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Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Stockholm 4 maj 2015

Hej!
Nu är det dags att dra igång Nobelmuseets elevprojekt och Forskarhjälpens femte 
delprojekt – App-jakten.
Arbetsgruppen kring App-jakten består av; 
• Katarina Nordqvist som är forskningschef på Nobelmuseet är initiativtagare 

till och projektledare för Forskarhjälpen, 
• Jakob Tholander, docent i människa–dator interaktion vid forskningscentret 

MobileLife vid Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms 
universitet och ansvarig för forskningsprojektet som eleverna skall hjälpa till 
med, 

• Forskarna Stina Nylander och Jarmo Laaksolahti vid SICS (Swedish Institute 
for Computer Science) kommer att utföra analyserna av elevernas inskickade 
material och svara på frågor om dem, 

• Paulina Wittung Åman, museilektor på skolavdelningen på Nobelmuseet, och 
pedagogiskt ansvarig för App-jakten kommer att fungera som ett pedagogiskt 
bollplank, 

Sedan finns jag, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator för 
Forskar hjälpen till hands för Er – det är bara att maila, ringa eller facebooka om 
allt från himmel till jord.

På hemsidan kommer det att finnas ytterligare presentationer av oss allihop. 
Projektet innebär ju, i korthet, att era klasser skall hjälpa forskarna att 

inventera hur människor i Sverige använder sina mobiltelefoner idag samt 
utifrån detta ge förslag på nya, framtida appar

Eleverna jobbar i grupper om två och inventerar mobilanvändning genom 
intervjuer av personer i olika åldrar i sin omgivning, gör analyser av materialet 
med hjälp av forskarna samt utarbetar förslag på nya appar. Till sist tillverkar de 
en vetenskaplig poster per grupp där de beskriver sina resultat. Av alla klassens 
postrar (ca 15 i en klass på 30 elever) så väljer klassen själva ut EN poster som 
representerar skolan och som är med i den postertävling se sid 31 i kompendiet. 
OBS! Man får gärna ha flera klasser på samma skola som medverkar i projektet, men 

tänk då på att man bara kan skicka in EN poster per skola till postertävlingen.
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Postrarna (en från varje skola) kommer att läggas upp på App-jaktens hemsida 
där alla som vill kan rösta på sin favoritposter via Facebook. 

De tre postrar som får flest röster via Facebook kommer att visas för en jury 
som sedan väljer ut en vinnare. Vinnarpostern får tre biljetter till Nobel pris-
utdelningen 2015. Mer information kommer att finnas på www.forskarhjalpen.se

Alla de fina postrar som så småningom kommer att bli resultatet av poster-
tillverkningen och som inte kommer till sluttävlingen, kan upp märk sammas 
ändå genom utställningar på den egna skolan, eller genom att de kan läggas upp 
på den egna skolhemsidan. 

Den 9 december kommer det att bli en avslutskonferens dit en lärare och två 
elever per skola är välkomna. Konferensen kommer att bestå av föreläsningar och 
resultatrapportering från forskarna. Alla postrarna som har varit med i poster-
tävlingen (en per skola) hängs upp här på museet och eleverna får stå vid sina 
respektive postrar och presentera dem kort. Två ytterligare priser kommer att 
delas ut vid konferensen.

Vi har som mål att hemsidan skall vara den plats där man hittar information 
om det mesta. Vi från Nobelmuseet och forskarna kommer att ha varsin blogg 
med texter, bilder och filminslag osv. Det vore toppen om ni lärare och/eller 
eleverna blir aktiva i detta också – ni får mer än gärna skicka in frågor, egna 
filminslag och bloggar om ert arbete osv så publicerar vi det på hemsidan. 

Vi har startat en sluten Facebookgrupp för lärare som heter App-jakten – gå 
gärna med i den! Där är det meningen att Ni som lärare skall kunna utbyta 
erfarenheter med varandra, eller nå mig med frågor och kommentarer – jag kollar 
både mail, hemsidan och Facebook med jämna mellanrum.

Forskarhjälpen är finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Är du 
nyfiken på andra projekt som de finansierar, titta in på www.stratresearch.se

Med hopp om en stimulerande tid i App-jakten, och än en gång – Varmt 
välkommen! 

Anna Johanna Lindqvist Forsberg
Museilärare Nobelmuseet och projektkoordinator Forskarhjälpen 

08/534 818 41, 070/ 618 63 44
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se

forskarhjalpen@nobelmuseum.se
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Uppstartskonferens för App-jakten, det femte delprojektet  
i Forskarhjälpen 4 maj på Nobelmuseet

Program

10.00 Kaffe och smörgås
10.30 Välkommen! Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projekt koordi-
 nator. Presentation av Forskarhjälpen, Katarina Nordqvist,
 projektledare för Forskarhjälpen
10.45 Jakob Tholander, forskare vid MobileLife vid Stockholms
 universitet berättar om sin forskning och om projektet App-jakten
11.15 Historisk bakgrund – Nobelpris som ligger till grund för den 
 digitala tekniken, Milena Dàvila, Museilärare Nobelmuseet
11.35 Bensträckare
11.45 Anders Hektor, Näringsdepartementet, berättar bl a om den 
 ökande digitaliseringen i samhället 
12.05 Magnus Bylund, SICS, berättar om digitaliseringen och den 
 personliga integriteten 
12.25 Jannike Kohinoor och Helena Dalivin, lärare vid Mälarhöjdens 
 skola, berättar om sitt engagemang för att få in på programmering
 på skolschemat
12.45 Lunch i Bistro Nobel
13.45 Genomgång av App-jaktens praktiska delar, Stina Nylander SICS 
14.15 Genomgång av postertävlingen i App-jakten, Katarina Nordqvist
14.30 Hur få in App-jakten i det vanliga skolarbetet?  
 Museilektor Paulina Wittung Åman
14.45 Lärare som medverkat i föregående Forskarhjälpen-projekt delar 
 med sig av sina erfarenheter
15.10 Bubbel, snittar och information om Nobelmuseets skolmaterial 
 om entreprenörsskap, Paulina Wittung Åman
16.15 Visning av museet
17.00 Konferensen avslutas
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Vad är Forskarhjälpen?

Målet med Forskarhjälpen är att skolelever själva ska få möjlighet att prova 
på riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forsknings-
projekt kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning. 
Förhoppningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten men betydelsefull 
pusselbit i ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och 
är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. För mer information om 
tidigare Forskarhjälpsprojekt, gå in på www.forskarhjalpen.se

VARFÖR FORSKARHJÄLPEN?
Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall för-
bättringar, men det innebär också att vi står inför en rad utmaningar.
 Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld?
 Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs 
människor som är kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem!
 Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen 
tidigare gått, enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslut-
samhet står fast vid sin övertygelse. Dessa människor är vår framtids hjältar – 
Forskarna!

VAD ÄR FORSKNING?
För mig är forskning att ge sig ut på en nutida upptäcktsresa. In i celler och 
atomer eller ut bland galaxer och svarta hål. På jakt efter ny kunskap. Med 
förhoppningen att vara först med att hitta något nytt. Som kan bidra till att 
hjälpa oss att lösa viktiga problem, stora som små. Forskning hjälper oss till 
exempel att förstå orsaken bakom olika sjukdomar och kan användas för att 
utveckla smartare sätt att behandla och bota sjukdomar. Forskning kan också 
hjälpa oss att få fram nya och miljövänliga material eller bränslen för framtidens 
fordon. Forskning är jakten på det okända, att systematiskt söka ny kunskap. 
Utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Och de resultat som en forskare 
kommer fram till ska också kunna kontrolleras och upprepas av andra forskare. 

