt läsbar både för personer och för datorer. I 
values placeras data som är kända innan programmets start. Exempel på det är 
textsträngar på olika språk som laddas in i appen beroende på användarens 
språkval i telefonen. [4] 

En Androidapplikation består av minst en aktivitet som i sin tur kan innehålla 
flera fragment. Fragmenten länkar ihop data och utseende till en uppvisningsbar 
sida. [5] 

 

2.2 iOS 

Företaget Apple ligger bakom produkter som iPhone, iPad och MacBook. Det 
operativsystem som används i Apples datorer kallas OS X och i företagets 
telefoner och handdatorer heter operativsystemet iOS. Det här examensarbetet 
handlar delvis om ett framställande av en produkt till iPhone, som är en telefon 
som använder sig av iOS. Den teori som följer gäller därför främst för Apples 
produkter som använder iOS även om stora delar av texten sannolikt kan stämma 
även för programmering för OS X. 

Figur 2-1. Filsystem Android-projekt 
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2.2.1 Objective-C historia 

Objective-C är en modifiering och sammanslagning av två äldre språk, dels C och 
dels Smalltalk. Utvecklarna Brad Cox och Tom Love utgick från det procedurella 
språket C, som saknar det objektorienterade synsättet som Smalltalk har, och 
kombinerade dessa två till ett nyare mer användbart språk som kom att kallas 
objective-C, dvs. det objektorienterade C. Detta skedde under det tidiga 1980-talet 
i USA. 

Företaget NeXT med Steve Jobs som ägare licensierade objective-C för att kunna 
utveckla sitt operativsystem. Under 1990-talet slog NeXT ihop sig med Apple, 
som Jobs tidigare varit med och grundat, och snart blev han det gemensamma 
företagets ledare. I samband med detta blev objective-C det självklara valet till 
Mac OS X, det operativsystem som blev namnet på NeXTs vidareutvecklade 
produkt. Objective-C blev naturligt det språk som kom att användas även vid 
utvecklingen av iOS, iPhones och de mobila enheternas eget operativsystem. [6] 

2.2.2 Språket objective-C 

Klasser 

Objective-C är ett objektorienterat språk vilket innebär att det består av klasser 
och objekt som samverkar med varandra. Varje klass har en headerfil, även kallat 
interface, och en implementationsfil. Headerfilen talar om för kompilatorn vilka 
variabler och metoder som den kan förvänta sig att klassen implementerar. I 
implementationsfilen definieras headerfilens attribut och metoder. Där ligger 
koden som utför den uppgift klassen har sagt sig kunna utföra. Det här sättet att 
dela upp klasser i två filer kommer från det ursprungliga C. 

Pekare 

Objective-C jobbar med pekare och det innebär att variabler inte innehåller data 
utan enbart adressen till den plats i minnet informationen ligger. Undantaget är 
primitiva typer som integer och boolean. Nedanför ges ett exempel på hur man 
använder exempelklassen Student. I första raden skapas ett nytt objekt, dvs. en ny 
student, där student-variabeln måste vara en pekare till den nya studenten. När 
detta görs reserveras minnesplats i RAM-minnet genom metoden alloc och på 
samma gång skapas objektet med metodanropet init. Varje gång ett nytt objekt 
skapas och initieras anropas alloc och init (eller någon variant av init). 

  

Den andra raden visar ett funktionsanrop med hakparentesnotationen, det som är 
objective-C:s kännetecken. Eftersom språket jobbar med pekare istället för att ha 
direktåtkomst till objekten, är det inte möjligt att skicka vanliga metodanrop. 
Istället skickas ett meddelande till objektet vilket anges av hakparentesen. 
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2.2.3 Programmering för iOS 

Varje iOS-applikation har en target döpt efter 
projektets namn, i detta fall Prototyp. 
Targeten är projektets grund och innehåller 
inställningar för hela applikationen, t.ex. vilka 
versioner av iOS programmet stödjer. Varje 
program har också en AppDelegate som tar 
hand om applikationens tillstånd, exempelvis 
att appen stängs ner, startas eller körs i 
bakgrunden. [7] Utvecklaren lägger här sin 
kod för att skapa en viewController, dvs. den 
klass som visar appens vy. 

Programmet på bilden (Figur 2-2) innehåller en klass kallad 
FrontPageViewController med sin header- och implementationsfil. Det är också 
vanligt att ha en tillhörande xib-fil. En xib-fil gör det möjligt att grafiskt redigera 
klassens vy. 

Mapparna Supporting Files, Frameworks och Products innehåller filer viktiga för 
projektet som main-metoden, de importerade ramverken, uppstartsbilder mm. 

 

2.3 Objektorientering 

Objektorienterad programmering är ett synsätt för hur man strukturerar program. 
Idén skapades på 1960-talet och utvecklades med mer avancerade bitar som arv 
under 1980-talet. Idag är objektorientering en viktig del av de största 
programmeringsspråken. 

2.3.1 Objektorienteringens delar  

De mest basala delarna är klasser, arv och polymorfism. Klasser är mallar för 
objekt och innehåller medlemmar/variabler och metoder. Arv innebär att en klass 
kan specialiseras men ändå ha tillgång till sin föräldraklass metoder och variabler. 
Polymorfism är detsamma som dynamisk bindning och betyder att en klass och 
dess subklasser har lika metoder men med olika implementering. Det betyder att 
när polymorfism används ges olika resultat beroende på den klass vars metod som 
körs. [8] 

 

Figur 2-2. Filsystem iOS-projekt. 
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3 Metod och genomförande 

Studenterna startade arbetet i januari efter att ha fått idén presenterad av Knowit. 
Inledningen av projektet bestod av att planera för applikationens innehåll, och 
studenterna hämtade inspiration från andra utgivna appar både när det gällde 
design och innehåll. Under februari gjordes även en mindre undersökning bland 
gymnasie- och högstadieelever, och beslut togs om huvuddragen i utformningen. 

Med tanke på att planeringen var i stort sett färdig innan kodningen påbörjades, 
påminde metoden om vattenfallsmetoden, där varje moment görs klart innan 
nästa påbörjas. Det arbetssättet övergick till en iterativ process under mars månad 
då studenterna träffades dagligen för att programmera och synkronisera 
utformningen av apparna. De dagliga träffarna bidrog till en bra kommunikation 
vilket var viktigt i slutfasen av projektet som bestod av rapportskrivning och 
jämförelse mellan plattformarna. 

3.1 Planeringsfas 

I inledningen jobbade studenterna med att undersöka olika designmöjligheter. 
Som inspirationskälla användes ett flertal kommersiella appar som slagit stort. 
Studenterna jämförde olika sätt för att navigera i en app och skissade på egna 
lösningar på problemet. 

