
 

Projektplan 

Att skapa en App Ett projekt för folkbildningsnätets öppna lärresurser, Flexibelt lärande 2012 

Projektledare: Jimmy Olsson, Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län. 

Mål: 

Dagens samhällsmedborgare håller sig ständigt uppkopplade via surfplattor, smartphones och iphones. Många 
företag och organisationer finns representerade på olika digitala plattformar, men fortfarande är närvaron låg 
inom folkbildningen. SV vill stå i framkant för den utvecklingen, för att tillgängliggöra folkbildningen till de som 
annars inte skulle kommit kontakt med denna. För att folkbildningen ska vara en aktiv part att räkna med, 
måste vi vara kopplade till den digitala internetvärlden, med nya mötesplatser för samtal.  
 
Projektet har som målsättning att: 

• Utveckla en enkel mobilapplikation till iphone-telefoner som på ett användarvänligt sätt, direkt i 
mobiltelefonen eller ipaden, tillhandahåller en sammanfattad information om folkbildningen och 
folkbildningsaktörer i Sverige, med fokus på länkar till externa platser. 
 

• Dokumentera utvecklingsprocessen av den ovan nämnda applikationen för att utnyttja erfarenheten i 
skapandet av den digitala plattform i appskapande, som projektet vidare avser att producera.  
 

•  Utveckla en digital nätbaserad plattform i form av en hemsida på folkbildningsnätets öppna 
lärresurser. Plattformen skapas i ett wordpressverktyg och kommer fungera som en kunskapsbank där 
en mängd information om appskapande finns samlad. Informationen består dels av kunskap och 
erfarenheter från den interna app-utvecklingen, men även av information som samlats från 
utomstående källor som finns tillgängliga på internet. Den nätbaserade plattformen ska innehålla all 
den kunskap som behövs för att en användare, med plattformen som stöd, själv ska klara av att 
utveckla en egen applikation till iphone.  

Syfte 

Användandet av applikationer inom folkbildningen innebär större möjligheter att nå ut till en bredare grupp och 
därigenom fler deltagare och inte minst en yngre målgrupp. app-användandet erbjuder också en nära 
interaktion med deltagarna i vår verksamhet och fler möjligheter att nå ut med folkbildande insatser till många 
människor. Inom folkbildningen pratar vi ofta om lokal närvaro och en applikation bidrar i allra största grad till 
att vi finns där människor är.  
 
Projektet syftar till att: 
 

• Utveckla den egna organisationens närvaro och förståelse för de nya digitala plattformarna, intern 
genom erfarenheten i projektet, externt genom den nätbaserade plattformen i appskapande. 
Plattformen erbjuder en djupare insikt i vad en mobilapplikation är, vilka möjligheter en sådan medför, 
samt en förståelse för hur utvecklingsprocessen faktiskt ser ut. 
 

• Erbjuda folkbildningsaktörer, personal och deltagare att ta del av den kunskap som ligger till grund för 
möjligheterna med den nya teknologin, genom den ovan nämnda plattformen i appskapande. 
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Målgrupp 

Projektet riktar sig främst till folkbildningsaktörer och deras tjänstemän som anser att en mobilapplikation samt 
närvaro på den digitala plattformen för iphone-telefoner kan komplettera deras marknadsföring och 
arbetsformer samt leda till nya målgrupper, ökad synlighet och ökad digital tillgänglighet. Projektets produkt, i 
form av plattformen i appskapande, kan även användas som underlag i framtida 
folkbildningutbildningar/studiecirklar med inriktning mot en målgrupp som vill lära sig grunderna i att själva 
skapa mobilapplikationer. 

Projektbeskrivning 

Se även bifogad tidsplan 

Fas 1: Implementering/Januari 2012 
Projektet inleds med att en referensgrupp bildas bestående av anställda i närliggande länsavdelningar inom 
Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland och Sörmland. Projektledare gör upp en plan för arbetet 
tillsammans med avdelningens projektkoordinator, planen har betoning på insamlandet av material till 
kunskapsbanken, skapandet av mobilapplikationen och skapandet av den nätbaserade plattformen. En blogg 
med fokus på arbetsförloppet startas. Bloggen kommer administreras parallellt med projektet under projektets 
gång där projektledaren kommer redogöra för hur arbetet går. 
 
Fas 2: Insamlande av information och kunskap/Februari-Mars 2012 
Prjektledaren börjar arbetet med insamlingen av material till kunskapsbanken. Materialet består av redan 
tidigare publicerad information hämtat frin internet, men även kunskap i form av intervjuer av personer med 
erfarenhet inom appskapande. En ansökan lämnas in till Apple, med syfte att registrera organisationen som 
App developer. 
 
Fas 3: Förproduktion av mobilapplikation för iphone/Mars-april 2012 
Med det insamlade materialet som grund påbörjar projektledaren förproduktionen av mobilapplikationen. Olika 
programvarors verktyg, pedagogik och innehåll dokumenteras och utvärderas/utprovas. Projektledaren fastslår 
vilken mjukvara som ska användas vid skapandet av mobilapplikationen. 
 
