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1.  Om prosjektet 

Innledning 
I dette prosjektet har vi samarbeidet med SINTEF og jobbet med et opplæringsverktøy for 

flygeledere. SINTEF har i to år jobbet med et Decision Support System (DSS) som skal hjelpe 

flygeledere med effektivisering av flytrafikk. Kjernen i DSS er en algoritme som regner ut 

optimale ruter for flygeledere slik at punktligheten økes og taxitiden reduseres. Vi har jobbet med 

å utvikle et brukergrensesnitt som skal øke læringseffekten av DSS. Brukergrensesnittet er et 

selvstendig program og heter Flashback. Flashback tar utgangspunkt i post-simuleringsfasen
1
 
2
og 

skal gi brukeren feedback på hva som var gode valg under simuleringen og hva som kunne blitt 

gjort bedre. 

 

1.1 Presentasjon av prosjektgruppen 

 

Prosjektgruppa består av informatikkstudentene Anniken, Marte, Morten og Torjus, som alle er i 

tredje semester av studieprogrammet “Design, bruk og interaksjon”. Flere på gruppa tar også 

emnet Innføring i generell psykologi dette semesteret, et fag som har gitt gruppa god forståelse 

innen relevante temaer for prosjektet, blant annet forskningsmetoder, kognisjon og 

læringspsykologi. Alle har stor interesse for interaksjonsdesign, og syntes i tillegg at flytrafikk 

var et uvant, men spennende tema, og dette har gitt oss god motivasjon for prosjektet. 

 

1.2 Problemstilling  

 

SINTEF hadde to mål for flygelederes beslutninger i sitt forskningsprosjekt: 

● Redusere taxi-tid
3
 

● Forbedre punktlighet 

Beslutningsverktøyet(DSS) manglet et forståelig brukergrensesnitt. Vi utformet derfor følgende 

problemstilling: 

 

                                                 
1
 Simulering er en økt der en flygeleder lever seg inn i en situasjon, dette gjøres ofte gjennom elektroniske 

hjelpemidler. Simuleringen forsøker å etterape virkeligheten; å være så realistisk som mulig. 
2
 Post-simulering er når flygelederstudenten ser tilbake på hvilke valg de har foretatt under simuleringen. 

3
 Taxi-tid er tiden et fly bruker mellom rullebane og gate. 
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“Hvordan kan vi utvikle en løsnig som presenterer beslutningsverktøyet på en mest mulig effektiv 

og pedagogisk måte?” 

 

1.3 Om målgruppe 

 

Målgruppen vår er flygeledere under opplæring. Etter første møte med SINTEF fikk vi beskjed 

om at det ble vanskelig å få direkte tilgang til målgruppen vår gjennom prosjektet, men at det var 

tilstrekkelig å forske på blant annet studenter ved Institutt for informatikk. Vi ble henvist til å lese 

på en masteroppgave (Ødegård, 2013) som ble skrevet i fjor om temaet, samt at oppdragsgiver og 

utvikler av DSS skulle gi oss all den informasjonen vi trengte, og være tilgjengelig for oss under 

prosjektperioden.  

 

1.4 Overblikk over utviklingsprosessen 

 
Figur 1: Bildet viser en kronologisk oversikt over sentrale deler av prosjektperioden. 

1.5 Om rapporten 

I rapporten har vi først valgt å skrive om hvordan vi kom frem til prototypen vi har laget, altså 

hvilke valg vi tok i designprosessen og hva disse valgene baserte seg på. Hovedvekten ligger på 

hvilke metoder vi brukte under evalueringsprosessen, hvordan vi gjennomførte disse og hvilke 

resultater de førte til. Til slutt vil rapporten foreta seg en helthetlig evaluering av prosjektet, samt 

tanker om hvordan veien går videre. 
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2. Prototype 

Konseptet  
Vår prototype skulle som sagt fokusere på post-simulering, og hvordan vi kunne få 

flygelederstudenter til å lære mer av valgene de har tatt i simuleringsfasen. 

Konseptet vi har utviklet i designprosessen, går i hovedsak ut på å gjengi valgene som ble 

foretatt under simulering, og deretter forklare tekstlig og visuelt hva som var effektivt, hvordan 

de kunne valgt bedre, og hvorfor. Videre, i avsnittene under, gjennomgås hvilke valg vi tok for 

å komme frem til den prototypen vi har i dag. 