                     

Figur 3-1. Exempel på navigering i olika appar, med menyer i fokus. 

De tre skärmbilderna i Figur 3-1 visar tre olika sätt för 
navigering i appar. Till vänster syns Facebook-appen med 
en alltid synlig meny i överkant och ytterligare information 
som kan dras in från vänster eller höger. Den andra bilden 
visar MyHomework som är en sorts skolapp. Menyn ligger 
på en egen sida och är aldrig tillgänglig när man är på de 
andra sidorna. Det kräver fler touch för navigering. Bilden 
till höger visar Instagram som har en meny i nederkant. 
Studenterna hade också en egen menylös design som gick 
ut på att användaren ”swipear” mellan olika sidor för att 
navigera, som Figur 3-2 illustrerar. Appen Instagram valdes 
slutligen som förebild då den alltid tillgängliga menyn 
ansågs som mest användarvänlig. 

Figur 3-2. Swipe-navigering 
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Den huvudsakliga designidén för att visa innehållet av 
appens sidor kom ifrån iPhones standardmallar. En av 
studenterna inspirerades av boken iOS Programming [9] 
som beskrev ett enkelt sätt för att visa snygga sidor genom 
användning av standardklasserna. [10] Utseendet för 
chattsidan influerades av kommunikationsappen WhatsApp. 
Figur 3-3 visar en skärmbild från den appen. 

 

3.1.1 Undersökning 

För att få information om vad skolelever efterfrågar i en skolapp, gjordes 
efterforskningar på två olika sätt. På Twitter ställdes frågan till 
gymnasieungdomar: ”Om ni fick en app för kommunikation med skolan, vad 
skulle ni vilja att den innehöll?”. Den andra förfrågningen utfördes på en 
högstadieskola där elever blev tillfrågade om vad de skulle önska i en sådan app. 
Totalt erhölls utförlig feedback från en handfull ungdomar. Tillsammans med 
företagets och studenternas egna idéer utgjorde det basen för det fortsatta arbetet. 

3.1.2 Utformning 

Med undersökning och designdiskussion som underlag blev det beslutat att 
prototypens meny skulle innehålla fem flikar. Flikarnas namn är Start, Schema, 
Chatt, Kurser och Inställningar. Studenterna gjorde mockup-bilder för var och en 
av sidorna och deras undersidor vilka återfinns i bilaga 1. Bilderna användes som 
stöd i den fortsatta utformningen av apparna. 

 

3.2 Kodning 

Studenterna träffades regelbundet i högskolans lokaler där de kodade tillsammans 
och jämförde hur funktionerna implementerats. De arbetade i olika 
utvecklingsmiljöer på varsin dator, och under kodningsprocessen uppstod de 
första större problemen gällande menyn och chatten. 

3.2.1 Miljöer 

Androidappen utvecklades i utvecklingsmiljön Eclipse. Miljön hittades på 
android.com inkluderat i paketet ”ADT Bundle”, som även innehåller ett antal 
Android-specifika verktyg och plug-in. [11] Paketet installerades på en Windows-
7-bestyckad dator. Debuggingen gjordes mestadels på en Samsung Galaxy Nexus 
med Android 4.2.2 (Jelly Bean). 

iPhoneappen utvecklades på en MacBook Pro i utvecklingsmiljön Xcode. 
Debuggingen gjordes till stor del på Xcodes inbyggda simulator, men tester 
gjordes även på en iPhone 4S med iOS 6. 

 

Figur 3-3. WhatsApp 
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3.2.2 Meny 

Tillvägagångssättet att för iPhone skapa en meny liknande Instagram-
applikationens, beskrevs i boken iOS Programming. [9] Samma hjälp hade inte 
Androidutvecklaren som länge fick söka efter vägledning på Internet. Första 
lösningen som testades visade sig vara föråldrad, nästa idé ogenomförbar. Det 
andra uppslaget utgick från Googles föreslagna modell med en meny i överkant 
som dock inte visade sig vara möjlig att flytta ned. Därför ledde sökandet till en 
tredje lösning som blev den som användes i appen. I den får man själv bestämma 
var menyn och dess tabbar ska placeras på skärmen. 

3.2.3 Chatt 

Ett problem uppstod när studenterna jobbade med att skapa chattsidan. För att 
göra den till en fungerande chatt valde studenterna att lägga tid på att skapa en 
databas på en extern server. Databasen var av typen MySQL och innehöll två 
tabeller, ”Users” och ”Messages”. På en anslutande webbserver lades några skript 
skrivna i språket PHP, som hämtar data från databasen och presenterar 
informationen i XML-format. I apparna skrevs kod som laddar data från XML-
filerna på Internet och lägger in det i applikationerna. För att skicka nya 
meddelanden skrevs även ett PHP-skript som läser XML-data från apparna, och 
sparar informationen i databasen. På så vis kunde studenterna chatta med 
varandra och testköra apparna på ett mer trovärdigt sätt. I Figur 3-4 illustreras hur 
telefonerna till vänster är kopplade till databasen på högerkanten, via PHP-filer. 

 

Figur 3-4. Kommunikation mellan apparna och databasen. 

 

3.3 Rapportskrivning 

Vid slutfasen av arbetet lades fokus på rapporten med jämförelsen mellan 
plattformarna som huvuddel. Studenterna jobbade i ett nära samarbete och 
mycket tid lades på att förstå varandras lösningar och att hitta likheter och 
skillnader plattformarna emellan, även när det gällde utveckling, språk och 
struktur. 
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4 Resultat och analys 

I kapitlet beskrivs den planerade produkten och slutprodukten. Kapitlet svarar 
även på de frågeställningar som utgör grunden för projektarbetet och jämför 
programmering för Android och iOS ur en nybörjarsynvinkel. 

 

4.1 Funktionalitet och användarvänlighet 

Avsnittet beskriver de principer som legat till grund för det fortsatta projektet och 
ger läsaren en inblick i förarbetet. 

4.1.1 Vilka funktioner kan elever tänkas efterfråga av en bra skolapp? 

Den empiriska undersökningen som studenterna gjorde i planeringsstadiet 
resulterade i en lista med förslag. Frågeställningen bakom undersökningen var 
”vilka funktioner skulle du vilja ha tillgång till om din skola gjorde en mobil 
applikation?”. Resultatet är sammanställt i punkterna nedan. 