 Katarina Nordqvist, initiativtagare till Forskarhjälpen

Vad är forskning för Dig?
På Forskning.se kan du hitta mer information om vad forskning är. Här kan du också läsa om andra 
forskningsprojekt, som på teman artificiell intelligens eller förnybar energi.
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Översikt för arbetet med App-jakten

1.  
Utföra intervjuer med människor i olika åldrar om deras appanvändning

2. 
Sammanställa dessa intervjuer och jämföra egna data med klassens respektive alla 
medverkande skolor i App-jakten

3.
Med hjälp av data – generera egna ideer för nya appar

4.
Presentera eget arbete och resultat i en vetenskaplig poster

5.
Välja ut den poster som ska representera skolan i postertävlingen

6.
Postertävling respektive Apptävling (en poster respektive alla appförslagen från 
varje skola)

7. 
Final på Nobelmuseet, 9 december (två elever och en lärare från varje skola)

➪
➪

➪

➪

➪

➪

➪
➪

➪

➪

➪

➪
➔
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➔
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TIDSPLAN
App-jakten är uppdelad i fem steg. Stegen kan kortas av och förlängas beroende 
på hur schemat ser ut eller hur man vill lägga upp sin undervisning, så ett steg 
behöver inte vara en lektion.

20:e augusti. 

• Från och med detta datum finns forskarna tillgängliga för att ge stöd och hjälp 
om sådant som är oklart.

Steg 1. 
• Genomgång av årets tema samt introduktion till den första uppgiften.
• Planering inför intervjuer.
• Intervjuer görs som hemarbete.

Steg 2.
• Kategorisera och strukturera insamlat intervjumaterial. 
• Klassdiskussion om materialet. 
• Mata in data från intervjuer i online-formulär från MobileLife,  

länk: www.appjakten.se
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Forskarna analyserar data

2 Okt–23 Okt:
Generera idéer, appdesign
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23 September 

• Deadline för inmatning av intervjuer i online-formulär.

2 Oktober 

• MobileLife skickar ut dataanalysen till alla deltagare.

Steg 3.
• Analysera resultat
• Generera designförslag med hjälp av forskningsmetoder.

Steg 4.
• Välja bästa alternativ.
• Utforma designförslag i större detalj.
• Utforma poster.
• Skicka in ett app-förslag per grupp via webbformulär

Steg 5. 
• Sammanställning av arbetet.
• Färdigställa poster.

23 Oktober 

• Postrarna färdiga och inskickade.

13–27 november 

• Posterröstning på Facebook.

27 November

• Vinnare utses i postertävlingen via Facebook.

9 December

• Avslutningskonferens på Nobelmuseet ca Kl. 10–15.

Rättigheterna till de idéer på nya appar som ni i slutändan ska ta fram 
är själv klart era egna och kan inte exploateras kommersiellt av Nobel-
museet eller MobileLife. Vi förbehåller oss dock möjligheten att 
använda forsknings mate rialet för presentationer i forsknings samman-
hang och för forsknings artiklar.
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Bakgrund till forskningsuppgiften

MÄNNISKA–DATORINTERAKTION
Smarta telefoner och mobil teknologi i olika former är idag en självklarhet för 
många och används inom allt från arbete, skola, underhållning och socialt 
umgänge. Detta ställer ständigt nya krav på förbättrade och förenklade tekno-
logier och interaktions former. Forskningscentret Mobile Life Data- och System-
vetenskapliga institutio nen, Stockholms universitet, forskar om hur framtidens 
mobila teknologi kan komma att se ut genom att undersöka människors teknik-
användning av idag och använda detta som grund för nya prototyper och 
applikationer (appar).

 Prototyp = delvis fungerande app eller system.

Den här forskningen bedrivs inom området Människa-datorinteraktion, för kortat 
MDI, som undersöker samspelet mellan människa och teknik och omfattar 
planering, design och studier av interaktiva produkter och tjänster. MDI är ett 
tvärvetenskapligt forskningsområde som knyter samman data veten skap med 
flera andra områden, till exempel ingenjörsvetenskap, industridesign, psykologi, 
arbetsvetenskap och kreativa vetenskaper. Den engelska beteckningen human-
computer interaction, förkortat HCI, är också vanlig även i Sverige.

Forskningen som bedrivs inom MDI handlar om att skapa framtidens 
informa tions teknologi och att hitta metoder för att ta fram den nya teknologin. 
Det gör man genom att studera människor för att bättre förstå deras behov, 
önskemål och aktiviteter, och sedan använda detta som en grund för att skapa 
bättre teknik. Historiskt sett, har MDI beskrivits som studiet av interaktionen 
(samspelet) mellan människor och teknik (i detta fall datorer), inklusive 
användar    gränssnitt, programvara och hårdvara, samt generella datortillbehör så 
som tangentbord och mus. 

 Användargränssnitt = t ex symboler och knappar på en skärm och sätt
 att påverka dessa.

Tidigare var utgångspunkten vanligtvis en enda användare till ett system som var 
fast installerat på en plats t ex en tjänsteman vid ett skrivbord med en dator, och 
att syftet var i de flesta fallen att systemet användes för att utföra ett arbete av 
något slag. Omfattande forskning har således gjorts för att förstå hur människor 
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använder teknik i arbetet 
och hur tekniken kan för-
bättras.
 Forskningen inom 
människa–datorinteraktion 
har förändrats genom åren 
och har nu flyttat fokus från 
enstaka användare och fasta 
datorer på jobbet till många 
användare och många olika 
sorters IT-produkter. 
Internet fanns inte när 
människa-datorinteraktion 
föddes som forsknings-
område, vilket kan vara 
svårt att tro, men för-
ändringarna som webben 
fört med sig har bland annat 
lett till att dator teknologi 
har börjat användas för 
sociala och kommunikativa 

syften snarare än arbete och informations behandling.  I takt med att den tekniska 
utvecklingen har skapat mobiltelefoner, bärbara spelkonsoller och läsplattor har 
datorer börjat användas på alla möjliga ställen, nästan oftare för fritids syften, lek 
och spel än för arbete, och kanske fram förallt också som ett sätt att umgås. 
Sociala medier, digitala fotomöjligheter, och digital musik är bara några exempel 
som full ständigt har förändrat hur vi använder »datorer« och därmed också hur 
digitala tjänster, system och appar måste utformas och studeras. På samma sätt 
har användningen påverkat den tekniska utvecklingen. Till exempel har spel-
utveckling drivit fram förbättrade grafik prestanda hos skärmar. 

Numera blickar människa–datorinteraktion bortom det traditionella användar-
gräns snitten (t ex skärmar, tangent bord) till datorer och utgår istället från en 
synvinkel där fokus är på användares upp levelser och sociala situation. Därmed 
sätts IT-använd ningen i ett sammanhang där det kan finnas många användare 
och många olika teknologier vilket skapar varierande syften och målsättningar 
för använd ningen. 
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En viktig del av forskningen inom detta område blir således att undersöka 
människors användning av t ex smarta telefoner. Detta används sedan för 
att förutsäga och ge exempel på hur fram tidens teknologi kan komma att se 
ut och användas, vilket är en del av den forskningsuppgift som genomförs i 
App-jakten.

På samma sätt som användningen av digital teknik har förändrats över tid har 
målet för människa–datorinteraktion förändrats. Från att ha handlat mycket om 
effektivitet och lättbegriplighet när man skapar system som hjälper användarna 
att utföra sitt arbete på det bästa sättet, handlar det nu om att skapa spännande 
och intressanta upplevelser för användarna, till exempel genom datorspel, 
träningsappar eller sociala medier.