Fas 4: Produktion av mobilapplikation för iphone/April-juni 2012 
Utvecklingen av mobilapplikationen påbörjas och avslutas. Arbetet dokumenteras och dokumentationen ligger 
till grund för den kunskapsbank som den nätbaserade plattformen avser innehålla. De tidigare externt 
insamlade materialet utvärderas med fokus på innehållet och användbarheten. Appen testas genom Apples 
IOS-operativsystem innan den skickas in för granskning och godkännande av Apple, därpå följer distribution via 
App Store. Lanseringsprocessen dokumenteras för användning i kunskapsbanken. 
 
Fas 5: Produktion av nätbaserad plattform/Juli-augusti 2012 
Projektledaren sammanställer all insamlad kunskap, dokumentation och erfarenhet till den kunskapsbank som 
ska utgöra grunden för den nätbaserade digitala plattformen. Plattformen skapas med hjälp av 
wordpressverktyget och processen utvärderas a referensgruppen med fokus på pedagogik och 
användarvänlighet.  
 
Fas 6: Utvärdering/September 2012 
Plattformen utvärderas med hjälp av referensgruppen. Eventuella slutgiltiga korrigeringar görs och hemsidan 
publiceras. En utvärderingsrapport skrivs över de olika momenten i arbetet med fokus på insamlandet av 
information, appskaparprocessen samt plattformskapandet. I utvärderingsrapporten behandlas de faktorer som 
har varit mest kritiska i arbetet för att andra ska kunna dra lärdom av dessa i sitt arbete med flexibelt lärande. 
 
Fas 7: Dokumentation/Oktober 2012 
Projektledaren tar fram två olika dokument; ”Såhär skapades” ett lättläst dokument med en beskrivning av 
skapandet och arbetsprocessen i projektet. ”Såhär kan man använda” en metodhandledning för hur den 
webbaserade plattformen kan användas 

Fas 8: Slutrapport och leverans/November-december 2012 
Projektleverans till folkbildningsnätet, samt leverans av dokumenten ”Så skapades” och ”Såhär kan man 
använda”. Projektet sammanställer en slutrapport kring verksamhet, resultat och ekonomi. 

 



 

Resurser 

Den tillsatta projektledaren har tillräckliga kompetenser inom området, främst i digital design och sociala 
nätverk. I den referensgrupp som finns kopplat till projektet finns kompetens inom pedagogik och 
marknadsföring. Förankring i den pedagogiska grupp som utbildar och utvecklar de ledare som har 
studieförbundets studiecirklar och kurser. Projektledaren har även kontakt med projektmentor Ola Hallqvist och 
övriga projektledare inom folkbildningsnätets satsning Flexiblet lärande 2012. Bland dessa finns olika 
användbara kompetenser och målet är skapa ett berikande kunskapsutbyte projektledare emellan.  

Projektet har även medel för att konsultera utomstående spetskompetens i de fall det skulle vara nödvändigt.  

Genomförande 

Projektledaren inleder arbetet med att samla nätbaserad kunskap och information som ska komma att ligga till 
grund för kunskapsbanken på den nätbaserade plattformen. Denna information utvärderas sedan under 
projektets gång då projektledaren tillämpar den under den egna appskaparprocessen. Kunskapsmaterialet 
genomgår på detta vis en omedelbar utvärdering och överflödigt/oanvändbart material kan enkelt sorteras 
bort. Den interna appskaparprocessen dokumenteras av projektledaren och dokumentationen kompletterar och 
utvecklar det tidigare insamlade materialet.  

När kunskapsbankens innehåll finns samlat påbörjas processen med att skapa den digitala plattformen. 
Plattformen skapas i som en hemsida i ett wordpressverktyg och kompletteras med en egen youtube-kanal och 
eventuellt ett forum. Plattformens utseende och design skapas med ett pedagogiskt perspektiv utifrån 
kunskapsbanken.  

Plan för hur erfarenheten ska integreras i den egna ordinarie verksamheten 

Erfarenheterna som görs under projektets gång kommer utnyttjas internt i skapandet av mobilapplikationer 
som rör den egna verksamheten. Studieförbundet Vuxenskolan besitter då kunskapen som krävs för att skapa 
en egen central applikation, samt även mobilapplikationer som kompletterar studiecirkelutbudet. Vi kommer att 
arbeta aktivt för att det under 2012-2013 produceras och startas en central mobilapplikation för organisationen 
Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Projektledaren kommer efter projekttiden vara tillgänglig för att hålla i utbildningar, studiecirklar och seminarier 
för personal, deltagare och samarbetspartners om hur man med den framtagna metodens hjälp, på ett enkelt 
sätt kan komma igång med skapandet av egna digitala mobilapplikationer. Folkbildningsaktörer kommer få ta 
del av metodhandledningen och dokumentationen som ger vägledning i hur man går tillväga med praktisk hjälp 
för att komma igång i användandet av den digitala plattformen. Dessutom finns plattformen och applikationen 
tillgängligt, gratis, för alla via internet och appstore för nedladdning 

 
 