 Schema 

 Skolmatsedel 

 Notifieringar på läxor och prov 

 Klasschatt 

 Skrivschema och datum när saker ska vara inlämnade 

 Läxhjälp 

 Sjukskrivning 

 Uppgifter för vad som gjorts om man varit sjuk 

 Info om kommande lektioner 

 Info om schemabrytande aktiviteter och inställda lektioner 

 Möjlighet att lyssna på lektioner både live och efteråt 

 Kursmål 

 Konto med info om klass och mail 

 Profil med telefonnummer 

Med dessa förslag som utgångspunkt tillkom ytterligare idéer för vad elever kan 
tänkas efterfråga. Följande förslag är utarbetade justeringar och förbättringar 
utifrån undersökningen: 

 Karta över skolan som visar var lektionerna är 

 Chatt även med lärare, enskilda klasskompisar och egna chattgrupper 

 Möjlighet att själva välja tid för pushnotiser 
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 Betyg på inlämningar 

 Ledighetsansökan 

 Senaste nytt - en sida med den viktigaste informationen samlad 

 Länkar till sidor som skolan stödjer 

4.1.2 Hur utformar man användarvänlig funktionalitet? 

Hur ser en lätthanterlig app ut? Vad gör att man återkommer till appen? Vad gör 
att man inte tycker om en applikation? 

Grundprinciper 

Utan utbildning i ämnet användarvänlighet har rapportens skribenter lämnats till 
en diskussion om vad som är bra och vad som är mindre bra. Applikationer på 
iOS och Android har jämförts och både hyllats och kritiserats under processen. 
Studenterna har kunnat sätta fingrarna på några viktiga faktorer som gör en 
applikation användarvänlig: 

 Lättöverskådlighet 

 Minimering av antalet touch 

 Snabbhet att växla mellan sidor 

Studenternas idé är att appen ska vara enkel att använda och det ska gå snabbt att 
växla mellan olika sidor, dvs. inga onödiga touch för att komma åt den önskade 
sidan. Det är studenternas uppfattning att dessa egenskaper bidrar till att göra en 
applikation användarvänlig. 

Användarvänlighet i applikationen 

Med grundprinciperna som utgångspunkt blev valet att planera för en meny på 
botten av skärmen som alltid finns synlig. I kapitlet 3.1 jämförs de alternativ 
studenterna arbetade med och planeringsarbetet bakom beslutet beskrivs. Det 
ansågs smidigare att använda en meny i skärmens nederkant än att ha exempelvis 
appen MyHomework (också beskriven i kap. 3.1) som mall. Fördelen med den 
valda layouten är att färre knapptryck behövs för att växla mellan sidor och det är 
enkelt att se var i applikationen man befinner sig. 

MyHomework bygger på en startsida som användaren måste backa tillbaka till då 
en ny sida ska besökas. Det kräver fler knapptryck och ger enligt studenternas 
erfarenhet ett sämre intryck. Det är inte osannolikt att sådana detaljer kan ha stor 
betydelse för hur man upplever användarvänligheten i en app. 

Studenterna bestämde sig för att begränsa antalet flikar till fyra-fem stycken då det 
antalet upplevdes idealiskt med tanke på flikarnas storlek på telefonerna. Fler flikar 
skulle innebära mindre kontaktyta för fingrarna och därmed ökad risk för problem 
för användarna. 
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4.2 Applikationen 

Hur var tanken att applikationen skulle se ut? Hur stor del av planerna 
förverkligades? Här följer en beskrivning av både den planerade produkten och 
slutprodukten. 

4.2.1 Beskrivning av applikationen 

Studenternas prototyp ska innehålla en alltid synlig meny på skärmens nederkant 
och menyn ska bestå av fem flikar. Detta beslut togs efter att ha delat upp appens 
innehåll i lämpliga rubriker. Flikarna ska heta Start, Schema, Chatt, Kurser och 
Inställningar. Fortsättningen på kapitlet redogör för den planerade produkten och 
beskriver flikarnas och undersidornas innehåll. 

Start 

Detta är applikationens frontsida. Eleverna som använder appen får möjligheten 
att se all nödvändig information om den pågående skoldagen i kortfattad form. 
Informationen är sorterad under några rubriker och idén är att eleverna ska få all 
nödvändig information utan att behöva surfa runt på de andra sidorna, där 
detaljerna finns. Underrubrikerna är Nästa lektion, Dagens lunch och Notiser. 
Figur 4-1 visar slutresultatet av frontsidan på Android-telefonen. 

Nästa lektion: Innehåller data om vilken nästa 
lektion är och i vilken sal lektionen hålls. 

Dagens lunch: Visar vad studenterna får att äta 
under matrasten. 

Notiser: Ger extra information. Här ska lärarna 
kunna ge information till de berörda klasserna, 
exempelvis att en lektion är inställd, att en 
vikarie kommer, att det är prov mm. Eleverna 
ska också kunna ställa in notiser till sig själva 
som visas upp här, t.ex. en uppmaning att inte 
glömma gymnastikkläderna. 

Den information som finns på startsidan gäller 
för den pågående dagen, i annat fall ska det 
datumet som notisen gäller finnas med framför 
notisen. De elever som öppnar appen under en 
helg ska få information om skoldagen som 
närmast ligger framför. 

 

 

Figur 4-1. Startsida 
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Schema 

Sidan för schemat är en av de viktigaste eftersom 
den mest eftersökta informationen för eleverna 
förväntas finns där. Sidan är indelad i två delar. 
Om telefonen är inställd på porträttläge (stående 
riktning) visas dagens schema. Det ska även gå att 
växla mellan dagar, förslagsvis genom en 
”swiperörelse”. När telefonen läggs ner i 
landskapsläge (liggande riktning) visas schemat för 
en hel vecka. Även där ska det vara möjligt att 
växla mellan veckor. 

I porträttläget finns en rubrik som anger veckodag 
och dagens datum och på sidans vänsterspalt står 
skoldagens alla timmar uppställda, från 8.00 till 
17.00. Tiderna är beroende på när dagens lektioner 
börjar och slutar och ska naturligtvis anpassas för 
varje skola som använder applikationen. I Figur 4-
2 ses idén för schemats utseende.  

På högerspalten, som upptar ca tvåtredjedelar av sidan, ligger lektionerna som 
block ovanför varandra. De passas in efter start och sluttider så att det är tydligt 
när ämnet börjar och slutar. Upplägget är tänkt som ett klassiskt svenskt 
skolschema med undantaget att endast en dag i taget visas. I lektionsblocken kan 
man se ämnet för lektionen, vilken sal föreläsningen ska ske i samt vilken lärare 
som är ansvarig för lektionen. Den som touchar ett av dessa block får upp en 
förstorad ruta över lektionen. 