Sammanfattningsvis är syftet med forskning inom detta område att:
• utveckla och undersöka nya applikationer och interaktionstekniker
• ta fram metoder för att implementera (realisera) appar och system 

(exempelvis mjuk- och hårdvarubibliotek)
• utveckla modeller och teorier för att beskriva och förutsäga interaktion
• utveckla metodläror och processer för utformning av appar och system 

(utifrån ett givet syfte och sammanhang)
• hitta tekniker för att utvärdera och jämföra appar och system under 

användning

DESIGN/INTERAKTIONSDESIGN
Design och interaktionsdesign handlar om att ta fram en ny lösning eller skapa 
något nytt, ibland för att lösa ett givet problem, ibland till en definierad mål-
grupp, ibland för att man som designer ser nya möjligheter. I denna process utgår 
man vanligtvis från information om användare och användarsituationer genom 
till exempel intervjuer och observationer för att förstå behov och användning. 
Många gånger behöver man också detaljerad information om den teknik eller det 
material som ska användas, för att vara säker på att man i slut änden får en 
fungerande produkt. Viktigt att påpeka är att det alltid krävs en tolkning av den 
information som samlas in, och att det i alla designprojekt finns utrymme för 
kreativitet. Det handlar alltså inte om att bara fråga den tilltänkta målgruppen 
vad den vill ha, eller att slaviskt följa trenderna i data. Det är väl belagt att det är 
ganska svårt för människor att tala om vad de skulle vilja ha/behöva för nya 
produkter, och naturligtvis svårt för lekmän (ej utbildade inom området) att 
avgöra vad som är möjligt att genomföra. Där har människa–datorinteraktion 
och interaktionsdesign som ämne, och interaktionsdesigners som yrkesutövare 
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sin roll att fylla för att överbrygga klyftan. De forsknings processer som man 
använder sig av inom detta område beskrivs i följande avsnitt och sammanfattas 
även i figuren längre fram.

FORSKNINGSMETODIK
Det finns olika sorters forskning som använder sig av olika metoder och kommer 
fram till olika typer av resultat. Naturvetenskaplig forskning är ofta inriktad på 
att hitta ny kunskap om världen, medan, samhällsvetenskaplig forskning är 
inriktad på att förstå samhälleliga processer som t ex ekonomi och statsveten-
skap. Det finns även tillämpade vetenskaper som datavetenskap och ingenjörs-
vetenskap som i huvudsak är inriktad på att hitta nya tekniska lösningar på 
existerande problem. MDI och interaktionsdesign är ett så kallat mång- och 
tvärvetenskapligt ämne där man blandar metoder och ansatser från flera olika 
vetenskapstraditioner, naturvetenskapliga såväl som samhällsvetenskapliga, 
kvantitativa såväl som kvalitativa (diskuteras vidare nedan). Detta gör också att 
de resultat som tas fram också är av olika karaktär. Till exempel så är den typen av 
intervjustudie som ingår i App-jakten inte endast lämpad för statistisk analys där 
resultatet ofta presenteras i form av tabeller och diagram, samt frekvenser, före-
komster och medeltal, utan behöver förstås både utifrån kvantitativa och 
kvalitativa mått. 

Kvalitativa mått handlar i första hand om att förstå sitt data, t ex varför 
människor uppskattar vissa typer av appar och teknologier. Kvantitativa 
mått däremot handlar om att mäta något t ex vilka appar som är vanligast 
eller vilka åldersgrupper som använder mest mobil teknik. För att kunna 
dra kvantitativa slutsatser så krävs att urvalet av intervjupersoner är 
representativt för hela gruppen. 

Syftet med forskning inom MDI handlar inte enbart om att analysera teknik-
användning baserad på vetenskapliga studier. Studierna ligger också till grund 
för utformning och utforskande av framtida teknik. Detta kan innebära att 
vanliga statistiska krav på hur man väljer ut lämpligt antal stickprov ur en 
population inte alltid sätts i fokus för att man istället ska kunna hitta andra 
intressanta vinklingar i sina studier. Man kanske väljer att titta på vissa grupper. 
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Målet för intervjuerna vi gör i App-jakten är att skapa förståelse över hur 
människor använder sina appar och telefoner, för att i sin tur använda detta 
för att utforma nya teknologier. 

Hade målet varit att t ex ta reda på vilken som var den vanligaste appen inom 
olika åldersgrupper hade det krävts att intervju personerna valts ut på ett annat 
sätt (slumpmässigt) för att vara representativa för Sveriges befolkning.

Inom MDI använder man sig av flera olika metoder och flera olika teoretiska 
områden (kognitionsvetenskap för att förstå människans tänkande, sociologi för 
att förstå våra sociala sammanhang, och datavetenskap för skapa tekniska 
lösningar) för att med hjälp av dessa skapa en förståelse för människors teknik-
användning, för att identifiera intressanta luckor, samt skapa ny och innovativ 
teknik. När målet är att ta fram ny teknik kan man ibland ta vissa »genvägar« 
vad gäller klassiska vetenskapliga krav för att man ska kunna hitta praktiskt 
fungerande lösningar på det problem man försöker lösa. Då kompletterar man i 
stället med flera olika metoder.

De intervjuer som görs i App-jakten är alltså bara en del av ett större metod-
paket som ni får pröva på. Normalt skulle ett projekt innehålla ett antal olika 
metoder såsom analys, design och test som man använder sig av för att besvara en 
forskningsfråga. Ni kommer att använda er av en strukturerad designmetod på 
samma sätt som vi själva ofta gör i vårt arbete. Däremot finns det inte utrymme 
för att programmera, utvärdera eller verifiera idén inom ramen för App-jakten.

Forskningsansats brukar beskrivas som en s k cyklisk process som består av ett 
antal delar som upprepas flera gånger tills man kommit fram till ett tillfreds-
ställande resultat. I App-jakten hinner vi inte genomföra hela processen, utan vi 
går igenom några central delar med både analytiska och kreativa (design) inslag.

Figur 1: Beskrivning av forskningsprocessen inom MDI

Resultat i form av ny kunskap, 

nya metoder och ny teknologi

ANALYS
Intervjuer
Observationer

DESIGN
Skissa
Implementera
Förfina

UTVÄRDERA 
OCH VERIFIERA
Användartest
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Illustrationen visar i stora drag hur forskningsarbetet består av flera parallella 
och återkommande processer där man a) successivt utforskar problemet genom 
att analysera användare och ta fram alternativa lösningar (de två övre rutorna), 
b) design och utformning av produkten genom utforskande av olika möjliga 
framtida scenarion, samt praktiskt utforskar olika idéer genom skisser eller andra 
fysiska former (över högra bubblan), c) genomför empiriska studier av 
användare, deras beteende och hur de förstår teknologin (de två vänstra 
bubblorna). 

 Empiriska studier = bygger på undersökningar av verkligheten,  
 iakttagelser och experiment i motsats till i förväg uppställda teorier  
 eller filosofiska resonemang.  

Dessa olika delprocesser har var och en sina egna metoder. För datainsamling 
jobbar man med till exempel djupintervjuer, enkäter, och observationer av 
människors beteende och sociala sammanhang. För att praktiskt utforska olika 
idéer används skisser, story boards, pappersmodeller, och programmering med 
hjälp av digitala verktyg (www.popapp.in). Utvärdering görs genom olika tekniska 
tester för att kolla att allt funkar, eller genom att låta användare prova eller tycka 
till om en applikation.

Den kreativa delen är central i MDI forskningen och genomförs med hjälp av 
vetenskapligt baserade metoder för kreativt arbete t ex den styrda idégenerering 
som görs under steg 4 i App-jakten. Sådana kreativa metoder hjälper forskaren 
att arbeta strukturerat för att på ett systematiskt sätt kunna ta fram bra lösningar 
baserade på de analyser av datamaterialet som gjorts i tidigare faser.

I det här projektet kommer vi att genomföra en del av den ovanstående 
beskrivna processen. Eleverna kommer att göra en empirisk studie, utforska 
olika framtida scenarion, samt göra beskrivningsskisser av sina olika design-
alternativ eller app-idéer.