 

2.1 Ideer og lavoppløselige prototyper 

2.1.1 Krav og formativ testing 
Vi ønsket å jobbe ut i fra krav, og de første kravene ble basert på idéene våre fra skisser som vi 

laget helt i begynnelsen av prosjektet, samt tilbakemeldinger fra en formativ test, herunder en 

guerillatest (Government Service Design Manual, 2014). Dette gjorde vi fordi vi ønsket en rask 

og enkel måte å få tilbakemeldinger på idéene våre på. Senere krav ble basert på dette, samt hva 

oppdragsgiveren vår, SINTEF, ønsket å ha med i systemet. Eksempler på funksjonelle krav 

(Rodgers, Sharp & Preece: 356) var at programmet skulle vise en loggboks, og at det skulle være 

mulig i programmet å spille av hendelser om igjen, se punkt 2.1.2. 

 

2.1.2 Tidslinjen  

 
Figur 2: Tidslinje 

Et av de mest sentrale designvalgene i programmet er tidslinjen (figur 2). Denne ligger nederst i 

skjermbildet mens post-simuleringen blir spilt av. Her ble det satt inn ikoner for å vise frem 

hendelser hvor flygelederstudentene kunne foretatt bedre valg, slik at man får en god oversikt 

over hele scenarioet og i tillegg kan fokusere på enkelthendelser. Vi satte inn en 

avspillingsknapp, samt knapper for å kunne hoppe frem og tilbake mellom hendelsene og 

muligheten for å spille dem om igjen, noe som er viktig for konseptet. Hendelsene kan vises så 
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mange ganger man måtte ønske, og dermed hjelpe hukommelsen gjennom repetisjon (Holt et al., 

2012: 286). 

 2.1.3 Ikondesign 
Vi tegnet flere skisser av ikoner som vi hadde detaljerte diskusjoner om. Det var viktig 

at ikonene var enkle å lære, lette å skille fra hverandre og gjenkjenne, ettersom det er 

enklere å gjenkjenne noe enn å erindre noe (Rodgers, Sharp & Preece, 2011: 74). 

Etterhvert lagde vi også en mer detaljert skisse i Adobe Photoshop og Illustrator, som 

ble utgangspunktet for den høyoppløselige prototypen. 

 

Mappingen var også viktig å fokusere på, og vi så på hvor de ulike ikonene skulle plasseres, slik 

at de var godt synlige og logiske å finne (Rodgers, Sharp & Preece, 2011: 169). For eksempel kan 

man se i illustrasjonen under punkt 2.2.1 at tidtakeren som viser simulert klokkeslett er plassert 

ved loggen, mens tidtakeren som viser simuleringstid er plassert ved tidslinjen. 

2.1.4 Scenarioer 
Videre laget vi et skriftlig scenario som skulle brukes i prototypen

4
. Dette beskrev hvilke 

hendelser som ville skje i programmet, og hele prototypen var basert på disse. Vi brukte mye tid 

på å finne ut hvilke hendelser som best ville illustrere hva vektla i programmet, blant annet taxi-

tid og punktlighet, og hvilke tekstlige beskrivelser som best forklarte brukeren hva som kunne 

vært gjort annerledes.  

  

                                                 
4
 Scenario refererer her til en uformell fortellende beskrivelse av ulike fly og hvilke hendelser som oppstår på den 

virtuelle flyplassen. Vi referer ikke til en brukskontekst, men til hendelser som omhandler flyene og deres 

bevegelser.  

Figur 3:Skisse 

av ikon 
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2.2 Høyoppløselig prototype 

 

 

2.2.1 Beskrivelse av høyoppløselig prototype 
Figur 4 viser hovedskjermbildet i Flashback. Nederst på skjermen ser man det viktigste 

konseptet, tidslinjen for simuleringen. Ikonene som er plassert i denne, er klikkbare og leder til 

hendelsene der beslutningsverktøyet(DSS) er i konflikt med brukerens valg. Når man klikker på 

et av disse, dukker en infoboks opp (oppe til venstre i bildet) som viser hvilket valg som er gjort, 

hva det har ført til og et bedre løsningsforslag. Avspilling av hendelsen skjer med markering av 

de gjeldende flyene og objektene som er involvert. Når avspillingen er ferdig, kan man enten 

lukke boksen og gå videre eller spille det av på nytt. Oppe til høyre vises loggen. Denne er ikke 

en del av post-simuleringen, men er, i likhet med aktiviteten på flyplassen, en del av selve 

simuleringen som har skjedd i forkant.  