För att schemat ska kunna visas även då telefonen 
inte har internettillgång kommer information att 
cachas, dvs. sparas lokalt. Detta gäller de flesta av 
de sidor i appen som hämtar information från 
Internet. 

 

Chatt 

I planeringsarbetet föreställde sig studenterna att 
en chattfunktion kan liva upp applikationen och 
insåg även att en sådan dessutom kan fylla en 
viktig funktion eftersom eleverna på ett smidigt 
sätt kan prata med hela sin klass och kontakta 
enskilda lärare. Som mall för idén användes 
WhatsApp som är en välkänd iPhone- och 
Androidapplikation för att skicka text och bilder. 

Figur 4-2. Schemasida 

Figur 4-3. Chattlista 
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Frontsidan, illustrerad i Figur 4-3, består av en lista på alla chattar man är med i. 
Där listas chatten med elevens klass och förutom det kan man lägga till nya 
chattar, både lärare och elever, men också nya gruppchattar, som kan vara bra ifall 
man har ett mindre projekt och behöver skriva med varandra. I rubriksfältet finns 
en redigeringsknapp för att ta bort chattar och en plusknapp som leder in till ny 
chatt-sidan. På denna nya sida listas alla elever på skolan (alternativt endast elever i 
klassen) och alla lärare. Ett klick på en av posterna markerar att personen kommer 
ingå i studentens nya chatt. 

För att skapa ny chatt krävs att minst en person är markerad och gränsen uppåt 
får diskuteras. Skapa-knappen gör att chatten blir till och först när första 
meddelandet skickas av chattens skapare skickas en notis till alla inblandade att de 
är med i en ny chatt. Från ny chatt-sidan går det naturligtvis att backa tillbaka till 
ursprungssidan utan att starta en ny chattråd. 

Själva chattsidan, där man skriver till varandra, har en tillbakaknapp, en rubrik 
med namnet på mottagaren/gruppen och en knapp för att se profilen/profilerna 
för den mottagare eller grupp man samtalar med. Profilsidan innehåller 
information om namn, mailadress, klass, telefonnummer och en personlig text. En 
del av dessa data kan eleven själv ändra under kontoinställningarna i appen. 
Chattsidan består av chattbubblor med skickade meddelanden och tidsangivelser 
för när de sändes. 

      

En textruta och en skickaknapp ligger i botten på sidan och först när man touchar 
textrutan visas tangentbordet som gör det möjligt att skriva. Figur 4-4 visar 
resultaten för de två applikationerna. 

Figur 4-4. Chattsidan i Android och iOS 
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Kurser 

Menyfliken kurser innehåller allt som har med 
specifika ämnen att göra. Det ska vara möjligt att 
se kommande läxor och prov, se betyg på 
inlämnade uppgifter, läsa kursmål och få tips om 
länkar som kan hjälpa eleverna. Tanken är också 
att de ska få tillgång till föreläsningar som varit 
och se lektionerna via videoklipp i telefonen. 
Androidapplikationens kurssida visas i Figur 4-5. 
Kurssidan är indelad i fem delar där de fyra första 
leder in till nya undersidor. Delarna beskrivs här i 
detalj: 

 

 

 Uppgifter/prov är namnet på undersidan där kommande prov, 
redovisningar och inlämningar finns listade. Den ska underlätta elevernas 
planering genom att visa precis vad som ligger framför. Uppgifterna ligger i 
datumordning och innehåller information om dagen för inlämning/prov, 
ämnet det gäller och vilken typ av uppgift det är. Den som vill ha mer 
direktiv klickar på en av raderna vilket leder till att ännu en rad framträder 
med mer upplysning, t.ex. vilka kapitel de ska läsa på. 

 En touch på undersidan Inlämnat leder till en 
liknande sida som den ovan beskrivna. Här 
listas de uppgifter som redan har passerat sitt 
datum och som blivit betygsatta. Betyget på 
uppgiften framträder när man klickar på en 
av raderna. För elevens integritet bör denna 
sida vara belagt med någon sorts kod, så att 
ingen obehörig får tillgång till privata betyg. 
Figur 4-6 visar slutversionen av 
inlämningssidan på en iPhone. 

Figur 4-5. Kurssida 

Figur 4-6. Inlämningssida 
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 Föreläsningssidan ska kunna innehålla videoföreläsningar från tidigare 
lektioner. Det är upp till varje skola att avgöra om man vill erbjuda eleverna 
en sådan här tjänst. Här kan också lektionsinformation i textformat finnas, 
så att eleverna kan läsa in det på egen hand. Studenternas idé är att videor 
och lektionsinformation visas i en enda lång lista efter senast uppladdning. 
Förutsättningen är att flertalet av lektionerna inte laddas upp, då ett sådant 
scenario skapar ett behov av ett bättre organiserat system för att visa 
innehållet. I ett sådant fall är det troligt att sidan blir välbesökt och då vore 
alternativet att göra en egen flik i tabb-menyn för detta, med undersidor för 
varje enskild lektion. 

 Kursmål innehåller kursmålen för varje ämne eleven läser. Ämnena listas i 
bokstavsordning och själva texten med kursmålen visas när eleven trycker 
på ämnesraden. 

 Länkarna ges genom en touch på länkraden i kursmenyn. Om antalet 
länkar är få är det lämpligt att dessa visas som nya rader direkt under 
länkraden. I annat fall ska man ledas in på en ny sida som visar alla länkar, 
förslagsvis för varje enskild kurs. Nyttan med denna är att ge eleverna lite 
hjälp på traven att studera på egen hand. Det finns många sidor i 
utbildningssyfte, exempelvis wolframalpha.com och w3schools.com, som 
kan vara ett komplement till skolans undervisning. Länkarna bör 
naturligtvis anpassas efter elevens kurser. Den som följer länken lämnar 
appen och öppnar telefonens webbläsare där sidan visas. 

Inställningar 

Den femte och sista sidan, illustrerad i Figur 4-7, 
innehåller de administrativa delarna av kontakten med 
skolan. Sidan har tre undersidor som heter 
kontoinställningar, sjukanmälan och ledighetsansökan. 
Studenterna har även valt att lägga notiser som en 
fjärde punkt på sidan med en viss särställning mot de 
andra eftersom den behandlar notiser på den egna 
telefonen snarare än information som skolans 
administration behöver hantera. 

Notiserna har till syfte att hjälpa eleverna att komma 
ihåg viktiga läxor och prov men kan lika gärna 
användas för att påminna sig själv om att inte glömma 
t.ex. gymnastikkläder. Det finns möjligheter till att ge 
påminnelser om precis vad man vill, vid vilken tid man 
vill. Finessen är att man kan välja att skapa en notis 
med eller utan alarm. 

