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Del 1. Introduksjon 

Det finnes et gammelt kinesisk ordtak som handler om å se skjønnheten i det å lære et nytt språk 

gjennom å spille spill. Ordtaket går som følger; “Fortell meg og jeg vil glemme. Vis meg og jeg 

vil kanskje huske. Involver meg og jeg vil forstå”. I dette prosjektet har vi jobbet med temaet 

språkopplæring i norsk for unge voksne  1

Undersøkelsene våre utforsker vi læringsprosessen til unge voksne. Vi definerer 

“læringsprosessen” som alle aktiviteter man gjør for å lære seg et språk. Som et resultat av disse 

undersøkelsene har vi utviklet en prototype , som er et spill vi håper kan ekspandere 2

målgruppens ordforråd. Vi ønsker å gjøre dette til en morsom og engasjerende aktivitet som 

involverer brukeren og hjelper den med å forstå hvordan ord brukes i kontekst.  

I spillet får man utdelt kort med norske ord og uttrykk hvor hvert ord tilhører en kategori, 

eksempler på dette kan være et sted eller en situasjon. Poenget med spillet er å finne riktig 

kategori til hvert kort og på den måten lære hva ordene betyr og i hvilken kontekst de brukes i. 

Denne rapporten handler om den bruksorienterte designprosessen vi har vært gjennom for å 

utvikle spillet. Nedenfor presenterer vi tema og målgruppe for prosjektet og prosjektgruppens 

medlemmer. Videre kan du lese om planen for prosjektet, metodene vi har brukt, iterasjonene vi 

har gått igjennom og til slutt en summativ evaluering av den endelige prototypen. 

 

1.2 Tema for prosjektet 

Kurset IN1060 handler om å lage sitt eget prosjekt. Vi stod fritt til å velge problemområde selv, 

og var blant annet innom tema som kajakkpadlere, avlastningsarbeidere i kommunen og 

språkopplæring i norsk. Valget falt på sistnevnte da vi syntes dette var mest interessant og fordi 

det er et samfunnsaktuelt tema. 

 

 

 

1 Med unge voksne mener vi mennesker i aldersgruppen 18-30 år. 
2  Definisjonen for prototype som vi følger gjennomgående i rapporten beskrives av Houde & Hill: “We define prototype as any 
representation of a design idea, regardless of medium”. Houde & Hill, 1997, s.3. What do prototypes prototype? 
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1.3 Valg av målgruppe 

Målgruppen vi har valgt er unge voksne i alderen 18-30 år som er underveis i 

opplæringsprosessen i språk. Tanken har vært å undersøke denne målgruppen fordi gruppens 

medlemmer selv er i samme aldersgruppe, og vi føler derfor at vi har noe å tilby dem av det 

norske språk. Vi har hatt ønske om å gi målgruppen noe annet enn hva de lærer på et typisk 

språkkurs, og har valgt at målgruppen skal ligge på et nivå i norsk som tilsvarer B1. I henhold til 

Utdanningsdirektoratets artikkel om Europarådets felles europeiske rammeverk for språk  nevner 3

rapporten følgende punkter som krav for å kunne anses som å være på nivå B1; kan forstå 

hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med 

arbeid, skole, fritid osv” og “kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer, og 

kort forklare og begrunne meninger og planer.  Dette betyr at målgruppen allerede har 4

grunnleggende kunnskaper i norsk. 

For å kunne kommunisere godt med brukergruppen satte vi et krav om at deltakere i 

brukerundersøkelser måtte forstå og snakke engelsk. Dette har vi gjort fordi vi mener 

kommunikasjon på norsk kunne bidratt til lav gyldighet i datamaterialet.  5

 

1.4 Prosjektgruppens medlemmer  

Prosjektgruppen vår heter NEO. Dette er en kombinasjon av navnene til grunnstoffene med 

atomnummer 10 og 60 i periodesystemet, Neon og Neodym, etter prosjektets fagkode IN1060. 

Gruppen består av prosjektleder Nina, tekniker Sondre, pådriver Ina og kontaktperson Fredrik. 

Disse rollene er blitt tildelt hvert gruppemedlem på bakgrunn av kompetanseområder, 

kunnskaper og erfaringer.  

3 Utdanningsdirektoratet, 2011. Det Felles Europeiske Rammeverk for Språk, Læring, Undervisning og Vurdering  
4 Utdanningsdirektoratet, 2011, s.28. Det Felles Europeiske Rammeverk for Språk, Læring, Undervisning og Vurdering   
5 Datas gyldighet defineres her som i hvilken grad den gjenspeiler den virkelige verden. 
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1.5 Rollefordeling 

Slik vi ser det, er dette de ulike rollenes arbeidsoppgaver og funksjoner;  
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Del 2. Plan for prosjektet 

Prosjektet har pågått vårsemesteret 2018. Med oppstart i uke 3 og levering i uke 24 har vi hatt 21 

uker til disposisjon til å ferdigstille en endelig prototype. De første seks ukene innebar å bli kjent 

med det digitale verktøyet Arduino, danne en prosjektgruppe og arbeide med idéutvikling. 