Prototypingsmateriale 

Flashback er laget i Adobe Illustrator (vektor-grafikk), Adobe Photoshop (bilderedigering) og 

Adobe Flash CC (Animering og navigasjon). Sistnevnte program er det siste leddet i utformingen, 

og inneholder programmeringen av hendelsesforløpet og utfallene i Flashback. 

Programmeringsspråket er ActionScript3.  

Figur 4:Skjermbilde fra programmet 



 

8 

Om valg av bakgrunn 

Et tema i prototypen var bakgrunnsfarge. I det opprinnelige, tentative programmet til SINTEF var 

bakgrunnen hvit, men vi gjorde den om til mørk grå. En grunn til dette er at den type radar som er 

mest brukt i flytrafikken i dag har mørk bakgrunn, og det er denne flygelederstudenter trenger å 

bli vant med (Wikipedia, 2014).  

2.2.2 Designprinsipper 
Vi tenkte hele veien på designprinsippene, men valgte spesielt å vektlegge affordance 

samt visibility (Rodgers, Sharp & Preece, 2011: 26, 29).  

 

Affordance var sentralt for ikondesign, for eksempel at klokkesymbolet skulle indikere at 

det omhandlet forsinkelser(tid), at utropstegn var varslinger, og at play-knappen kunne 

trykkes på og at det dermed ville skje en avspilling (figur 5 og 6). Selve ikonet ville altså fortelle 

noe om dets funksjon, noe som tok hensyn til affordance.  

  

Med tanke på visibility, var det av stor betydning for oss at det som skulle fremheves i 

programmet var godt synlig. For eksempel var tidslinjen, som nevnt i 2.1.2, en veldig sentral del 

av grensesnittet, derfor ligger denne hele tiden synlig nederst i skjermbildet. Tekstboksene var 

også viktige å synliggjøre, og som vist i bildet under 2.2.1 får tekstboksen en sentral plass når den 

dukker opp. Dette for å gjøre den godt synlig.  

  

Vi ser i ettertid at vi kunne tatt større hensyn til designprinsippet constraints (Rodgers, Sharp & 

Preece, 2011: 27). Her ved å sette begrensninger på hva som var trykkbart i programmet, og ikke. 

Vi kunne for eksempel ha laget flyene i en annen farge enn den turkise fargen knappene var slik 

at det ble mer klart at disse ikke var trykkbare – noe som også er knyttet til designprinsippet 

consistency(Rodgers, Sharp & Preece, 2011: 27) ved at alt annet med samme farge i programmet 

er trykkbart.  

2.2.3 Universell utforming  
Når det gjelder universell utforming (Difi, 2014) er det slik at flygeledere har flere helsekrav for å 

bli tatt opp til utdanningen (Avinor, 2014). Ettersom dette systemet vil bli brukt av 

flygelederstudenter, valgte vi ikke å fokusere noe særlig på universell utforming, da de som 

skulle bruke det ville være i god form og universell utforming ikke ville være nødvendig.  

  

Figur 5 

Figur 6 
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3. Evaluering av prototype 

 

3.1. Om metodevalg 

 

Etter design av en funksjonell prototype, ønsket vi å ha en ekspertevaluering (se 

seksjon 3.2). Dette var fordi vi først og fremst ønsket tilbakemelding på hvor 

godt vi svarte på problemstillingen, hvor realistisk det var at den kunne tas i 

bruk og å prøve å finne mulige feil i design. Videre ønsket vi å ha 

brukbarhetstester (se seksjon 3.3), mest for å finne ut hva vi kunne gjøre for å få 

grensesnittet mer intuitivt. Her avdekket vi også flere bugs. På Dagen@ifi 

hadde vi en stand der vi viste frem prototypen, dette var en artig erfaring, i 

tillegg til at vi fikk mye nyttig feedback. Tidligere, i ekspertevalueringen kom 

det frem et ønske for en funksjon vi hadde valgt bort. Vi valgte å ha et 

eksperiment (se seksjon 3.4) for å forsøke å finne ut om denne funksjonen var 

nyttig å implementere. 

 

3.2. Ekspertevaluering 

3.2.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for valget av første evalueringsmetode baserte seg på disse ønskene: 

1. Kontrollere at prototypen hadde relevans innenfor domenet flygelederopplæring; om 

grensesnittet var realistisk og virkelighetsnært nok.  

2. Diskutere sentrale konsepter og valg med tanke på visualiseringen av tilbakemeldingene i 

programmet.  

3. Få tilbakemelding omkring den generelle interaksjonen i programmet og forslag til 

forbedringer.  