Den empiriska studien görs som korta strukturerade intervjuer. Varje grupp 
gör ett antal intervjuer som det går att dra enkla slutsatser ifrån, men särskilt på 
klassnivå samt baserat på intervjuerna från alla klasser i landet kan man dra fler 
och mer intressanta slutsatser om app-användning.

Designbaserad utforskning av olika framtida scenarion görs genom strukture-
rad generering av ett antal olika idéer, beskriva hur de skulle fungera, i vilket 
sammanhang, och vilken effekt/nytta de skulle få.
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APP-JAKTEN – UPPLÄGG OCH UPPGIFTER
App-jakten är uppdelad i fem steg. Stegen kan kortas av och förlängas beroende 
på hur schemat ser ut eller hur man vill lägga upp sin undervisning, så ett steg 
behöver inte vara en lektion. Projektet genomför i grupper om två och två.  
En loggbok eller en mapp rekommenderas starkt där alla anteckningar och 
allt material sparas!

Varje steg avslutas med några diskussionsfrågor. Det går bra att plocka bort 
delar av ett steg för att hinna med, men tanken är att man alltid avslutar med 
diskussionsfrågorna som knyter ihop varje steg. Svaren på frågorna ska antecknas 
i loggboken så att man kan gå tillbaka och titta vid postertillvekningen.

Steg 1 – intervju- och fältstudie
Det första steget av App-jakten går ut på att genomföra en undersökning där ni 
samlar in kunskap om hur människor använder sina smarta telefoner. Framförallt 
ska ni undersöka de appar som de använder sig av i olika sammanhang, varför de 
använder dem, samt vilka egenskaper apparna har. Denna kunskap ska ni sedan 
ta vidare in i nästa steg av App-jakten där ni med hjälp av forskningsmetoder 
inom interaktionsdesign kommer att ta fram idéer på nya appar eller teknologier.
Målet med undersökningen är att försöka få fram information om appar och 
telefonanvändning som vi inte redan känner till. Vi vet till exempel från under-
sökningen »Svenskarna och Internet« att Facebook och Instagram är bland de 
mest använda apparna i många åldersgrupper. 
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Graf från Svenskarna och Internet 2014 över de vanligaste mobil-tjänsterna eller apparna i Sverige.

Genom att inte fokusera på vilka som är de mest populära eller i genomsnittligt 
mest använda apparna är tanken att vi genom undersökningen ska kunna hitta 
luckor i existerande kunskap, sådant som »sticker ut« och är nytt. Detta hoppas 
vi uppnå genom att ställa frågor om vad som är ovanligt, snarare än vanligt samt 
genom att undersöka vad människor gör med tekniken i sin vardag.

LÄRARFÖRBEREDELSER: Dela in klassen i grupper om två och två och ge 
varje grupp ett nummer som erhålles av forskarna på Uppstartskonferensen, och 
som ska anges när intervjuerna matas in i formuläret. Kopiera upp intervju-
mallen i sex exemplar. Se sid 39–48. 

Vilka appar används mest i den 
smarta mobilen?

Diagram 2.14. Andel av de som någon gång laddar ner 
appar som nämner olika appar som de mest använda 
(5 förslag tillåtna). 
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Förberedelser inför intervjuerna
Läs noga igenom hela intervjumallen. 
Varje grupp om två elever ska intervjua sex (6) stycken personer. För att få 
information från människor med olika erfarenheter och kunskaper ska eleverna 
intervjua personer från minst 4 olika åldersgrupper, minst 1 och max 2 i varje 
grupp: 
• 12–17 år, t ex kompisar i din skola eller i någon förening men inte någon annan 

som deltar i forskarhjälpen
• 18–40 år, vänner, bekanta, föräldrar, grannar, släktingar
• 40–60 år, vänner, bekanta, föräldrar, grannar, släktingar
• 60 år och uppåt, vänner, bekanta, föräldrar, grannar, släktingar

För att så smidigt som möjligt hitta intervjupersoner föreslår vi att eleverna  
gör en lista på personer som de tror skulle kunna delta. Ta med fler på listan 
än vad som behövs eftersom några kanske inte kan eller vill delta. Kontrollera att 
varje intervjuperson har en smart telefon och använder appar.
 Boka in tid och plats med intervjupersonerna. Avsätt ca 30 min per person.
Var noga med att anteckna svaren efter varje fråga. Det är svårt att minnas i 
efterhand vad respektive person har svarat.

Intervjuerna
Innan intervjun börjar är det är viktigt att eleverna går igenom följande 
information med varje intervjuperson:
• Om det är någon de inte känner väl är det viktigt att de presenterar sig noga 

(namn, klass, skola)
• Berätta om App-jakten.
• Berätta om vad intervjun kommer att handla om.
• Berätta vad materialet skall användas till.
• Berätta att intervjuerna är anonyma och att informationen bara kommer att 

användas för App-jakten.  

Material som ni bör ha med er: 

• Ett exemplar av den här guiden
• Tillräckligt många kopior av intervjumallen, minst en per intervjuperson. 

Finns på sid 39.
• Pennor
• Extra papper att anteckna på
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Intervjufrågor
Här finns de frågor som ska ställas till varje intervjuperson.

Del 1

Fråga 1: Hur många appar har du på din telefon som du själv (eller någon annan) 
har laddat ner åt dig? Om personen är osäker kan du föreslå att ni tillsammans 
tittar i telefonen.

Fråga 2: Låt personen välja fyra punkter från listan av aktiviteter som hen har en 
app till och som de gillar eller tycker är praktisk.

Aktiviteter: 
❏ Jobb  ❏ Skola ❏ Fritidsaktivitet
❏ Hobby ❏ Tidsfördriv ❏ Träning
❏ Organsation och planering ❏ Praktisk nytta
❏ Vardag  ❏ Nyheter ❏ Socialt umgänge
❏ Väder ❏ Kartor ❏ Spel 
❏ Matlagning ❏ Kollektivtrafik ❏ Semester
❏ Resa ❏ Annan ……

Del 2

Nedan följer ett antal frågor som ska ställas om varje aktivitet och app. 
Frågorna ska alltså gås igenom fyra gånger.

Fråga 3a: Vad heter appen?
Fråga 3b: Vad gör man med appen?
Fråga 3c. Använder den sig av internet?
Fråga 3d: Kan man skicka meddelanden till andra?
Fråga 3e: Har den en lista av kontakter eller kompisar?
Fråga 3f: Blir appen bättre eller roligare om andra använder den?
Fråga 3g: Reagerar den pårörelse?
Fråga 3h: Håller den reda på var man befinner sig?
Fråga 3i: Håller den reda på väderstreck eller riktningar?
Fråga 3j: Använder den sig av sensorer (flera kan kryssas i), t ex 
❏ Termometer,  ❏ GPS,  ❏ Kompass,  
❏ Accelerometer,  ❏ Gyro? ❏ Annan ………
❏ Vet inte
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Nedan finns en förklaring för eleverna, men om intervjupersonen inte känner till 
alla sensorerna så förklara inte utan kryssa i »vet inte«!

Förklaringar av sensorer:
Termometer: mäter temperatur
GPS: talar om var man är
Kompass: visar väderstreck
Accelerometer: mäter hastighetsförändring, känner av rörelse
Gyro: känner av lutning

Fråga 3k: Vad är det som är bra med appen och vad gillar du med den?
Fråga 3l: Hur ofta använder du den (välj ett av alternativen)?
Fråga 3m: Var använder du den mest?