Figur 4-7. Inställningssida 
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Notisen skapas för den dag den gäller och alarm kan ställas in för en lämplig 
tidpunkt innan. Alla dessa notiser kommer att synas på elevens startsida, 
tillsammans med de notiser som skolan själva skickar ut. Däremot kommer inte 
alarmen att synas på annat ställe än vid notiserna på inställningssidan. 

Notiserna är listade i den ordning de gäller och vill man redigera en av dem klickar 
man på notisen. Man tar bort genom att dra, ”swipea”, på notisen och välja 
radera-knappen som då framträder. En ny notis skapas genom att klicka på ny 
notis-knappen och detta, liksom redigeringen, leder till en undersida där detta 
ställs in. 

Ett klick på kontoinställningar leder till sidan med 
information om sin egen profil, Figur 4-8. Där 
listas elevens mailadress, namn och klass, men även 
telefonnummer och en personlig text. Användarna 
ska kunna ändra telefonnummer och skriva om 
den personliga texten, men resten av information 
hämtas från skolans databas och ska därför vara 
låst. 

Orsaken till det är att det kan vara en säkerhetsrisk 
om elever kan byta sitt visningsnamn eftersom 
lärare kan tro att de chattar med en viss elev och på 
så sätt utlämna känslig information som obehöriga 
kan få tag på. Kontoinställningarna innehåller 
också utloggningsknappen som möjliggör byte av 
användare. 

Under rubriken sjukanmälan finns ett enkelt val för datum, som är förinställt på 
dagens datum, och en textruta där orsaken till frånvaron kan ges. Detta skickas in 
till skoladministrationen genom att skicka informationen via knappen 
”sjukanmäl”. Datumväljaren skapar även möjlighet att efteranmäla sjukdom 
liksom att anmäla sig sjuk inför morgondagen. 

Ledighetsansökan fungerar på liknande sätt med skillnaden att det finns två datum 
att välja på om man söker ledighet för mer än en dag. Då väljer man ett från- och 
ett tilldatum. 

4.2.2 Slutprodukt 

Studenterna fick inte tid att programmera in all önskvärd funktionalitet men nådde 
målet med att göra fungerande prototyper.  Det är alltså möjligt att testa apparna 
trots att många viktiga funktioner saknas. Bilaga 2 och bilaga 3 visar slutgiltiga 
bilder från studenternas projekt. Vid slutet av arbetet innehöll apparna följande: 

 En tabb-meny längst ner på skärmen med fem fungerande knappar med text. I 
Android-appen innehåller knapparna även bilder. 

Figur 4-8. Kontoinställningar 
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 En startsida som har tre rubriker, ”Nästa lektion”, ”Dagens lunch” och 
”Notiser”, med kortare textinformation under varje rubrik. Alla texterna är 
hårdkodade i appen. 

 En schemasida innehållande en bild på ett exempelschema. I Android-
applikationen får man en bild på ett veckoschema då telefonen vrids 90 grader. 

 En chattsida med en lista över tillgängliga chattgrupper. Listan skapas med 
hjälp av ett http-anrop till en extern XML-fil som hämtar informationen från 
en databas. När man klickar på en chattgrupp kommer man in i ett chattrum 
som innehåller en fungerande chatt, som hämtar meddelanden från databasen 
på samma sätt. Längst ner i chattrummet finns en textruta där man skriver in 
meddelanden. De skickas med http till databasen. Det som inte implementerats 
är automatiska uppdateringar. Man behöver lämna chattrummet och gå in igen 
för att få se nya meddelanden. 

 En kurssida innehållande fem rubriker. De två första, ”Uppgifter/prov” och 
”Inlämnat”, leder till undersidor när man klickar på dem. Undersidorna 
innehåller information som för iPhone-appen hämtas med http-anrop från 
databas, men som är hårdkodad i Android-appen. De två följande rubrikerna, 
”Föreläsningar” och ”Kursmål” saknar funktionalitet. När man klickar på den 
sista rubriken, ”Länkar”, fälls det ut en lista med två webbplatser. 

 Inställningssidan har olika funktionalitet för de två apparna. I Android-appen 
finns en spinner där man kan välja användaridentitet för chatt-funktionen. I 
iPhone-appen finns rubrikerna för inställningssidan, där den första, 
”Kontoinställningar” leder in till en undersida med information om 
kontoinnehavaren, såsom namn, mail, klass och telefonnummer. Informationen 
är hårdkodad. 

 

4.3 På vilket sätt skiljer sig Android och iOS åt när det 

gäller att börja programmera appar? 

Är det stor skillnad mellan Android och iOS? Vilka för- och nackdelar har de olika 
utvecklingsmiljöerna? Är programmeringsspråken olika varandra? Studenterna 
jämför de mobila plattformarna och ger en djupare förståelse för skillnaderna och 
likheterna utifrån ett nybörjarperspektiv. 
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4.3.1 Utveckling 

Som ny utvecklare för mobila plattformar finns ett stort ställningstagande då det 
gäller vilket operativsystem man vill jobba mot. Den som vill inrikta sig på iOS-
appar måste ha tillgång till en Macintosh medan en Androidutvecklare har ett 
friare val av arbetsredskap. För Mac finns två olika utvecklingsmiljöer, dels Xcode 
som är Apples egna program och dels AppCode som är ett konkurrerande 
utvecklingsprogram. För Android rekommenderas Eclipse tillsammans med några 
verktyg för Androidutveckling och det är möjligt att ladda ner alltihop i ett enda 
paket. Eclipse finns för bl.a. Windows, Linux och Mac. Studenternas erfarenheter 
bygger på Xcode och Eclipse. 

Utvecklingsmiljöer 

Utvecklingsmiljöerna Xcode och Eclipse har ungefär motsvarande funktionalitet. I 
programmen finns bl.a. kataloger och filer, debugger-area, fel-logg och 
hjälpavsnitt. Som nybörjare är inte tröskeln särskilt hög att komma igång även om 
det krävs lång rutin för att bemästra de många valmöjligheter som finns. Eclipse 
ger användaren större frihet att omorganisera programmets struktur medan Xcode 
upplevs som mer estetiskt tilltalande. Båda miljöerna ger god hjälp med 
kodkomplettering och studenterna har inte kunnat avgöra vilket program som gör 
det bäst. 