Vinteren og våren har handlet om å utforske domenet, undersøke målgruppen og utvikle en 

teknisk løsning som dekker brukernes behov.  

 

2.1 Prosjektets milepæler  

I prosjektet definerer vi en “milepæl” som en viktig hendelse som har fått oss et steg videre. 

Spiralen  nedenfor illustrerer designprosessen og iterasjonene den består av. Prosjektet startet 6

med å kartlegge domenet. Videre følger fem iterasjoner som består av datainnsamling, analyse 

og utvikling av prototype. Overgangen mellom iterasjonene er en evaluering av prototypen fra 

foregående iterasjon. 

 

I iterasjonene har vi valgt å følge Houde & Hills prototypingsmodell  7

som tester ulike dimensjoner ved prototypen (tegning til høyre viser 

denne modellen). Vi undersøker henholdsvis prototypens rolle, look and 

feel og implementasjon. Vi definerer disse evalueringene som milelæpler 

i prototypens utvikling. Designprosessen avslutter med en 

integrasjonstest som evaluerer hvordan dimensjonene fungerer sammen. 

6 Illustrasjon av Fredrik T. Haugstulen 
7 Houde & Hill, 1997. What do prototypes prototype?  
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Del 3. Undersøkelse av bruk og brukere 

Innledningsvis definerte vi læringsprosessen som aktivitetene en gjør for å lære seg et språk. 

Disse aktivitetene har vi undersøkt ved å bruke kvalitative metoder. Kvalitativ undersøkelse 

handler om å studere hva og hvorfor folk gjør som de gjør. Vi ønsker med dette å få økt 

forståelse for brukere og analysere sammenhengene mellom dem . I denne delen reflekterer vi 8

rundt metodene vi har brukt, samt første møte med målgruppen. 

 

3.1 Undersøkelsesmetoder  

Metodene vi har benyttet i undersøkelsene våre er intervju og observasjon. Vi har valgt å 

triangulere mellom disse metodene for å samle ulik data med flere perspektiver. I 

undersøkelsesmetodene har vi valgt å inkludere et representativt utvalg fra målgruppen, eksperter 

og en domeneekspert. Vi anser eksperter på læringsprosessen som personer med norsk som 

andrespråk på høyt nivå.  Domeneeksperten vi har snakket med er førstelektor på institutt for 9

lingvistiske og nordiske studier og har opplæring i norsk som andrespråk som fagområde. 

Designprosessen inkluderer to deltakende observasjoner, fire ekspertintervju, ett intervju 

med domeneekspert, en fokusgruppe og en workshop. Observasjonene har foregått på språkkafé

 hvor undersøkelsene har gått ut på forstå hva læringsprosessen innebærer og hvordan denne 10

oppleves av brukerne. Denne typen observasjon kalles gjerne for feltarbeid  som i 11

sosialantropologien defineres som å ta del i en kontekst.  

I intervjuene med eksperter har vi gjennomført semi-strukturerte intervjuer fordi vi 

ønsket å høre om de samme temaene fra personer med ulik bakgrunn (kjønn, alder, nasjonalitet). 

Noen spørsmål holdt vi åpne slik at vi ikke satte begrensninger for hva intervjuobjektene kunne 

fortelle om. For å øke dataens reliabilitet har vi forholdt oss til en intervjuguide.   12

8 SNL, Sirianne Dahlum, 2015, Kvalitativ https://snl.no/kvalitativ 
9 Høyt nivå er definert på europarådets skala som C1. Det er dette nivået som kreves for å kunne studere ved norske universiteter 
og høyskoler 
10 En språkkafé er en møteplass hvor personer gjør aktiviteter og snakker sammen på et språk de ønsker å lære 
11 SNL, Sirianne Dahlum, 2016. Feltarbeid https://snl.no/feltarbeid, 
12 Med reliabilitet menes at intervjuet kan gjentas  
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Gjennom data fra de ulike innsamlingsmetodene har vi fått svar på mye av det vi lurte på 

gjennom hele designprosessen. Dette har vært avgjørende for utvikling av en prototype som 

møter målgruppens behov. Observasjonene har gitt oss en forståelse for hva personer som lærer 

seg norsk gjør for å tilegne seg språket, mens intervjuene har hjulpet oss å identifisere hvordan 

man lærer av å gjøre ulike aktiviteter.  

Gyldighet handler om hvorvidt metoden som brukes gir data som svarer til det som var 

målet med undersøkelsen.  Det er naturlig å stille spørsmål til om metodene vi har brukt svarer 13

på det vi ønsker å finne ut av. Formålet vårt med undersøkelsene har vært å undersøke hvordan 

personer lærer og vi mener derfor at metoder som gir direkte kontakt med brukeren kan øke 

datamaterialets gyldighet. Ved deltakende observasjon og intervju har vi alltid kunnet stille 

spørsmål til hva brukeren mener med det de sier og gjør, i motsetning ved indirekte observasjon 

eller strukturerte intervjuer der dette ikke nødvendigvis er mulig. Samtykkeerklæringen alle 

intervjuobjektene har signert i forkant av intervju og observasjon er med på å øke gyldigheten i 

dataen ved at deltakerne forsikres om at innsamlet data ikke misbrukes slik at vi får genuine svar.  