3.2.2 Deltagere og setting 
Ekspertevalueringen foregikk i lokalene til oppdragsgiveren SINTEF, og de tre deltagerne i 

evalueringen hadde flere roller: Alle er til dels domeneeksperter fordi de er dypt involvert i 

Figur 7:Bildet viser en 

testdeltager som prøver 

Flashback på standen vi hadde 

under Dagen@Ifi, en messe på 

Institutt for Informatikk. 
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Figur 9 

flygelederprosjektet, to av dem forsker på menneske-maskin-interaksjon, og er dermed HCI-

eksperter. I tillegg var en av dem både oppdragsgiver og designveileder for prosjektet. Disse 

blandede rollene var med på å bidra til at det ble vanskelig å oppfylle visse kriterier og 

tommelfingerregler for en ekspertbasert brukbarhetstest, for eksempel at utviklerne av 

prototypene ikke burde være tilstede under testingen, og at brukergrensesnitt-eksperter vanligvis 

ikke er eksperter innenfor oppgaver som skal utføres i et program (Lazar et al., 2010: 256-257) 

 

Evalueringen nærmet seg en cognitive walkthrough (Lazar et.al, 2010: 257) i metodikk, fordi vi 

benyttet oss av en eksplorerende gjennomgang som kunne simulere førstegangsbruk av 

programmet. Vi hadde dog en oppgaveløs og mer uformell tilnærming til evalueringen fordi vi 

ønsket en åpen diskusjon mellom designveileder, oppdragsgiver, HCI-ekspert, domeneekspert og 

utviklere. Et evalueringsmøte kan også være en dekkende beskrivelse for seansen. Vi noterte alle 

data så utfyllende som mulig med tanke på at den skulle tolkes, sorteres i ettertid og brukes til 

direkte endringer i programmet. 

3.2.3 Gjennomføring og resultater 
Under evalueringsmøtet, der vi lot én og én deltager gå gjennom de ulike delene av programmet, 

oppdaget vi - bortsett fra noen “bugs” som vi fikset like etter møtet - mange 

interaksjonsproblemer knyttet til flyt og intuisjon, men også noen forslag til endringer i det 

flygeleder-relaterte. Her følger de viktigste oppdagelsene vi gjorde under møtet:  

 

Noen sentrale oppdagelser innen interaksjon:  

● “Ballen” som viser nåværende tid i tidslinjen, hadde ikke en drag-and-drop-

funksjon. Dette var forventet og ble prøvd av alle (affordance). Vi tok dette med 

oss til brukertestingen (se seksjon 3.3).  

● Dialogboksene som viser tekstlig tilbakemelding hadde ikke en synlig måte å 

lukkes på, og ga heller ingen hint om at resten av programmet var deaktivert. 

Dette løste vi senere, noe som nevnes under brukertesting (seksjon 

3.3).  

● Det viste seg å være forstyrrende at tekst og animasjon av 

hendelser foregikk samtidig. Dette ble også senere endret 

etter å ha blitt bekreftet i brukertesten. 

 

Noen sentrale oppdagelser innen konseptet/flygelederdomenet:  

● Det ble påpekt at loggen i programmet heller kunne vært todelt og inneholdt en parallell logg 

med CTOT (calculated take-off time), se figur 10. Vi diskuterte dette, og kom frem til at det 

kunne være nyttig å ha tilgang til denne under post-simuleringen, til tross for at loggen i 

programmet er ment for å illustrere selve simuleringen, noe vi ikke beskjeftiger oss direkte 

med.  

Figur 8 

Figur 8 
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● Det ble påpekt flere ganger under evalueringen at visualiseringen av DSS i Flashback ikke 

innebar en avspilling av optimale løsningsforslag, men kun tekstlig beskrivelse av disse, som 

foregikk parallelt med avspilling av flygelederens valg. Det ble uttrykt ønske om en slik 

funksjon, men også diskutert utfordringer ved en slik løsning. For det første kan deler av 

hendelsesforløpet basere seg på dirigeringer som er gjort flere minutter før utfallet som blir 

omtalt av Flashback, noe som gir utfordringer knyttet til en sammenhengende avspilling. For 

det andre kan utfordringer knyttet til trafikken på en flyplass ikke alltid forklares visuelt. 

Likevel er dette et sentralt veivalg i designet fordi det relaterer seg sterkt til problemstillingen 

for prosjektet. Det ble også utgangspunkt for eksperimentet som omtales senere i rapporten.  