En stor skillnad är det verktyg programmen använder för att testköra koden. 
Eclipse använder sig av en emulator som skickar samma maskinkod som tele-
fonen sedan kommer använda. Det gör att testprogrammet fungerar precis som 
om det vore en riktig telefon. Nackdelen är att maskinkoden tar lång tid på sig att 
utföra sina kommandon och emulatorn blir långsam både att starta upp och att 
testköra. Uppstarten tar vanligtvis mellan fem-tio minuter. Alternativet är att köra 
programmet direkt i sin Androidtelefon vilket går mycket fortare. 

Xcode har en integrerad simulator som är snabb att starta upp och fungerar 
trovärdigt. Det negativa är att simulatorn körs med en anpassad maskinkod och 
det riskerar att vissa buggar inte upptäcks. Apple rekommenderar att använda 
simulatorn under utvecklingen och att testköra appen i telefonen under slutfasen, 
något som dock kostar pengar. Skillnaderna mellan emulatorn och simulatorn 
handlar om hur man valt att prioritera snabbhet mot exakthet. [12] 

Plattformar 

Trots att iOS först släpptes 2007 i samband med den första releasen av iPhone är 
det ett gammalt operativsystem med anor från början av 90-talet. iOS är en lättare 
variant av Mac OS, operativsystemet som i sin tur grundades på NeXTStep. Detta 
gör att iOS är ett moget system till skillnad från Android. Android släpptes 2008 
och både rekommendationer och API:er ändras fortfarande ofta. Det gör det 
svårare för Androidutvecklaren som behöver anpassa sitt kodande till många olika 
förutsättningar. Dessutom finns många fler Androidversioner ute på marknaden 
att ta hänsyn till. En programmerare till iOS behöver normalt sett bara producera 
appar anpassade för de två senaste iPhone- eller iPad-versionerna. 
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4.3.2 Språk 

Android-programmering grundar sig på java och iOS-programmering använder 
objective-C. De utgår bägge från C-språket och har många likheter men även en 
hel del olikheter. Framförallt skiljer de sig i användandet av pekare och därmed 
också i syntaxen för detta. En vanlig åsikt är att objective-C upplevs som svårt till 
en början, just på grund av syntaxen, medan java är lätt att ta till sig. 

Pekare 

Alla objekt som skapas i objective-C måste vara pekare. De enda undantagen är 
primitiva typer och strukturer som t.ex. integer, bool och double. Pekarobjekten 
markeras med en stjärna före variabelnamnet när de deklareras. I java används inte 
pekarnotation även om det faktiskt fungerar på liknande sätt i bakgrunden. Alla 
variabler är referenser till objekt utom för primitiva typer. Java använder 
punknotation för att kalla på metoder eller komma åt klassmedlemmar. Det går att 
göra på liknande sätt också i objective-C, men det är rekommenderat att använda 
hakparentesnotation. Metodanrop kallas att skicka meddelanden och 
hakparenteserna förtydligar den skillnaden. Det finns en viss skillnad mellan 
metodanrop i java och meddelanden i objective-C men det är utanför ramarna för 
rapporten. 

Syntax 

Förutom hakparenteserna och pekarna finns inga stora skillnader i syntax. Båda 
språken använder semikolon för att avsluta ett kommando och de tillämpar de 
vanliga looparna, liksom selektions, på samma sätt. Den större skillnaden som inte 
nämnts är utseendet på metoderna och den förklaras tydligare nedan. Java är strikt 
när det gäller hur man utför sin kod till skillnad från objective-C där flera sätt 
finns att göra samma sak, som punktnotation och hakparenteser. Eftersom 
objective-C bygger på C är det möjligt att använda C-specifik syntax. Objective-C 
har exempelvis en speciell klass för arrayer som heter NSArray men det är också 
fullt möjligt att använda C-språkets traditionella syntax med hakparenteser. 

Metoder 

Metodernas utseende skiljer sig mycket mellan språken. Metoderna i objective-C 
har längre namn som beskriver de efterfrågande argumenten. En metod i java kan 
heta setName och motsvarigheten i objective-C setName:withAge:. Argumenten 
förs in efter varje kolon istället för i en parentes. Jämförelsen ses tydligast genom 
exemplet: 

Java: elev.setName(”Daniel”, 19); 

Objective-C: [elev setName:@”Daniel” withAge:19]; 
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Skapandet av objekt 

Den största skillnaden mellan språken är hanteringen av pekare. Bortsett från dem 
och syntaxskillnaden med hakparenteser finns ytterligare en skillnad. I java skapas 
objekt genom att skriva ordet new framför klassnamnet. I samband med detta 
avsätts minnesplats åt objektet och det initieras. Samma funktion görs i två steg i 
objective-C. Minnesplats allokeras med alloc och initieras med init (eller varianter 
av init). Normalt sett görs detta på samma gång och dessa två rader utför samma 
uppgift men för olika operativsystem och med olika kod: 

Java: Student elev = new Student(); 

Objective-C: Student *elev = [[Student alloc] init]; 

Klassfiler 

En javaklass består av en enda fil och klassens metoder behöver inte uppges innan 
de implementeras. Det kan därför vara svårt att få en överblick över en klass i 
java. Objective-C-klassers innehåll deklareras i en headerfil och implementeras i en 
implementationsfil. Det är inte möjligt att göra det på något annat sätt eftersom 
kompilatorn som kör koden läser av header- och implementationsfilerna var för 
sig. Implementationsfilen måste länka till sin header och headerfilen bidrar till att 
göra klassens innehåll tydligt och lätt att få grepp om. Däremot måste 
programmeraren växla mellan två filer när en klass skapas. 

4.3.3 Struktur 

Ett Androidprojekt utgår från filen AndroidManifest och ett iOS-projekt utgår 
från dess target, med samma namn som projektet. I dessa filer bestäms 
huvudreglerna för programmet, exempelvis applikationens skärmriktning eller 
tillåtna versioner av operativsystem. AndroidManifest talar även om vilken klass 
som är programmets startaktivitet. Studenternas projekt består av en ensam 
aktivitet, även om det är möjligt att ha flera. Aktiviteten motsvaras till stor del av 
iOS-projektets AppDelegate. De båda tar hand om händelser från 
operativsystemet, som t.ex. att appen startas eller är på väg att stängas. Det är även 
där utvecklaren talar om vad skärmen ska visa, dvs. vilket fragment och vilken 
viewController som innehåller appens förstasida.  

Androids fragment och iOS viewControllers fungerar i stora drag på samma sätt. 
De bygger upp varsin sida med det data som ska presenteras och den vy som 
visas, och för varje ny sida behövs normalt ett nytt fragment/en ny 
viewController. 