Del 3

När man gått igenom de fyra apparna som intervjupersonen valt ut ställer man 
följande allmänna frågor:

Fråga 4: Finns det någon app som du är tvungen att använda ofta  
(p g a arbete, skola) men inte tycker om?
Fråga 5: Har du några appar som du laddat ner men inte gillade? 
Fråga 6: Finns det någon app som du skulle vilja fanns?
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Steg 2 – Preliminär analys och sammanställning
Här kommer eleverna att jobba dels i sina grupper men även tillsammans hela 
klassen genom att strukturera hela klassens material med utgångspunkt från 
frågorna nedan. Dessa kan sedan vridas och vändas på med utgångspunkt från 
enskilda grupper eller andra mindre uppdelningar.

Analys av intervjuerna
Börja med att titta på intervjuerna från er egen grupp. Besvara följande frågor 
och var noga med att skriva ner svaren så att ni kan använda dem senare under 
projektet.
• Vad var det tre vanligaste resp tre ovanligaste aktiviteterna som människor hade 

appar för i ert material?
• Vilka var det tre vanligaste resp tre ovanligaste apparna som människor 

använder sig av i ert material?

I intervjuerna frågades det om apparna använde följande funktioner:

1. Använder sig av internet
2. Att skicka meddelanden till andra,
3. Ha kompislista,
4. Vara beroende av att andra använder samma app,
5. Reagera på rörelse,
6. Hålla reda på var man befinner sig,
7. Hålla reda på riktningar,
8. Använda sig av sensorer.
• Bland de appar som folk använde sig av vilka var de två vanligaste resp 

ovanligaste funktionerna (i listan ovan)?
• Vilka var de två vanligaste resp ovanligaste sensorerna hos de appar som folk 

använde?

Diskussionsfrågor
• Skriv ned en sak som var överraskande i intervjusvaren.
• Skriv ned en sak som gav en ny lärdom i intervjusvaren.
• Skriv ned en sak som var svårt att förstå i intervjusvaren.
• Finns några skillnader mellan grupperna i klassen?
• Vad kan skillnaderna bero på?
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Mata in intervjumaterialet i webbformuläret
När intervjuerna är färdiga ska materialet matas in i webbformuläret: 
www.appjakten.se 
Intervjuerna kan matas in allt eftersom eller efter avslutade intervjuer. Dock kan 
det vara fördelaktigt och roligt att mata in dem i takt med att de blir färdiga då 
verktyget även ger en visualisering av hur App-jakten går framåt och hur läget ser 
ut just nu.
 Var noga med att skriva in rätt id-nummer, (erhålles av forskarna) vid 
inmatningen av intervjuerna så att inte information blandas ihop med någon 
annans intervjuer.
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Steg 3, 4 och 5 – Analys och designövning
  Insamlat och sammanställt data kommer att göras tillgängligt via: www.appjakten.se 

En analys bör nu har kommit tillbaka av de data som samlades in tidigare under 
projektet. Analysen sammanställer och presenterar samtliga klassers data på ett 
antal olika sätt, men man kan även se egna data och jämföra det med helheten.

De följande tre stegen av App-jakten går nu ut på att ställa det egna resultatet i 
relation till övriga data som samlats in av de andra klasserna runt om i Sverige. 
Genom analysen ska ett antal slutsatser dras om hur appanvändningen ser ut i 
Sverige och i den egna bekantskapskretsen. Baserat på dessa slutsatser ska ett 
antal idéer på nya appar skapas. Instruktionerna nedan ger hjälp igenom de steg 
som behövs för att genomföra detta.

Del 3 – Dataanalys av hela materialet
Efter analysen utifrån egna data, går man vidare och jämför detta med materialet 
som samlats in av samtliga klasser som deltar i App-jakten. Var även nu nog-
granna med att dokumentera slutsatserna.
 Börja med att jämföra klassens resultat med helheten. Ställ samma frågor på 
helhetsmaterialet som på det egna materialet tidigare i del 1. Vilka skillnader 
syns? Är det några speciella överraskningar? Är det något som är konstigt?

Gör till exempel följande:
• Gör en jämförelse mellan åldersgrupperna. Vilka skillnader syns?  

Är det några speciella överraskningar? Är det något som är konstigt?
• Gör en jämförelsen mellan olika områden i landet. Vilka skillnader syna?  

Kan några områden identifieras som skiljer ut sig från de övriga?
• Vad beror det på att det ser ut som det gör?
• Formulera också egna frågor om materialet och försök att hitta svaret.  

Finns det flera svar? 
• Behöver man flera olika förklaringar för att komma fram till bra svar på era 

egna frågor?

Diskussionsfrågor
Baserat på ovanstående resultat skall avslutningsvis ett antal egna slutsatser 
formuleras utifrån materialet som har analyserat.
• Vad är det viktigaste ni kommit fram till? 
• Varför är det viktigt? 
• Idéer för vad det skulle kunna innebära för framtidens teknikanvändning 
och vilken teknik vi borde utveckla i framtiden?
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Del 4 – Generera idéer (Designkoncept)
Följande två steg i App-jakten går ut på att med utgångspunkt i analysen ovan 
generera idéer på framtida teknik och appar som skulle vara intressant att skapa. 
Till hjälp i den här processen ska den metod användas som gås igenom i frågorna 
nedan. Följer man metoden så kommer resultatet bli ett antal roliga och 
intressanta förslag. Självklart kan man även lägga till idéer och förslag som inte 
genererats genom processen. Skriv ner förslagen och var noggranna med att 
motivera varför dessa är intressanta. Gå igenom metoden så att det i slutändan 
finns 5–10 olika förslag. Ju fler dess bättre! Tanken är att om man har många 
idéer är chansen ganska stor att någon av dem är riktigt bra.

TIPS TILL LÄRAREN: 
Om grupperna kör fast när de ska hitta på idéer kan det ibland hjälpa att begränsa tiden man ägnar åt varje 
idé, till exempel till 5–7 minuter. På det viset kommer man lättare in i att hitta på snabbt och gå vidare. Det är 
också viktigt att inte vara kritisk i den här fasen, alla idéer är bra idéer. I nästa fas kan man sortera bort och 
förbättra, här kör man bara på.

Förslagen som tas fram här kommer att vara baserade på ett antal olika sätt att 
dela upp materialet. Man väljer ofta att styra idégenereringen på det här sättet för 
att få hjälp att hitta på nya idéer som man kanske inte skulle ha tänkt på annars.
 

För varje sådant sätt får eleverna sedan i uppgift att gå igenom ett antal 
frågor som hjälper dem. Tanken är att de ska vara ganska snabba när de 
hittar på förslagen. Det är viktigt att hinna ta fram minst 5 förslag. Var 
därför inte rädda om några av förslagen känns konstiga eller mindre bra. 
Det gör inget. Gör istället klart varje idé och hitta sedan på en till. 
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För att exemplifiera processen har vi hittat på appen Svampkompassen som är tänkt 
att ge svampplockare guidning åt vilket håll de kan hitta svamp och är en 
kombination av aktiviteten svampplockning och sensorn kompass. Det skulle 
kunna se ut så här.
 

Nu ska ni få göra samma sak för ett antal olika sätt att dela upp klassens material.

Förslag 1

Ta en av de ovanligaste aktiviteterna, och välj ett exempel på en sådan, samt den 
vanligaste åldersgruppen.  
Hitta på en egen app utifrån dessa:
• Börja med ge appen ett namn 
• Vem är appen till för? 
• Vad kan man göra med den? Alltså, om man har den här appen kan man ... ?

Förslag 2

Ta en av de ovanligaste aktiviteterna, och välj ett exempel på en sådan, samt en 
av funktionerna i mitten:
• Börja med ge appen ett namn 
• Vem är appen till för? 
• Vad kan man göra med den? Alltså, om man har den här appen kan man ... ?