 

3.2 Om domenet  

Bortsett fra egne erfaring fra å lære fremmedspråk hadde ingen på gruppen kjennskap til 

domenet språkopplæring. For å få kunnskap om domenet valgte vi å delta på to språkkaféer; én i 

regi av Deichmanske Bibliotek på Bjerke og én i regi av Røde Kors. Vi anser disse 

undersøkelsene som begynnelsen på designprosessen hvor vi kartlegger hvilke aktiviteter som 

inkluderes i læringsprosessen.  

På en språkkafé samles en gruppe mennesker for å snakke sammen på et felles språk 

deltakerne prøver å lære. I Oslo er disse som oftest basert på frivillig arbeid og tilbudet er gratis. 

En samling organiseres slik at deltakerne plasseres i grupper sammen med andre deltakere på sitt 

nivå. Her utfører gruppen aktiviteter som å lese artikler og diskutere dem, fortelle gruppen om 

seg selv eller sine interesser, snakke sammen parvis eller spille ordspill som Alias.  14

Lærdommen vi tar med oss videre fra språkkaféene har bidratt i designprosessen. Vi fant 

at gruppedynamikken fungerer best med en ordstyrer som oppfordrer alle til å snakke. En gruppe 

13 Rogers, Sharp & Preece, 2015, kap. 13.2.6. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction.  
14 Alias er et ordforklaringsspill hvor to personer spiller sammen på lag.  
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består gjerne av ulike personlighetstyper, og det faller ikke alle deltakere naturlig å ta ordet. 

Språkkaféenes filosofi handler mye om å “tørre” å bruke språket og det å være nysgjerrig. Med 

dette menes at hvor mye man faktisk lærer i stor grad er opp til en selv. Likevel er det også slik 

at selv om en gjerne ønsker å praktisere norsk er det ikke alle som er del av et miljø hvor de har 

mulighet til dette. 

 

3.2.1 Rekruttering av brukere  

Utgangspunktet for undersøkelsen var at vi ønsket å lage et design for en språkkafé, men det 

ville avhenge av at vi klarte å rekruttere deltakere herfra. Det vi derimot ikke var klar over var 

språkkaféenes praksis rundt anonymitet og personvern. Av ulike årsaker var det nødvendig at 

alle deltakerne forble anonyme, de kunne ikke gi ut personlig informasjon og det var derfor 

vanskelig for oss under noen omstendighet å skulle reklamere for oss selv. Grunnet dette så vi 

oss nødt til å finne deltakere til videre brukerundersøkelser et annet sted.  

 

Del 4. Første iterasjon 
I første iterasjon undersøker vi hvordan noen med norsk som andrespråk har lært seg språket 

tilnærmet flytende. Hvordan opplevde de læringsprosessen? Hva var deres utfordringer og 

hvordan mestret de disse? Gjennom semi-strukturerte intervjuer lærte vi om fire personers 

kunnskaper og erfaringer.  

 

4.1 Intervju med eksperter 

Gjennom bekjente fikk vi kontakt med fire personer som har deltatt på norskkurs gjennom 

Universitetet i Oslo eller Oslo kommune. To av disse er i dag studenter og to er i fulltidsjobb. 

Felles for alle er at de bruker norsk aktivt i sin hverdag. 

I intervjuene stilte vi spørsmål som; 1)“Hvordan har du lært deg norsk?”, 2)“Hva mener 

du er den beste måten å lære på?”,  3)“Hva synes du er utfordrende?”, 4)”Hva, av det du har 

lært, var minst nyttig?”. Hensikten var å få større innsikt i hvilke aktiviteter som fungerer og 

hvordan personene utførte dem.  
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4.2 Presentasjon av data  

Datamaterialet som presenteres under er en rekke sitater som svar på spørsmålene i forrige 

avsnitt.  

 

4.3 Analyse  

Formålet med analysen er å se etter mønstre i datasettet. For å 

gjøre dette transkriberte vi hvert intervju og foretok en induktiv 

analyse i form av åpen koding. Dette ledet til kategoriene “nyttig 

og unyttig”, “gøy og kjedelig” og “lett og vanskelig”. Videre 

gjorde vi aksiell koding av datamaterialet ved hjelp av deduktiv 

analyse hvor vi utforsket spørsmålet “Hva forårsaket 

kategoriene?” og “Hvordan henger kategoriene sammen?”. Bildet til høyre viser et affinity 
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diagram som vi brukte til å systematisere data. Tabellen under viser det viktigste datamateriale 

fra kategoriseringen.  