 

3.3. Brukbarhetstest 

3.3.1 Bakgrunn 
Brukbarhetstesten som ble utført var en summativ test. Det brukes på høyoppløselig prototype 

hvor målet er å evaluere effektiviteten av spesifikke designvalg (Lazar et.al, 2010: 260). I 

brukbarhetstesting er kvalitativ data like viktig som kvantitativ data (Lazar et.al, 2010: 270). Den 

dannet grunnlaget til eksperimentet vi ønsket å ha senere. Det er flere steg som må være grundig 

tenkt igjennom før man utfører en brukbarhetstest (Lazar et.al, 2010: 262), og disse punktene går 

vi nærmere inn på under.  

3.3.2 Representative brukere og setting 
Brukbarhetstesting er ment for en gruppe med representative brukere (Lazar et.al, 2010: 260). 

Som nevnt tidligere var det vanskelig for oss å få tilgang til å teste prototypen på flygeledere, vi 

valgte derfor å utføre brukbarhetstest på den andre gruppen som har samme prosjekt som oss. 

Hovedgrunnen til at vi valgte dem var fordi de, sammen med oss, har satt seg inn i flygelederens 

rolle og oppgaver. Et problem med å ha brukbarhetstest på disse var at bias lett kunne oppstå. 

Den andre gruppen har jobbet med sine ideér og har hatt andre tanker til prosjektet enn oss, det 

kan derfor tenkes at resultatene våre da ikke kom til å bli gode. Vi valgte derfor å utføre 

brukbarhetstesten på fire andre studenter på Institutt for Informatikk i tillegg.  

 

Før utføringen av brukbarhetstesten planla vi hvor vi ønsket å utføre testen, samt hvilke oppgaver 

brukeren skulle få. Vi benyttet oss av kontrollerte omgivelser og befant oss på et grupperom på 

Institutt for Informatikk. Flygeledere håndterer mange fly på en gang og alt ansvaret for 

flytrafikken ligger i deres hender. En feil kan føre til store forsinkelser og kan gå utover 

sikkerheten, derfor er det viktig med god konsentrasjon.  
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Vi ønsket å gi oppgaver til brukerne for at testene skulle være så like som mulig. Oppgavene vi 

ga skulle i hovedsak teste hvor brukervennlig grensesnittet vårt var. Vi ønsket derfor å observere 

effictiveness og efficiency
5
. Med effictiveness og efficiency mener vi hvor godt og hvor raskt 

brukeren klarer å løse oppgaver.  

3.3.3 Gjennomføring og Resultater 
Under selve utførelsen av testen, hadde vi fordelt oppgaver oss imellom, slik at vi hadde kontroll 

på all data som ble samlet inn. Vi ga informasjon om prosjektet, samt at deltagerne signerte et 

samtykkeskjema som var laget i forkant. Under testen ønsket vi å få tilbakemeldinger underveis 

på hvordan deltagerne opplevde programmet. Vi benyttet oss derfor av “Think Aloud” metoden 

(Lazar et al., 2010: 270).  

 

Resultatene vi fikk skulle være med på å hjelpe oss med å bedre grensesnittet til programmet. 

Etter endt testing skrev vi en rapport for å orientere oss over hvilke spesifikke deler av 

grensesnittet som trengte forbedring. Vi kodet dataene fra de noterte tilbakemeldingene og 

observasjonene vi fikk fra brukbarhetstestingen. Deretter fant vi en  Cohen’s Kappa-koeffisient 

på kodingen og satte opp en prioriteringsliste over hvilke endrigner som skulle gjøres. 

 

Koding av data 

Vi utførte en a priori koding av alle dataene som ble samlet (Lazar et al., 2010: 289). Det første vi 

gjorde var å identifisere potensielle kodekategorier. For å identifisere kodekategoriene brukte vi 

det teoretiske rammeverket (Lazar et al., 2010: 290). Vi tenkte det kunne være nyttig å se hvilke 

designprinsipper alle kommentarene vi fikk kunne relateres til. Slik kunne vi se hvor ofte hvert 

designprinsipp dukket opp, knytte innsamlet data direkte til designvalg, og sortere ut alt som ikke 

var relatert til dette. Derfor valgte vi designprinsipper
6
 som kodekategorier. Siden vi utførte 

kodingen selv, kan den sies å være subjektiv. 