Apparnas utseende kan bestämmas programmeringsmässigt men också via 
layoutfiler. iOS-filer (xib-filer) kan endast redigeras grafiskt till skillnad från 
Android-filer (XML-filer) där valet står mellan att använda ett grafiskt gränssnitt 
eller att redigera XML-koden direkt. 
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Appens utseende 

iPhone har många färdiga klasser och fördefinierade utseenden. Detta för att 
programmeraren ska kunna anpassa sin app efter Apples design. Som exempel kan 
tabeller i iPhone se ut på två sätt, som en lista med rubriker eller en grupperad 
lista. Men det är också möjligt att modifiera och skapa egna utseenden. Android 
har däremot inga standard-utseenden. Utvecklarna får själva bygga upp en layout 
och anpassa klasser för sitt eget behov. Båda utvecklingsmiljöerna Eclipse och 
Xcode har s.k. Interface Builders, dvs. möjligheter att grafiskt välja komponenter 
som programmet ska bestå av. Systemen kan skapa egna utseenden på två sätt: 

1. Layouter definieras i XML-filer/xib-filer 

2. Layouter utformas programmeringsmässigt i java- eller objective-C-klasser 

Det går även att utgå från en layout-fil, och modifiera utseendet i den 
programmeringsmässigt. 

 

4.4 Hur använder man objektorientering för att 

utforma en app som har den efterfrågade 

funktionaliteten? 

Det är inte möjligt att programmera vare sig för Android eller för iPhone utan att 
utgå från objektorienterad programmering (OOP). Språken är helt baserade på 
objektorientering och ramverken som finns till förfogande är direkt kopplade till 
OOP. Den här resultatdelen beskriver strukturen på de program studenterna 
skapat. 

4.4.1 Appens uppbyggnad 

Om man går till grunden och jämför båda projekten hittas förhållandevis många 
likheter. Studenterna har valt att visa den gemensamma strukturen och presenterar 
därför en generell bild av applikationerna. Dessutom refereras i stycket hädanefter 
de båda som ett program. En översiktlig förklaring av programmet är att det 
består av fem sidor där varje sida kan ha en eller flera undersidor. I Figur 4-9 ses 
ett heltäckande klassdiagram för studenternas prototyp. 
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Figur 4-9. Generellt klassdiagram för båda apparna. 

Överst i figuren visas Activity/AppDelegate som är applikationens startpunkt och 
grunden för all apputveckling. Klassen innehåller en TabHost/TabBarController 
som ansvarar för programmets meny. Menyn utgörs av fem Tab/TarBarItem som 
var och en representerar varsin klickbar flik. Det är dessa flikar som gör det 
möjligt att växla mellan olika sidor. Flikarna presenterar också sidorna som är fem 
till antalet, en sida för varje flik. I bilden kan man utläsa sidornas namn, som är 
Frontpage, Schedule, Chat, Courses och Settings. Alla sidor i applikationen är 
underklasser till klassen Fragment/ViewController. Den kan beskrivas som mallen 
för hur en sida är uppbyggd, där varje sida är specialdesignad för sitt eget syfte. En 
del av sidorna är kopplade till undersidor, exempelvis Chat och Courses som har 
totalt tre undersidor.  

Diagrammet innehåller även en klass med namnet AsyncTask/ 
NSURLConnection som används för att hämta data i XML-format asynkront 
över Internet. Den är kopplad till Chat och ChatRoom, och hämtar all data för att 
presentera vilka chattar som finns och vad chattarna innehåller. Dessutom gör 
klassen det möjligt att skicka chattmeddelanden. På bilden finns tre kopplingar 
namngivna till GetChats, GetMessages och SendMessage.  

4.4.2 OOP i projektet 

Utan objektorientering hade det varit svårt att få en överblick över projektet. 
Objektorientering gör det möjligt att dela upp data och kod i olika objekt och 
därigenom få en bättre struktur. 
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Klasser 

Båda projekten är grundade på åtskilliga klasser. Varje sida som presenteras är en 
egen klass, de menyer som innehåller sidorna är egna klasser och 
implementationen av sidorna använder många klasser för att uppnå sin funktion. 
Det faktum att båda språken är objektorienterade gör att all kod måste finnas i 
olika klasser. 

Arv 

Samtliga klasser i båda applikationerna ärver från andra klasser. Som exempel är 
de flesta klasserna i iOS-appen underklasser till en listklass. Listklassen är i sig själv 
en underklass till en annan osv. I Androidprojektet är t.ex. ExpandableListView 
en underklass till ListView som i sin tur också är en subklass. I java utgår alla 
klasser från en enda rotklass som heter Object, och listklasserna hittar vi längre 
ner i arvshierarkin. I objective-C utgår nästan allt från rotklassen NSObject, men 
det är möjligt att skriva egna rotklasser. Arv ingår med stor tydlighet i arbetet. 

Polymorfism 

Polymorfism används indirekt i projekten eftersom ramverken förväntar sig att de 
olika klasserna implementerar vissa metoder. I Androidapplikationens AsyncTask 
finns abstrakta metoder som måste implementeras i dess subklasser. Eftersom 
metoderna implementeras på olika sätt är det ett exempel på polymorfism. Ett 
annat exempel är iOS-projektets delegates som kan tvinga programmeraren att 
skriva kod för sina metoder. Delegates används bl.a. i tabell-klassen och 
metoderna ger t.ex. antal rader i tabellen eller det data som ska listas. Det finns 
många tecken på polymorfism i de båda projekten. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Diskussionskapitlet låter författarna ge sina synpunkter på det arbete som gjorts 
både gällande resultatet och gällande tillvägagångssättet. Slutsatsen redovisas i 
kapitlets avslutning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte har varit att få mer kunskap om Android- och iOS-
programmering genom att programmera för de båda systemen. Målet har varit att 
skapa två likadana men ofullständiga appar, det skulle alltså vara möjligt att 
navigera i apparna även om en stor del av funktionaliteten saknades. Projektet 
skulle leda till en produkt som skulle kunna användas som presentationsmaterial 
inför kunder. Förutom programmeringsuppdraget har fyra frågeställningar ingått 
in examensarbetet. Resultatet diskuteras i var och en av frågeställningarna. 
Avsnittet avslutas med en fråga om projektets framgång. 