 
 

4.3.1 Funn 

Vi valgte å terminere kategorien “lett” ettersom svært lite i datasettet tilsa at noe ved 

språkopplæring i norsk var enkelt. Det intervjuobjektene derimot syns var nyttig og gøy var å 

bruke flere sanser mens de lærer, snakke om aktiviteter mens de pågår, snakke sammen på norsk 

og jobbe sammen i grupper. Sistnevnte ble også sagt å være vanskelig og at hvor mye man lærer 

i grupper avhenger av hvem man jobber sammen med. Andre ting intervjuobjektene slet med var 

norske dialekter og ord og uttrykk de hadde blitt lite eksponert for. De nevnte også at de 

oppfattet tradisjonell klasseromsundervisning og pugging som kjedelig, men at de samtidig ser 

nytteverdien i språkkursene de har tatt samt den repetitive aktiviteten det er å pugge. I neste 

avsnitt etableres behov og krav til prototypen basert på funnene i denne undersøkelsen.  
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4.3.2 Behov  

Behov sier noe om hva som er nødvendig for målgruppen for at de 

skal kunne oppnå sine mål. Vi definerer behovet “kommunikasjon” 

som et paraplybegrep   som består av fire delbehov; 1)“å uttrykke 15

seg”, 2)“muntlig trening”, 3)“hverdagslig språk” og 4)“forståelse i 

kontekst”.  Målgruppen har behov for; 

1) å kunne kommunisere hva de tenker og føler, 

2) bruke språket mye og ofte, 

3) ordforråd om alt de foretar seg i hverdagen og 

4) å vite når og hvor man skal bruke ord og uttrykk. 
 

4.3.3 Overordnede krav 

Krav defineres ut fra kartlagte behov og sier noe om hva prototypen skal gjøre. Som overordnede 

krav sier vi at: 

1) Prototypen skal være brukervennlig 

2) Prototypen skal fungere i en gruppesetting 

3) Prototypen skal tilrettelegge for samarbeid 

4) Prototypen skal la brukerne interagere med flere sanser 

5) Prototypen skal gi brukerne feedback 

 

4.4 Målet for prosjektet 

For å kunne definere et mål å jobbe mot trengte prosjektet en problemstilling. Målgruppens 

behov sier noe brukernes problemområder, og ut fra dette har vi definert følgende 

problemstilling: “Hvordan kan vi i NEO bidra til å gjøre språkopplæringen i norsk enklere, 

artigere og mer givende for vår målgruppe?”. Målet for prosjektet blir dermed å designe en 

løsning som imøtekommer brukernes behov og svarer på problemstillingen.  

 

15 llustrasjon av Fredrik T. Haugstulen 
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4.5 Prototyper 

I siste del av en iterasjon utformes prototyper basert på funn i datainnsamlingen. Disse danner 

grunnlag for brukertestingen i neste iterasjon. I denne iterasjonen har vi laget fire lavoppløselige 

prototyper som svarer til hvert av de definerte behovene. Vi har satt som krav at prototypen skal 

fungere i en gruppe og tilrettelegge for samarbeid.  For å imøtekomme kravene har vi derfor 

laget fire spill vi kaller Block-based setningsoppbygning, Synonymordspill, Total Physical 

Respons og Uttrykksquiz.  

 

4.5.1 Block-based setningsoppbygging 

Dette er et spill som lar brukerne trene på å lage setninger og forsøker å møte 

behovet for hverdagslig språk. Spillet er basert på en metode som lærer barn å 

programmere.  Et kort i spillet er en “blokk” med en del av en setning. 16

Kortene legges på en kortleser på spillebrettet og lys i fargen grønt eller rødt 

gir feedback på om setning som er dannet er korrekt. Et eksempel er:  

”Til helgen skal jeg på fjellet” || ”for å gå på ski,” || ”og spise Kvikk Lunsj”.  

 

4.5.2 Synonymordspill 

Spillet forsøker å lære deltakerne synonymer og møter behovet for 

å uttrykke seg. Man spiller med kategorier og ord hvor poenget er å 

finne synonymer til kategorien. En kategori kan være “å bevege seg 

til fots” og riktige ordvalg ville vært “å gå”, “å vandre” eller “å 

spasere”. Lys gir brukerne feedback på om valgte ord er rett eller 

galt.  

 

4.5.3 TPR 

“Total Physical Response” er et spill basert på James Ashers teori om “å 

lære som et barn”.  Ifølge teorien husker man bedre ved å repetere og 17

16Programmeringsspråk der instruksjonene er representert med blokker. Scratch er et av de vanligste programmeringsspråkene for 
barn, dette er laget av ansatte ved MIT. https://en.scratch-wiki.info/wiki/Block-Based_Coding  
17Asher, 1981. The Total Physical Response: Theory and Practice  
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bruke flere sanser samtidig. Spillet går ut på å gi og få kommandoer fra andre spillere om 

aktiviteter man må gjøre med kroppen eller med objekter som finnes i rommet. Spillet forsøker å 

møte behovet for muntlig trening ved at en deltagerne gir en spiller flere kommandoer på 

aktiviteter relatert til samme objekt. Et eksempel er: “ta på deg jakken”, “ta igjen glidelåsen på 

jakken” og  “knytt jakken rundt livet”.  