 

Reliabilitet målt med Cohens Kappa 

Det var totalt to personer som kodet dataene vi hadde samlet inn, med to kodere gav det oss 

muligheten til å sjekke reliabiliteten med Cohens’ Kappa. Cohens’ Kappa måler hvor likt 

koderene har kodet, og resultatet vil være mellom 0 og 1 (Lazar et al., 2010: 296)
7
. I vårt tilfelle 

var verdien på Cohens’ Kappa 0,29. Det betyr at vi helst burde har utført en ny koding, eventuelt 

revurdert kodekategoriene våre. Dette var første gang vi kodet innsamlet data og vi hadde ikke en 

runde med testkoding før vi kodet dataen, dette kan også forklare hvorfor vi fikk en lav verdi. Det 

                                                 
5
 Suhas Govind Joshi, 2013 - Forelesning 

6
 Designprinsipper: consistency, constraints, visibility, feedback, mapping og affordance (Rodgers, Sharp & Preece, 

2011: 25-29) 
7
 Om verdien av Cohens’ Kappa er nær 1 betyr det at koderene har kodet relativt likt og har nesten perfekt enighet 

(Lazar et al.: 297). Når verdien av Cohens’ Kappa er under 0,60 betyr det at man burde vurdere å kode dataen på nytt 

ettersom reliabiliteten er for lav. 



 

13 

forklares at koderen skal kjøre testkoding og opptrening helt frem til han oppnår et ønsket nivå på 

reliabiliteten (Lazar et al., 2010: 297), det tok vi dessverre ikke hensyn til, og vi ser på verdien 

vår i ettertid at vi burde ha gjort det. Likevel opplevdes kategoriseringen som nyttig i prosessen 

med å tolke den skriftlige dataen.  

 
Figur 9:Utregning av Choens' Kappa 

 

Prioriteringer 

Grunnet tidsbegrensninger valgte vi å sette opp en 

prioriteringsliste over de endringene vi mente var viktigst. 

Bugs ble rettet opp i først ettersom at dette var feil som 

egentlig ikke skulle vært tilstede i det hele tatt. Til høyre er en 

tabell over noe av det som sto på agendaen etter brukertesten.  

 

 

 

3.4 Eksperiment 

3.4.1 Bakgrunn  
Da vi lagde Flashback, valgte vi at brukeren skulle få tekstlig tilbakemelding og visuelle hint 

(markeringer, ringer for å fremheve og lignende) på sine valg, og få et direkte playback av den 

ideelle løsningen, slik som systemet fra SINTEF originalt hadde. Vi hadde en teori om at det var 

nok å få vite hva man skulle gjort, og at det ikke ville ha ytterligere effekt å se en animasjon av 

det i tillegg. Slik kunne tid spares gjennom at brukeren ikke ser på unødvendig mange 

avspillinger. I ekspertevalueringen fikk vi allikevel tilbakemeldinger om at vi gjerne kunne hatt 

med denne funksjonaliteten i tillegg. Vi bestemte oss for å undersøke dette nærmere i et 

eksperiment: Gir denne ekstra funksjonaliteten noe bedre læringseffekt? Resultatet her ville 

forsøke å avgjøre om denne funksjonaliteten, “Å spille av ideell løsning”, skulle bli lagt til i 

programmet eller ikke. 

  

Figur 10: Prioriteringsliste 
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3.4.2 Design av eksperimentet 

Research question 

Hva lærer brukeren mest av? Kun tekstlig forklaring - med visuelle hjelpemidler til å forklare hva 

som kunne vært gjort, eller om de får en faktisk visuell fremstilling av løsningen i tillegg? 

Designstruktur 

Her var det naturlig å bruke between group-design. Fordi en potensielt sterk læringseffekt ved 

bruk av programmet er til stede, kunne ikke within group-design brukes (Lazar et al., 2010: 49). 

 

Plan for gjennomføring 

Vi satte opp en kontrollgruppe, som skulle bruke det daværende programmet, og en 

eksperimentell gruppe som skulle bruke programmet med visuell fremstilling av løsningsforslag. 

Gruppeinndelingen av deltagerne ble randomisert. Vi utformet et scenario (hendelsesforløp i 

programmet) som forsøkte å sørge for at den ene gruppen ikke skulle ha noen fordel. For 

eksempel er det ikke interessant å se en visuell fremstilling av for tidlig flyavgang, fordi akkurat 

det samme ville skje i den opprinnelige og den ideelle avspillingen - med unntak av tiden på 

klokka. Derfor involverte scenarioet tre fly (kalt A, B og C) som dirigeres på flyplassen i en viss 

rekkefølge, og på visse taxi-veier. Informasjon om dette hendelsesforløpet var grunnlaget for 

spørreskjemaet som fulgte.  