5.1.1 Vilka funktioner kan elever tänkas efterfråga av en bra skolapp? 

Frågan som ställdes var konkret och tydlig, och såhär i efterhand är vi inte säkra 
på att vi har hittat all efterfrågad funktionalitet. Apparna är inte ordentligt testade, 
inte minst med tanke på att mycket funktionalitet fortfarande saknas, och utan 
feedback från potentiella användare kan vi inte dra några säkra slutsatser. Vi tror 
däremot att vi har fått med det nödvändigaste med tanke på våra egna 
erfarenheter av utbildning och tack vare responsen från de tillfrågade eleverna. En 
del funktioner har varit självklara, såsom schemasidorna, medan andra funktioner 
har kommit till för att kunna utmana om att bli den ”bästa” skol-applikationen. 
Sådana funktioner är t.ex. pushnotiser, som eleverna själva kan ställa in, chatt-
sidorna och prov/inlämningsschemat. 

5.1.2 Hur utformar man användarvänlig funktionalitet? 

Vi har inte jobbat med användarvänlighet tidigare och frågan har behandlats 
utifrån erfarenheter snarare än teori. Det har inte varit aktuellt att göra 
litteraturstudier i ämnet eftersom det ligger utanför ramarna för arbetet. Vårt sätt 
att angripa problemet har varit att jämföra olika applikationer på våra telefoner 
och därigenom hitta fördelar och nackdelar med olika design. Dessa jämförelser 
ledde oss till de principer vi fastställde enligt vår egen uppfattning: 
lättöverskådlighet, minimering av antalet touch och snabbhet att växla mellan 
sidor. 

Frågan har handlat enbart om användarvänlig funktionalitet och därför har vi inte 
lagt fokus på designaspekten. Som programmerare förstår vi att utseendet är en 
viktig faktor och naturligtvis har vi funderat över det estetiska, men det är något vi 
har lämnat utanför rapporten. 
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5.1.3 På vilket sätt skiljer sig Android och iOS åt när det gäller att 
börja programmera appar? 

Vi begränsade frågan till att innefatta endast en nybörjares perspektiv eftersom vi 
vid projektets start jobbade med att lära oss system, språk och utvecklingsmiljöer. 
Begränsningen gjorde det naturligt att upptäcka svårigheter och olikheter 
allteftersom vi gjorde framsteg. För att kunna svara på frågan fick vi ägna mycket 
tid till att förstå även varandras projekt, utvecklingsmiljöer och språk. För oss har 
steget till att programmera för den andra plattformen minskat stort genom 
jämförelsen och vi tror att kapitlet är en bra hjälp för de som funderar på att börja 
med utveckling för mobiltelefoner. 

5.1.4 Hur använder man objektorientering för att utforma en app som 
har den efterfrågade funktionaliteten? 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att skapa appar men alla kräver ett 
objektorienterat synsätt eftersom plattformarna är uppbyggda på det. 
Objektorienteringen i sig öppnar för fler möjligheter eftersom utvecklarna är fria 
att använda klasser efter sitt behov. Vår studie resulterade i en lösning på 
problemet vilket vi redovisade i ett klassdiagram. Lösningen är en generell lösning 
för båda plattformarna och det finns naturligtvis små skillnader mellan våra 
projekt, inte minst med tanke på att plattformarna kommer från olika utvecklare. 
Vi är medvetna om att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi hade haft andra 
förkunskaper eller om vi valt att angripa problemet på ett annat sätt, men utifrån 
den insikt vi har haft är vi nöjda med det vi åstadkommit. 

5.1.5 Hur väl lyckades projektet? 

Vi hade förhoppningar om att nå mycket längre med programmeringen än det vi 
till slut uppnådde. En viktig förklaring är att vi båda var nybörjare och därför fick 
jobba mycket med teori och inlärning för att få rätt förståelse innan vi kunde sätta 
igång. Det hade naturligtvis varit en mycket smidigare uppgift att jobba med språk 
vi redan haft kunskap om och då hade vi kunnat utföra mer. 

Utifrån vårt nybörjarperspektiv tänkte vi oss två applikationer med likadant 
utseende. I efterhand insåg vi att vi borde ha frångått den idén och istället utgått 
från plattformarnas rekommenderade mallar. Det gällde framförallt menyn som 
iOS-utvecklaren enkelt skapade utifrån färdiga klasser men som Android-
utvecklaren fick lägga mycket tid på för att anpassa till iOS-mallen. 

Om vi hade fått göra om arbetet med den kunskap vi har idag är vi övertygade om 
att vi hade kunnat implementera mer och producera en bättre slutprodukt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vi träffades regelbundet under arbetets gång vilket gjorde att vi hade kontroll över 
projektet. Vi visste vad vi hade gjort och vad som fanns kvar att göra, och vi 
kunde hela tiden både tänka framåt och modifiera tidigare planer tillsammans. 
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Vår analys av applikationens innehåll bestod av en mindre undersökning i ett tidigt 
skede. Underlaget utgjordes av ett litet antal svarande och det kunde ha varit 
önskvärt att få mer respons. Anledningen till att vi inte utökade studien låg i att vi 
ansåg oss ha fått goda svar av de tillfrågade. De tillfrågade tillhörde målgruppen 
för applikationen och de gav utförliga besked om sina önskemål. Vi ansåg att 
svaren var genomtänkta och det gjorde oss redo att påbörja nästa steg i arbetet. 

Den förändring vi kunde ha gjort var att avsätta mer tid i början av arbetet så att vi 
hade haft mer tid att slutföra produkten. Dock hade vi begränsat med tid under 
denna period vilket försvårade planeringen. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Projektet har lett fram till en fungerande prototyp med några implementerade 
sidor. Under arbetet fastslogs att de sidor och den funktionalitet som elever 
efterfrågar är bl.a. schema, provschema, chatt och egna pushnotiser. Faktorer som 
förutom funktionalitet bidrar till en användarvänlig app är lättöverskådlighet och 
smidighet. 

Arbetet har även lett till ett förslag på hur dessa funktioner kan sammansvetsas i 
ett projekt och ett klassdiagram har fått illustrera den gemensamma lösningen för 
både Android och iOS. Utifrån det kan man utläsa att apparna har en meny som 
hållare för alla de sidor som presenteras och att en klass är länken mellan 
applikationerna och det data som hämtas från databasen. 

I arbetet redogörs också för skillnader mellan plattformarna. En skillnad är att 
iOS-programmeraren normalt bara behöver programmera för de två senaste iOS-
utgåvorna medan Androidutvecklaren måste anpassa sin produkt för många olika 
skärmstorlekar och operativsystem. En annan skillnad är att objective-C upplevs 
som ett svårare programmeringsspråk att ta till sig än java. 

Arbetet skulle kunna utvecklas vidare genom att implementera den funktionalitet 
som prototyperna saknar. Applikationerna behöver också en koppling till de 
skolor som kan vilja använda apparna. 
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