 

4.5.4 Uttrykksquiz 

Spillet forsøker å lære brukerne norske ord og uttrykk og møte 

behovet for forståelse i sosial kontekst. Deltakerne spiller med 

kort hvor ord og uttrykk er definert på fire måter. Et eksempel er 

ordet “utepils” med alternative definisjoner “øl som er brygget 

ute” og “å drikke øl i sola”. Spillerne trykker på knappen de 

mener korresponderer med riktig definisjon. 

 

4.6 Veien videre 

Veien videre ble å evaluere prototypene med brukere fra målgruppen. I forkant av andre iterasjon 

tok vi kontakt med en universitetslektor og underviser i kurset Norsk for internasjonale studenter 

ved UiO. Dette kurset er egnet for viderekommende studenter og tilsvarer nivå B1 på 

Europarådets nivåskala for språk.  På en av kursets gruppetimer fikk vi lov til å holde en kort 18

presentasjon om prosjektet vårt. Vi kom i kontakt med tre studenter som var interessert. Her 

anerkjente vi sannsynligheten for utvalgsbias , men valgte likevel å rekrutterte disse til å delta i 19

en fokusgruppe. 

 

5. Andre iterasjon 

I andre iterasjon var fokuset prototypens rolle. Med “rolle” 

menes her den første dimensjonen i Houde og Hills 

prototypingsmodell. Den refererer til spørsmål om hvilken 

funksjon prototypen tjener i brukerens liv, altså på hvilken 

18 Utdanningsdirektoratet, 2011. Det Felles Europeiske Rammeverk for Språk, Læring, Undervisning og Vurdering  
19 Personer som deltar frivillig skiller seg ofte ut fra dem som ikke takker ja til deltakelse. 
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måte prototypen er nyttig for dem.  For å besvare dette spørsmålet ønsket vi å snakke med 20

brukere. 

 

5.1 Fokusgruppe med brukere 

I starten av april inviterte vi tre studenter til en fokusgruppe. Studentene av fransk, rumensk og 

kinesisk opprinnelse hadde oppholdt seg i Norge mellom ett og to år. Formålet med samlingen 

var å få tilbakemelding på prototypene våre, og hvorvidt de trodde de kom til å lære noe av dem. 

Vi tenkte at en fokusgruppe egnet seg til dette formålet da det oppmuntrer til diskusjon mellom 

brukerne og får frem deres synspunkter.  

Ved å inkludere brukere i designprosessen mener vi at vi enklere kan imøtekomme 

brukernes behov. Vi har latt oss inspirere av participatory design,  en tilnærming for design av 

IT hvor fremtidige brukere deltar i alle faser av designprosessen.  21

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

20 Houde & Hill, 1997, s.3. What do prototypes prototype?  
21 Bratteig & Wagner, 2014, s.1. Design decisions and the sharing of power in PD 
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5.2 Presentasjon av data  

Fokusgruppen varte omtrent to timer og besto av en prosjektpresentasjon med gjennomgang av 

de fire prototypene, gruppediskusjon og oppfølgingsspørsmål. Tabellen under er et utdrag av 

tilbakemeldinger på prototypene. 

 

5.3 Analyse 

Data som ble analysert fra fokusgruppen var tilbakemeldingene på prototypene, svar på 

oppfølgingsspørsmål og observasjonsnotater. Metoden vi brukte for å undersøke datamaterialet 

minner om tematisk analyse hvor vi definerer momenter i dataen som er viktig i forhold til 

problemstillingen. Vi delte dataen i kategoriene “nyttig” og “unyttig” for å lære seg norsk. Dette 

gjorde vi slik at vi kunne danne oss et bilde av hva vi burde ta med videre. 

 

5.4 Funn 

Helhetsinntrykket fra fokusgruppen var at flere aspekter ved prototypene var nyttige for å lære 

norsk, oppgavene var artige og funksjonene som ble simulert var hjelpsomme. Analysen tilsier 

at; 

●  idéen om Block-based setningsoppbygging er god, brukerne likte spesielt interaksjonen 

med kort og kortleser hvor rett, delvis rett eller galt svar ga feedback i form av lys. 

Setningene derimot krevde stort ordforråd og var til tider forvirrende. 
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●  Synonymordspill opplevdes som svært nyttig fordi brukerne mente de trengte å lære flere 

ord, men mange av ordene var ukjente og nødvendig å få forklart. Brukerne var positive 

til kategorier og mente dette bidro til økt læring, 

● TPR virket for avansert å gjennomføre fordi man måtte være spontan og kreativ. 

Brukerne var positive til at spillebrettet var rundt fordi det tillot alle spillerne å delta, og 

de mente at samarbeid og prat var et fint element som lot dem lære av hverandre.  

● Det uformelle språket i spillet Uttrykksquiz var spennende for brukerne, dette er ord de 

ikke nødvendigvis lærer på norskkurs. Ord av typen slang og uttrykk var favoritter. 