Namn: SVAMPPKOMPASSEN

För vem: Personer som letar svamp

Vad kan man göra med den? Med hjälp av 
svampkompassen kan man få reda på var 
det finns svamp av olika sorter, lägga in 
egna svampställen, tipsa andra, och hitta 
hem om man gått vilse på svamptur.
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Förslag 3

Ta median-aktiviteten (den i mitten), och välj ett exempel på en sådan, samt den 
ovanligaste sensorn. Hitta på en egen app utifrån dessa:
• Börja med ge appen ett namn 
• Vem är appen till för? 
• Vad kan man göra med den? Alltså, om man har den här appen kan man ... ?  

Förslag 4–10

Fortsätt sedan på samma sätt med några av punktera nedan tills du kommit fram 
till minst fem förslag som ni ä nöjda med. 
• Ta de två ovanligaste apparna och slå ihop dem
• Ta två funktioner i mitten på listan
• Fick ni något förslag eller idé från personerna ni intervjuade?
• Ta de två ovanligaste funktionerna
• Ta de två vanligaste apparna och slå ihop dem
• Välj två egna appar och kombinera ihop dessa 
• Har ni någon annan bra idé? 
När ni gått igenom uppgifterna ovan ska ni ha minst fem stycken förslag på 
appar. Några kommer ni tycka är bättre och några sämre än andra och det är 
precis det som är meningen. I nästa steg kommer ni att välja en av dessa appar 
och utveckla vidare.

Att välja en av era idéer (designförslag)
I följande steg får ni hjälp att välja ut en idé genom att jämföra era olika idéer och 
fundera över vilka som är mest lovande att fördjupa er i. 
• Börja med att stryka de av era förslag som redan finns. Gör sen en tabell i er 

loggbok där ni skriver ner namnen på de förslag som finns kvar. 

Gå igenom er tabell och markera vilken app som är:
• Roligast
• Nyttigast
• Skulle bli populärast
• Mest nyskapande, alltså liknar inget annat som redan finns
Gå nu igenom er tabell och kolla vilket förslag som fått flest kryss. Välj det och 
skriv ned varför det fick sina kryss i loggboken (dvs varför ni tyckte att det var 
roligast eller nyttigast osv). Om inget förslag fått flest kryss utan några fick lika 
många så kan ni dra lott. Anteckna då att ni drog lott, och varför det förslag som 
blev framlottat fick sina kryss.
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Utformning av app (Detta steg kan också genomföras under del 5)
Nu när ni har valt den idé som ni vill gå vidare med så ska ni gå igenom ett antal 
steg för att utforma appen i större detalj. 

Ni har redan formulerat ett antal egenskaper hos appen. Innan ni går vidare kan 
ni fundera över om det är något ni skulle vilja lägga till eller ta bort i den beskriv-
ningen? Är det något som känns oklart? 

Gå sedan igenom följande frågor. Försök att skriva ner era svar så tydligt och 
utförligt som möjligt i loggboken. Inom parentes har vi kort skrivit ner svar som skulle 
kunna gälla för svampkompassen som vi beskrev ovan.

1. Använder den sig av internet? På vilket sätt?  
(Ja, den lagrar olika platser som andra personer som också har internet kan få 
tillgång till.) 

2. Kan man skicka meddelanden till andra? Vad innehåller meddelandena?  
(Ja, förutom vanliga textmeddelanden kan man skicka meddelanden med 
information om olika platser och vilken svampsort som finns där.) 

3. Har den en kompislista?  
(Ja, man har en lista på andra svampkompass användare som man känner.) 

4. Är den beroende av att andra använder samma app?  
(Nej, men det blir roligare eftersom användarna då får tillgång till fler 
svampställen.) 

5. Reagerar den på rörelse?  
(Ja, när man är ute och letar svamp signalerar den om man rör sig längre ifrån 
ett bra svampområde.) 

6. Hur interagerar man med appen? Pekar man bara på skärmen eller finns det 
andra sätt att få saker att hända, pratar man med den?  
(Man pekar på skärmen, men man kan också hålla telefonen framför sig och 
följa kompasspilen på skärmen för att hitta svampställen.) 

7. Håller den reda på var man befinner sig?  
(Ja, när man är ute och letar svamp signalerar den om man rör sig längre ifrån 
ett bra svampområde.) 
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8. Håller den reda på riktningar?  
(Ja, den säger åt användaren åt vilken håll man ska gå för att komma till en viss 
svampplats.) 

9. Använder den sig av sensorer?  
(Ja, kompass och GPS.) 

10. Finns det något mer man skulle kunna behöva känna av för att din app ska bli 
ännu bättre?  
(Till exempel tryffelsensor för svampkompassen).

 
Skriv ner alla dina svar så noggrant och utförligt som du kan i loggboken.

Diskussionsfrågor 
• Vilka tillägg har ni gjort till appen från den allra första idén? 
• Varför gjorde ni just dem? 
• Finns det några funktioner i er app som ni är osäkra på om de går att 
genomföra rent tekniskt? Vilka då?
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Del 5 – Storyboard – hur ska appen användas
Under det här passet ska ni utforma detaljerna av er app och beskriva hur den ska 
se ut.
 Börja med att göra en storyboard (med hjälp av mallen på sidan 49), en enkel 
visuell berättelse av de situationer man kommer att använda appen i. En story-
board är lite som ett filmmanus eller en tecknad serie, den visar olika steg i storyn 
på ett väldigt enkelt sätt med hjälp av bild och bildtext. Er storyboard ska inne-
hålla de olika situationerna och sammanhangen man använder appen i, vad gör 
man med den i de olika situationerna, och vad som händer när man gör olika 
saker med appen. 

Här har vi gjort ett exempel för Svampkompassen.

Inom parentes har vi kort skrivit ner svar som skulle kunna gälla för Svampkompassen 
som vi beskrev ovan. 

1. Problemformulering/idébeskrivning.  
(Det är svårt att hitta svamp, man glömmer var man var förra gången, man 
kanske går vilse på vägen, man hittar svampar man inte känner igen, man 
kanske vill ha sällskap i sitt svampletande.) 
 

2. Hur löser appen problemet, hur hjälper den till?  
(Man kan spara sina svamp ställen, fråga andra svampplockare om olika 
svampsorter, dela med sig av sina svampställen, hitta svampkompisar. 

3. Visa interaktionen.



Nobelmuseet | App-jakten 2015 31

Postertävling
När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina 
slutsatser så måste de dela med sig av detta till andra forskare och till omvärlden.
Detta görs bland annat via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser. 
På konferenserna ger forskarna antingen en muntlig presentation av sitt arbete 
eller så har de gjort en affisch – en poster – som de har med sig till konferensen 
och sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid speciella tillfällen på konferensen är 
det sk »postertid« – då står forskarna vid sina postrar och berättar och svarar på 
frågor om dem.

Eftersom målet med Forskarhjälpen är att eleverna skall få insyn i en forskares 
vardag så är en av uppgifterna just att tillverka en vetenskaplig poster som 
berättar om vad de gjort och vilka resultat de har fått i App-jakten.

Eleverna arbetar två och två med uppgiften, och sedan väljer klassen/skolan 
gemensamt ut EN affisch/poster som får representera skolan i en tävling. Om 
röstningen skulle resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst. 
Enligt vår erfarenhet är det bäst att anordna en sluten omröstning, undvik att ha 
en röstning med handuppräckning.

Gruppen får själva bestämma hur de vill utforma postern, antingen digitalt eller 
genom att klippa och klistra (»analogt«). Läraren ansvarar tillsammans med 
Nobelmuseet för att säkerställa att postern inte innehåller direkta felaktigheter 
(t.ex. faktafel). OBS! Om postern gjorts analogt behöver ni skanna eller foto-
grafera den. Postern skickas in digitalt till Nobelmuseet: 
(forskarhjalpen@nobelmuseum.se) för granskning. Endast en poster per skola kan 
delta (i det fall som fler klasser per skola deltar). 
 Alla posters kommer att kunna delas på Facebook och Twitter. Det är tillåtet 
att rösta på flera postrar.