Spørreskjema 

Etter å ha studert et scenario, skulle deltagerne i eksperimentet bli tildelt et spørreskjema, noe 

som ble “måleinstrumentet” for eksperimentet. Alle fikk de samme spørsmålene, og alle fikk 

samme instrukser før eksperimentet. Vi registrerte en poengsum på hvor mange spørsmål det ble 

svart riktig på. Høyeste mulige poengsum var 7. Den gruppen som i gjennomsnitt fikk høyest 

poengsum på kunnskapstesten ville ha lært mest. Vi operasjonaliserte altså læring som poengsum.  

Figur 11: Skjermbilder av de to betingelsene. Til venstre: Uten avspilling av DSS(Kontrollgruppe).Til høyre: med avspilling av 

DSS(eksperimentell gruppe) 
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Figur 12:Gjennomføring av eksperiment 

Deltagere  

Vi hadde ikke tilgang på ekte flygelederstudenter til eksperimentet, og kunne altså ikke nå 

målgruppen vår. Derfor måtte vi bruke noen som tilsvarer denne gruppen i størst mulig grad, og 

valgte ordinære studenter. Dette gir hovedsakelig ett problem - nemlig at våre deltagere manglet 

mye domenekunnskap som en flygeleder(student) ville hatt. Kunnskapstesten i eksperimentet 

handlet derfor minst mulig om domenerelaterte spørsmål, men spørsmål knyttet til rekkefølger og 

hukommelse.  

Variabler 

Uavhengig variabel: Fremstilling av DSS’ løsningsalternativer (tekstlige vs. tekstlige+animerte) 

Avhengig variabel: Antall poeng brukere får i et spørreskjema om hendelser i programmet etter å 

ha brukt det. 

Hypoteser  

H0 - Eksperimentell gruppe og kontrollgruppe ingen statistisk signifikant forskjell i score på 

kontrollspørsmålene.  

HA - Eksperimentell gruppe og kontrollgruppe får en statistisk signifikant forskjell i score på 

kontrollspørsmålene. 

3.4.3 Gjennomføring  
Før gjennomføring av eksperimentet hadde vi et 

piloteksperiment. I piloteksperimentet var hele 

prosjektgruppa inne i rommet mens deltagerne utførte 

eksperimentet, vi tenkte at så mange tilskuere ble et 

forstyrrelsesmoment for deltagerne og at dette kunne 

påvirke resultatet. Vi valgte derfor at kun en person skulle 

være ansvarlig under testingen, mens resten av gruppa var 

utenfor rommet der eksperimentet ble utført. Under 

gjennomføringen valgte vi å utføre testing på to deltagere 

samtidig, hvor en person var i kontrollgruppen og den 

andre i den eksperimentelle gruppen. Deltagerne satt på 

hver sin side av bordet slik at de ikke ble forstyrret av den 

andres skjermbilde.  
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3.4.5 Resultater fra eksperimentet 

Independent Variables T-test 

En independent-samples t test egnet seg for 

eksperimentdesignet (between group, to varianter 

av uavhengig variabel) (Lazar et al., 2010: 76). T 

test er den mest brukte statistiske testen i analyse 

av eksperimenter. Gjennomsnittene for gruppene 

ble kontrollgruppe: 4,75 og eksperimentell gruppe: 

4,58. Dette gir en poengdifferanse på 0,1667 - altså 

scoret kontrollgruppen 3,7% mer poeng en den 

andre. En marginal forskjell. 

Det var omtrent lik varians mellom de to gruppene, 

noe som er bra for validitet. 

En Independent-samples t-test indikerer at det ikke 

var noen statistisk 

signifikant forskjell i 

læring fra de to 

forskjellige 

grensesnittene (t (22) = 

0.215, p > 0.05). På 

grunn av dette valgte vi 

å ikke legge til denne 

ekstra funksjonen, siden 

det er andre forbedringer 

som kan gjøres først. 

3.4.6 Kritikk av 

eksperiment 
 

Validitet 

● Generalisering av resultatet er vanskelig, fordi vi bare brukte ett scenario. En kan ikke teste alt 

i ett eksperiment, og to versjoner av programmet måtte lages. Det hadde vært for omfattende å 

lage flere scenarioer. 

● Operasjonalisering av læring som poengsum på en test kan kritiseres fordi læring er et stort 

stort begrep med mange elementer. Det er ikke mulig å måle denne egenskapen kun ved hjelp 

av en test. Det kan hende at testen målte hukommelse - vel så mye som læring eller forståelse. 

Figur 13: Deskriptiv statistikk fra eksperimentet 

Figur 14:Poengscore fra eksperiment 
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● Situasjonen kan ha vært noe kunstig, vi lot forsøkspersonene se på et scenario, og deretter 

testet vi dem. Det er ikke slik opplæring av flygeledere vanligvis foregår. 