 

5.5 Visjon og formkonsept 

Frem til nå har vi befunnet oss i et kaotisk stadie av designprosessen, det Sanders og Stappers 

kaller the fuzzy front end.  De første ukene besto av mange idéer og muligheter, men det er først 22

etter kontakt med brukerne, dataanalyse og funn vi følte vi kunne etablere visjonen for 

prosjektet. 

I etterkant av evaluering hadde vi en brainstorming som handlet om hvilken visjon vi 

ønsket og hvordan vi kunne gjenspeile visjonen gjennom design. Vi brukte teknikken til å 

kartlegge alt ved brukerundersøkelsene som har inspirert oss; 

språkkafé, intervju og fokusgruppe. For å illustrere alle 

gruppemedlemmenes tanker og ideer brukte vi et dataverktøy 

til å lage en “ordsky” , som vist på bildet til høyre. Visjonen 23

tar utgangspunkt i problemstillingen om enkel, artig og 

givende læring samt ordskyen og det vi synes er viktig at 

prototypen våre representerer. Vi formulerer visjonen med 

ordene “åpenhet, nysgjerrighet og inkluderende”. Med disse 

ordene mener vi at resultatet skal invitere til bruk, dens funksjoner og oppgaver skal trigge 

nysgjerrighet og være inkluderende ved at flere kan bruke prototypen samtidig.  

En visjon kan også kalles et konsept. Det som gjenstod var å finne en form som 

gjenspeilte konseptet, et formkonsept. På språkkafé satt alle deltakerne rundt et bord og gjorde 

22 Sanders & Stapper, 2008. Co-creation and the new landscapes of design 
23 Ordskyen er laget med https://www.mentimeter.com/  
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aktiviteter. De snakket sammen, lærte norsk og hygget seg.Våre egne assosiasjoner til et bord er 

de gode samtalene, sosialt samvær og en uformell og avslappende stemning. Vi føler derfor at 

noe så enkelt som et bord er en form som representerer konseptet.  

 

5.6 Prototype 

Basert på funnene fra fokusgruppen bestemte vi oss for å ta utgangspunkt i de fire første 

prototypene og videreføre egenskapene brukerne likte best til en ny, sammensatt prototype. Ved 

å kombinere både design og oppgaver kom vi frem til et spill som er en kombinasjon av ulike 

elementer fra alle foregående prototyper. Prototypens design ligner på et rundt bord og 

bordoverflaten kan minne om et spillebrett. Oppgavene i spillet handler om norske ord og 

uttrykk og konteksten de brukes i.  

Tabellen under er et eksempel på innhold i en oppgave. Et eksempel på konteksten, det vi 

kaller en kategori, er “på skogstur”. Denne kategorien består av ordene/uttrykkene i kolonnen til 

venstre i tabellen.

 

Prototypen som presenteres nedenfor er en lavoppløselig mock-up i papp. Formen på 

prototypen er et bord, bordoverflaten fungerer som et spillebrett, og det er her all interaksjon 

med spillet foregår. Bordoverflaten består av følgende komponenter; fem led-lys, to knapper, en 
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høyttaler, en lysslynge og to kortlesere. Siden dette er en low-fidelity prototype er ikke disse 

implementert med kun laget i papir. 

 

5.6.1 Bordforråd  

Vi ønsket å gi prototypen vårt et navn og tenkte at en morsom kombinasjon av hvordan 

prototypen ser ut, formkonseptet, og hva spillet går ut på kunne være passende. Spillet handler 

om å lære norske ord og uttrykk som brukes i ulike sosiale sammenhenger, gjerne typisk 

hverdagsspråk man bruker i samtaler rundt et bord. Navnet vi har gitt prototypen er Bordforråd.  

Spillet består av kategori- og ordkort hvor poenget er å finne alle riktige ordkort som 

passer til tilhørende kategori. Spillerne starter med å velge et kategorikort som legges på en 

kortleser vi har kalt “kategori”. Kortleseren ser ut som et kort for at prototypen skal svare til 

designprinsippet om affordance. Hvert lys representerer en spiller, ergo kan fire spillere spille 

samtidig. Når en av led-lampene lyser signaliserer dette at det er spilleren som sitter ved dette 

lyset sin tur. Rundt bordet ligger det ordkort med norske ord og uttrykk. Spilleren legger på et 

kort den tenker passer til kategorien som spilles med, og da vil en lysslynge som er festet under 

bordet lyse opp i fargen grønt, gult eller rødt, hendholdsvis om ordet er riktig, delvis riktig eller 

galt. Når kortet fjernes vil lysene lyse opp i et mønster som minner om et lykkehjul før ett av 

dem ender opp hos en ny spiller. Hvis spillerne er usikre på hva ordene betyr kan de trykke på 

knappene hint og forklaring som spiller av et hint om hvilken kategori ordet tilhører, eller en 

forklaring på hva ordet er. Vi har valgt å inkludere en skuff som kan oppbevare kortene mens 

spillet ikke er i bruk.  
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5.7 Veien videre 

I denne iterasjonen prøver vi å svare på spørsmålet fra innledningen “hvordan prototypen er 

nyttig for brukerne” og om den svarer til målet vårt om en enklere, artigere og mer givende 

læringsprosess. Den nye prototypen er et resultat av funn fra brukerundersøkelsen. Vi mener at 

prototypen kan være nyttig for brukerne fordi den lærer dem norsk de ellers ikke ville lært på 

kurs. Bordforråd blir utgangspunktet for neste iterasjon hvor vi evaluerer ptototypens look and 

feel med brukere. 