De tre postrar som fått flest röster (»gilla-tryckningar«) på Facebook visas för en 
jury (vilka som ingår meddelas senare) som väljer det vinnande bidraget. 
Vinnande poster belönas med tre biljetter till Nobelprisutdelningen i Stock-
holms Konserthus den 10:e december 2015, samt 5000 kr till klasskassan.

En annan jury bestående bl a av forskarna från MobileLife kommer att välja ut 
den bästa appen från samtliga deltagande elevgrupper i App-jakten via det webb-
formulär som kommer att finnas på App-jaktens hemsida. Den vinnande 
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gruppen kommer att få möjlighet att utveckla sin idé lite längre med hjälp av 
forskarna.
Formgivare från Nobelmuseet kommer att välja den bästa postern vad gäller 
grafisk form. Klasserna som vinner dessa priser kommer att få 2000 kr var till 
klasskassan samt ytterligare ett pris var som meddelas senare.
 De ca 30 posters som är med i tävlingen trycks upp som affischer och visas 
under Appaktens avslutningskonferens.

Checklista för posters
Alla posters ska vara av storleken: A1, dvs 59,4 x 84,1 cm. 
OBS! De ska vara i stående format!
Alla posters som vill vara med i tävlingen skall innehålla:
1. En titel.
2. Elevernas namn samt namnet på skolan.
3. En kort teoretisk bakgrund om applikationsteknik samt om ett eller flera relaterade 
Nobelpris.
4. Vad eleverna har gjort (Metod) och vilka resultat de fått:

• Namn på appen
• En kort beskrivning av er app 
• Hur fungerar den och vad gör man med den? Beskriv med hjälp av din story board, andra 

illustrationer samt text.
• Motivering och diskussion av varför ni utformat den som ni gjort baserat på anteckningar 

från loggboken
• Slutsatser och diskussioner från de olika stegen i arbetsprocessen: data insamling, 

dataanalysen, idégenerering och utformning. Gå tillbaka till svaren på 
diskussionsfrågorna.

• Vad har ni lärt er och vad skulle ni vilja gå vidare med
5. Bilder (helst egna, annars bilder som är fria att använda).
6. Loggor (Nobelmuseet, Forskarhjälpen, Stockholms universitet och Stiftelsen för 
strategisk forskning) måste finnas med på varje poster!

Viktiga datum:
1. Deadline för att skicka in poster till Nobelmuseet digitalt: 23 okt.  
     Vi diskuterar gärna postern under arbetets gång.
2. Eventuella ändringar skall vara klara: 6 november 2015.
3. Röstning på postrarna från den 13:e november till den 27:e november
     klockan 12.00 (då stänger vi röstningen). 
4. Vinnande poster utses med hjälp av en jury under eftermiddagen 
     fredagen den 27:e november 2015. Formpriset och priset till bästa app
     tillkännages på avslutningskonferensen den 9 december 2015.
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App-jakten och Lgr11

KURSPLAN – TEKNIK
Ämnets syfte
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och 

funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag 

till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats 
över tid. 

Centralt innehåll 7–9
Tekniska lösningar 

• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte 
av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.  

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, 
förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbets-
processen samverkar.

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med 
förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumenta-
tion med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som 
beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

KURSPLAN – FYSIK
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka 
omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor 
om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella 
händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på 
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frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 
På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt 
tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 
Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden 
kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Centralt innehåll 7–9
Fysiken och världsbilden

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av 
och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle 
och människors levnadsvillkor.

• Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik 
och nanoteknik.

KURSPLAN – MATEMATIK
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnes-
områden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 
matema tik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika samman-
hang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten 
med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 
formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 
metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att 
utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer 
samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogen-
het med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras använd bar-
het. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla 
kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problem-
ställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll 7–9
Sannolikhet och statistik

• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att 
beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av 
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digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för 
bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. 

KURSPLAN – BILD
Ämnets syfte
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt 

med olika material
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Centralt innehåll 7–9
Bildframställning

• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om 
egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. 

• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till 
exempel i installationer.

Redskap för bildframställning

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande 
egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 

KURSPLAN – SVENSKA
Ämnets syfte
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
• söka information från olika källor och värdera dessa 

Centralt innehåll 7–9
Informationssökning och källkritik

• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier 
samt genom intervjuer.



36 Nobelmuseet | App-jakten 2015

Nobelpris relaterade till  
den digitala tekniken

Nedan kan du hitta inspiration i ett flertal Nobelpris som alla har haft betydelse 
för utvecklingen av mobiltelefonin samt etologin. I vissa fall handlar det om 
grundläggande tekniker som finns i all elektronik, så som transistorn; i andra fall 
handlar det om teknik som ligger i framkanten och som ännu inte finns i 
industrins mobiltelefoner, såsom grafen. 
www. nobelprize.org

Nobelpriset i fysik 2014

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura
»för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och 
energisnåla vita ljuskällor«

Nobelpriset i fysik 2010

Andre Geim och Konstantin Novoselov
»för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen« 

Nobelpriset i fysik 2009

Charles Kao
»för banbrytande insatser angående ljustransmission i fibrer för optisk 
kommunikation«
Willard Boyle och George Smith
»för uppfinningen av en avbildande halvledarkrets – CCDdetektorn«

Nobelpriset i fysik 2000

Jack S. Kilby
»för hans del i uppfinningen av den integrerade kretsen«
Herbert Kroemer och Zhores Alferov
»för utvecklingen av halvledarheterostrukturer för höghastighets- och 
optoelektronik«

Nobelpriset i ekonomiskvetenskap till Alfred Nobels minne 1978

Herbert A. Simon
»för hans banbrytande forskning om beslutsprocessen inom ekonomiska 
organisationer«
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www. nobelprize.org

Nobelpriset i fysik 1964

Charles Townes, Nicolay Basov och Aleksandr Prokhorov
»för grundläggande arbeten inom kvantelektroniken, som lett till framställning 
av oscillatorer och förstärkare enligt maser-laserprincipen«

Nobelpriset i fysik 1956

William Shockley, John Bardeen och Walter Brattain
»för deras undersökningar över halvledare och upptäckt av Transistoreffekten«

Nobelpriset i fysik 1909

Guglielmo Marconi och Karl Braun
»såsom ett erkännande av deras förtjänster om den trådlösa telegrafiens 
utveckling«

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1973

Karl von Frisch, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen
»för deras upptäckter rörande organisation och utlösning av individuella och 
sociala beteende«
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Kontaktuppgifter 

Katarina Nordqvist, projektledare, forskningschef Nobelmuseet
katarina.nordqvist@nobelmuseum.se

Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator, museilärare Nobelmuseet
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se

tel. 08/ 534 818 41, 070/ 618 63 44

Paulina Wittung Åman, museilektor, pedagogiskt ansvarig App-jakten
paulina.wittung.aman@nobelmuseum.se

Jakob Tholander, Docent, MobileLife, Data- och systemvetenskapliga 
institutionen vid Stockholms universitet
jakobth@dsv.su.se

Stina Nylander, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science)
stny@sics.se

Jarmo Laaksolahti, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science)
jarmo@sics.se
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KOPIERINGS-

UNDERLAG

Intervjumall 
Del 1. Bakgrundsinformation om intervjuperson:

 Kvinna    Man   Bostadsort:  ………………………

Åldersgrupp:    12–17  18–40  41–60  61–uppåt

FRÅGA 1: Hur många appar har du på din telefon som du själv (eller någon 
annan) har laddat ner åt dig? (Om den du intervjuar är osäker kan du föreslå att 
ni tillsammans tittar i telefonen.)

Svar:   …………………………………………………

FRÅGA 2: Låt personen välja fyra punkter från listan av aktiviteter som hen har 
en app till och som de gillar eller tycker är praktisk?