 

Repliserbarhet 

● Et begrenset antall deltagere er benyttet, vi hadde ikke ressurser til å utføre eksperimentet med 

et høyt nok antall deltagere. Vi fikk altså ikke helt normalfordelt data, og sjansen for random 

errors(Lazar et al., 2010: 57) er ganske stor.  

● Populasjonen i eksperimentet var som sagt ikke flygeledere, det ville vært den mest 

representative målgruppen, men de hadde vi ikke tilgang til. 

● Det er alltid en viss risiko for at eksperimentatorenes oppførsel og prosedyrer skal påvirke 

resultatet. Vi gjorde det vi kunne for å redusere disse risikoene ved å følge samme prosedyre 

hver gang, og gi alle lik oppgavebeskrivelse gjennom et ark. Slik unngikk vi å forklare noe 

muntlig. Da kan man påvirke resultatet gjennom at det du sier eller hvordan du sier det 

varierer fra gang til gang.  

 

 

4. Evaluering av prosjektet 

 

4.1. Konklusjon 

 

I dette prosjektet har vi fått utfordret oss selv på mange områder. Det har vært både spennende og 

krevende å jobbe sammen i gruppe, jobbe opp mot deadlines og forholde oss til en oppdragsgiver. 

Dette er første gang vi har jobbet med en forskningsgruppe, og vi synes at det har vært lærerikt og 

gitt oss et større bilde av hvordan en interaksjonsdesigner jobber. Vi har taklet tidspresset relativt 

bra og overholdt frister underveis. 

 

Denne prosessen har strukket seg fra idé til ferdig prototype. Vi har fått mange positive 

tilbakemeldinger fra SINTEF og vi er selv fornøyde med resultatet. Kunnskaper vi hadde fra før 

fra INF1500, rundt prototyper og design, har hjulpet oss mye i utviklingsprosessen. Videre har vi 

hatt flere iterasjoner, og brukt tilbakemeldinger fra testdeltagere for å forbedre prototypen. 

 

Evalueringsmetoder er et av punktene vi definitivt har lært mest om gjennom denne tiden.Vi har 

utført tre forskjellige evalueringsmetoder, og det har vært interessant å utføre disse i praksis, selv 

om ikke alle var perfekt utført. Her har vi lært mye nytt som vi vil ta med oss videre. 
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Problemstillingen i starten av prosjektet var, som tidligere nevnt; “Hvordan kan vi utvikle en 

løsning som presenterer beslutningsverktøyet på en mest mulig effektiv og pedagogisk måte?”. 

Vi har jobbet hardt for å oppnå en løsning på problemstillingen, og vi har fokusert på at 

prototypen vår skulle være mest mulig effektiv. Vi har prøvd å fjerne det som har vært overflødig 

fra programmet, og beholdt det som bidro til at programmet skulle være mest mulig lærerikt, 

pedagogisk og ha et tiltalende design. Det kan være vanskelig for oss å si sikkert om vi har nådd 

målet fra problemstillingen, ettersom vi ikke har evaluert produktet med vår egentlige 

brukergruppe, flygelederstudenter. Vi tror likevel at vi har kommet et godt og viktig stykke på 

vei.  

 

4.2. Videre utvikling 

 

Flashback er fortsatt i sin barndom, og ved en eventuell videreføring av prosjektet vårt, står det 

flere planer på agendaen. Som tidligere nevnt, har vi en prioritert liste over endringer som skal 

gjøres i prototypen, og flere av disse er ikke gjort, blant annet på grunn av tidsmangel og fordi de 

foreløpig ikke er nødvendige for å presentere konseptet. Dette er for det meste snakk om mindre 

detaljer i grensesnittet, og gjøres fortløpende.  

 

Research og utvidelser 
I fremtiden vil det være interessant å få kontakt med flygeledere under opplæring, for å få et mer 

nøyaktig bilde av målgruppen og miljøet. Det er mange deler av Flashback som har vært mulig å 

designe uten direkte kontakt med målgruppen, men det er flere aspekter som vil være viktig å se 

nærmere på når programmet skal utvikles videre. Prototypen er for øyeblikket et konseptuelt 

grensesnitt, men er ikke implementert i DSS-programmet til SINTEF, som inneholder alle 

algoritmer og løsningsforslag. Å bygge interaksjonen inn i et mer omfattende system, vil være et 

nytt og spennende steg vi håper SINTEF vil ta. 
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