 

Del 6. Tredje iterasjon 

I tredje iterasjon fokuserte vi på prototypens look and 

feel. Med look and feel mener vi her å stille spørsmål 

til og utforske brukernes konkrete sensoriske 

opplevelse av prototypen - hva brukeren ser på og 

føler samt generell sanseopplevelse ved interaksjon 

med prototypen.  Vi ønsket å finne ut mer om dette 24

og inviterte derfor brukerne til en workshop. 

 

6.1 Workshop med brukere  

Overgangen mellom andre og tredje iterasjon er en formativ evaluering av prototypen 

Bordforråd. En workshop støtter opp under hva vi har snakket om tidligere om participatory 

design, hvor vi her ønsker tilbakemelding på prototypens design. Hvordan oppfattet brukerne 

spillebrettet? Hvordan skulle elementene plasseres? Vi lot brukerne flytte rundt på elementene og 

designe en layout som ga mest mening for dem.  

Brukerne vi inviterte til workshop var de samme brukerne som ved forrige evaluering. Vi 

valgte å fortsette med disse fordi de uttrykte at de ønsket å være med videre i designprosessen. 

Dette passet oss godt da vi ønsket at brukerne skulle følge prototypens progresjon, samt at vi 

anså det å skulle rekruttere nye brukere som utfordrende. 

24 Houde & Hill, 1997, s.3. What do prototypes prototype? 
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Under workshopen valgte vi å 

dele prosjektgruppen i to; den ene 

halvparten observerte brukertestingen, 

den andre fungerte som intervjuere.  På 25

denne måten kunne vi samle data fra to 

ulike synsvinkler. Ettersom brukerne 

hadde vært med på en evaluering 

tidligere var vi klar over at dette kunne 

lede til bias. Ved å både observere og 

intervjue prøvde vi å unngå slik skjevhet 

i data.  

 

6.2 Presentasjon av data  

Workshopen varte omtrent halvannen time og besto av gjennomgang av prototypen, 

gruppediskusjon samt skissering av spillebrett. Det som ble sagt og observert i evaluering var at; 

forklaring og hint må kunne spilles av flere ganger, ordene må ligge horisontalt på kortene, 

kortlesere bør ligge på rad, det trengs en neste-knapp, vise hint og forklaring i tekst på skjerm, 

likte feedback med farget lys, vise bildet av ordet, layouten fungerer godt og de ville helt klart 

spille dette i grupper.  

 

6.3 Analyse av data og funn 

Data som ble analysert fra workshopen var tilbakemeldingene på prototypen, svar på 

oppfølgingsspørsmål og observasjonsnotater. Analysen ble gjort i form av diskusjon i etterkant 

av evalueringen. Her kom det frem at brukerne likte bordformen, hvordan dette oppfordret til 

samarbeid og at oppsettet på overflaten var fin, men at det ga mer mening at kortleserne lå ved 

siden av hverandre enn under hverandre. Brukerne likte godt lyd- og lyselementene og oppfattet 

spillet generelt som brukervennlig. Ved lydavspilling mente de at det var nødvendig å kunne 

25 Bratteteig, 2018, s.6. Notat om bruk og undersøkelse av bruk  
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spille av hint og forklaring flere ganger, og i tillegg ville de gjerne ha dette vist som tekst på 

skjerm. 

 

6.4 Endringer i prototypen 

Basert på funnene endret vi layouten på bordoverflaten. Vi var helt enige i at den horisontale 

layouten var en penere løsning med tanke på kortlesernes og knappenes plassering, noe som også 

gir prototypen bedre mapping. Hvis et ord eller uttrykk er ukjent kan spillerne først høre et hint, 

deretter en forklaring. Brukerne hadde et ønske om en neste-knapp som “spinner lykkehjulet”, 

altså bestemmer hvem sin tur det er. Teknisk sett er dette også lettere å implementere enn 

forslaget om lykkehjul presentert i foregående del 5.6.1 om Bordforråd. Videre har vi også valgt 

vekk ønsket om skjerm fordi vi så en del utfordringer med dette.  

 

6.5 Veien videre  

I denne iterasjonen undersøkte vi brukernes sensoriske opplevelse av prototypen. Brukerne var 

generelt fornøyd med prototypen, de merket at vi hadde tatt med oss deres tidligere ønsker videre 

og sa også at den tenkte implementasjonen svarte til deres behov. I tillegg til ovennevnte funn 

fant vi også at brukerne snakket mye om innholdet og nevnte flere utfordringer med dette. De 

foreslo at vi burde teste hint og forklaringer på hverandre da disse tidvis skapte forvirring. Vi så 

derfor at en samtale med en domeneekspert om prototypens innhold ville være en naturlig vei 

videre før bygging av prototype og teknisk implementasjon. 