Aktiviteter:

 Jobb  Skola  Fritidsaktivitet

 Hobby  Tidsfördriv  Träning

 Organisation och planering  Praktisk nytta  Resa

 Vardag  Nyheter  Socialt umgänge

 Väder  Kartor  Spel

 Matlagning  Kollektivtrafik  Semester 

Annan ……………………………………………………

Del 2
Nu följer ett antal frågor ni ska ställa om varje aktivitet som personen har en app 
till och som hen valde ut. Ni ska alltså gå igenom dessa frågor fyra gånger.
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 APP 1

FRÅGA 3A: Vad heter appen? …………………………………
 

FRÅGA 3B: Vad gör man med appen?  ……………………………

…………………………………………………………
 
…………………………………………………………

FRÅGA 3C: Använder den sig av internet? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3D: Kan man skicka meddelanden till andra? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3E: Har den en lista av kontakter eller kompisar? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3F: Blir appen bättre eller roligare om andra använder den? 

 Ja    Nej    Vet inte

FRÅGA 3G: Reagerar den på rörelse? 

 Ja   Nej    Vet inte

FRÅGA 3H: Håller den reda på var man befinner sig? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3I: Håller den reda på väderstreck eller riktningar?   

 Ja   Nej   Vet inte

  
FRÅGA 3J: Använder den sig av sensorer (flera kan kryssas i), t ex 

 Termometer  GPS  Kompass  Accelerometer
 Gyro (uttalas jyro)  Annan  Vet inte

KOPIERINGS-

UNDERLAG
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FRÅGA 3K: Vad är det som är bra med appen och vad gillar du med den?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3L: Hur ofta använder du den? (kryssa i ett av alternativen)

 Varje dag 

 Varje vecka

 Ibland 

Under perioder (t ex på resa eller semester)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3M: Var använder du den mest?

 Hemma

 utomhus

 Skola eller jobb

 Annan plats  ……………………………………………

KOPIERINGS-

UNDERLAG
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 APP 2

FRÅGA 3A: Vad heter appen? …………………………………
 

FRÅGA 3B: Vad gör man med appen?  ……………………………

…………………………………………………………
 
…………………………………………………………

FRÅGA 3C: Använder den sig av internet? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3D: Kan man skicka meddelanden till andra? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3E: Har den en lista av kontakter eller kompisar? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3F: Blir appen bättre eller roligare om andra använder den? 

 Ja    Nej    Vet inte

FRÅGA 3G: Reagerar den på rörelse? 

 Ja   Nej    Vet inte

FRÅGA 3H: Håller den reda på var man befinner sig? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3I: Håller den reda på väderstreck eller riktningar?   

 Ja   Nej   Vet inte

  
FRÅGA 3J: Använder den sig av sensorer (flera kan kryssas i), t ex 

 Termometer  GPS  Kompass  Accelerometer
 Gyro (uttalas jyro)  Annan  Vet inte

KOPIERINGS-

UNDERLAG
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FRÅGA 3K: Vad är det som är bra med appen och vad gillar du med den?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3L: Hur ofta använder du den? (kryssa i ett av alternativen)

 Varje dag 

 Varje vecka

 Ibland 

Under perioder (t ex på resa eller semester)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3M: Var använder du den mest?

 Hemma

 utomhus

 Skola eller jobb

 Annan plats  ……………………………………………

KOPIERINGS-

UNDERLAG
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 APP 3

FRÅGA 3A: Vad heter appen? …………………………………
 

FRÅGA 3B: Vad gör man med appen?  ……………………………

…………………………………………………………
 
…………………………………………………………

FRÅGA 3C: Använder den sig av internet? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3D: Kan man skicka meddelanden till andra? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3E: Har den en lista av kontakter eller kompisar? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3F: Blir appen bättre eller roligare om andra använder den? 

 Ja    Nej    Vet inte

FRÅGA 3G: Reagerar den på rörelse? 

 Ja   Nej    Vet inte

FRÅGA 3H: Håller den reda på var man befinner sig? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3I: Håller den reda på väderstreck eller riktningar?   

 Ja   Nej   Vet inte

  
FRÅGA 3J: Använder den sig av sensorer (flera kan kryssas i), t ex 

 Termometer  GPS  Kompass  Accelerometer
 Gyro (uttalas jyro)  Annan  Vet inte

KOPIERINGS-

UNDERLAG
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FRÅGA 3K: Vad är det som är bra med appen och vad gillar du med den?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3L: Hur ofta använder du den? (kryssa i ett av alternativen)

 Varje dag 

 Varje vecka

 Ibland 

Under perioder (t ex på resa eller semester)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3M: Var använder du den mest?

 Hemma

 utomhus

 Skola eller jobb

 Annan plats  ……………………………………………

 APP 3

FRÅGA 3A: Vad heter appen? …………………………………
 

FRÅGA 3B: Vad gör man med appen?  ……………………………

…………………………………………………………
 
…………………………………………………………

FRÅGA 3C: Använder den sig av internet? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3D: Kan man skicka meddelanden till andra? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3E: Har den en lista av kontakter eller kompisar? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3F: Blir appen bättre eller roligare om andra använder den? 

 Ja    Nej    Vet inte

FRÅGA 3G: Reagerar den på rörelse? 

 Ja   Nej    Vet inte

FRÅGA 3H: Håller den reda på var man befinner sig? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3I: Håller den reda på väderstreck eller riktningar?   

 Ja   Nej   Vet inte

  
FRÅGA 3J: Använder den sig av sensorer (flera kan kryssas i), t ex 

 Termometer  GPS  Kompass  Accelerometer
 Gyro (uttalas jyro)  Annan  Vet inte
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 APP 4

FRÅGA 3A: Vad heter appen? …………………………………
 

FRÅGA 3B: Vad gör man med appen?  ……………………………

…………………………………………………………
 
…………………………………………………………

FRÅGA 3C: Använder den sig av internet? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3D: Kan man skicka meddelanden till andra? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3E: Har den en lista av kontakter eller kompisar? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3F: Blir appen bättre eller roligare om andra använder den? 

 Ja    Nej    Vet inte

FRÅGA 3G: Reagerar den på rörelse? 

 Ja   Nej    Vet inte

FRÅGA 3H: Håller den reda på var man befinner sig? 

 Ja   Nej   Vet inte

FRÅGA 3I: Håller den reda på väderstreck eller riktningar?   

 Ja   Nej   Vet inte

  
FRÅGA 3J: Använder den sig av sensorer (flera kan kryssas i), t ex 

 Termometer  GPS  Kompass  Accelerometer
 Gyro (uttalas jyro)  Annan  Vet inte
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FRÅGA 3K: Vad är det som är bra med appen och vad gillar du med den?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3L: Hur ofta använder du den? (kryssa i ett av alternativen)

 Varje dag 

 Varje vecka

 Ibland 

Under perioder (t ex på resa eller semester)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FRÅGA 3M: Var använder du den mest?

 Hemma

 utomhus

 Skola eller jobb

 Annan plats  ……………………………………………
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DEL 3

När ni gått igenom de fyra aktiviteterna och apparna ställer ni följande  
allmänna frågor till intervjupersonerna.

FRÅGA 4: Finns det någon app som du är tvungen att använda  
(p g a arbete, skola) ofta men inte tycker om:

 Ja, specificera ………………………………………… 

…………………………………………………………

 Nej

FRÅGA 5: Har du några appar som du laddat ner men inte gillade? 

 Ja

 Varför?

    Funkade inte

    Inget innehåll

    För krånglig

    Inte det jag trodde

    För enkel

 Nej

FRÅGA 6: Finns det någon app som du skulle vilja fanns?

 Ja

 Nej

Om ja, hur skulle den fungera:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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Storyboard
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