 

Del 7. Fjerde iterasjon 

På bakgrunn av funn gjort i forrige iterasjon kontaktet vi førstelektor ved institutt for lingvistiske 

og nordiske studier ved UiO for et intervju. Fjerde iterasjon handler om tilbakemeldinger på 

spillets innhold fra en domeneekspert. 

 

7.1 Intervju med domeneekspert  

Førstelektor har blant annet muntlig språkopplæring og norsk som andrespråk som fagområde. 

Det semi-strukturerte intervjuet med domeneeksperten foregikk som en mindre formell samtale 
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om prosjektet og våre erfaringer med brukere.  

  

7.2 Presentasjon av data 

Datamaterialet som presenteres er en rekke sitater fra intervju med førstelektor:  

 

 

 

7.3 Funn i datasettet  

Ifølge førstelektor er engelsk en utfordring for mennesker som lærer seg norsk. Språket brukes 

mye i det norske samfunn og det er mange likheter mellom norske og engelske ord. I tillegg 

oppstår det lett en forvirring rundt det å skjønne norske ords betydning heller enn å forstå 
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hvordan de kan brukes, derfor er det svært viktig at ord blir presentert i kontekst. Funksjonen 

hint burde for eksempel ikke si noe om hva ordet er, men heller hvordan det brukes i en setning. 

Personer som tar norskkurs ved UiO lærer seg grammatikken i norsk relativt raskt men 

problemet ved bruk av norsk, er ifølge førstelektor mangel på vokabular og ens aktive ordforråd.

 Det er viktig å kunne grammatikk, men grammatikken er ikke nyttig før man har et ordforråd 26

på rundt 3000 ord. Førstelektor kommenterte også at hverdagsord er ord man gjerne kan forbinde 

med hjemmet eller sine daglige aktiviteter; gå på toalettet, pusse tenne, frokost, lunsj og middag 

er eksempler på dette. Ord i spillet kan ifølge henne derimot kalles “kulturspesifikt språk”.  27

Avslutningsvis ble det kommentert at å lære nye ord anses som krevende for mange. 

Derfor er det viktig at læringsprosessen også kan være gøy. Om spillet skal ha en funksjon, det 

vil si lære brukerne noe, blir det avgjørende at kategoriene passer til målgruppen. Førstelektor 

nevnte at vi bør finne inspirasjon hos oss selv når vi lager kategorier. Vi tolker det slik at ord og 

uttrykk som vi gruppemedlemmer bruker i hverdagen kan løfte innholdet og gjøre spillet relevant 

for unge voksne. Vi tenker også at ved å inkludere dialekter i lydavspillingene kan vi gjøre 

språket mer autentisk.  

 

7.4 Prototyper  

Endringer vi gjorde i prototypen var på bakgrunn av funnene i intervjuet med domeneekspert. 

Her fikk vi gode tilbakemeldinger om at vi var på rett spor, men at måten vi ga hint og forklaring 

på ordene kunne være med på å øke læringsutbyttet. Under presenterer vi fullstendige kategorier 

med tilhørende ord og uttrykk, hint og forklaring. De resterende kategoriene kan du finne her: 

http://alturl.com/8xxp7 og lydfiler kan du finne her: http://alturl.com/rpsjh.  

26 Passivt ordforråd er de ordene en forstår mens aktivt ordforråd er ordene som brukes når en snakker. SNL, Kristin Hagemann, 
2018. Ordforråd. https://snl.no/ordforråd  
27 «Når eg ser dette så tenker eg at dette ikkje eigentleg er kvardagsspråk, men kulturspesifikt språk». Sitat fra domeneekspert, 
førstelektor for institutt ved lingvistiske og nordiske studier ved UiO. 
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7.5 Veien videre  

Vi mener at datainnsamlingen i denne iterasjonen har vært med på å løfte prosjektet. I intervjuet 

med domeneeksperten ble vi introdusert for sosiokulturell læringsteori. Utdanningsdirektoratet 

skriver i en rapport om kunnskapsløftet at; “Dette er et læringssyn som bygger på en antakelse 

om at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis.”  Det hele handler 28

egentlig om deltakelse i sosial praksis og det er nettopp dette spillet vårt forsøker å legge til rette 

for målgruppen. 

I neste iterasjoner ser vi på valg av materiale, teknisk implementasjon og prosessen rundt 

bygging av den endelige prototypen.  

 

  

28 Utdanningsdirektoratet, 2011, s.32. Det Felles Europeiske Rammeverk for Språk, Læring, Undervisning og Vurdering 

25 



 

Del 8. Femte iterasjon 

I femte iterasjon fokuserte vi på prototypens tekniske 

implementasjon. Med implementasjon mener vi her å 

utforske og stille spørsmål til teknikker og komponenter 

som gjør at prototypen fungerer og imøtekommer 

tilhørende krav.  I denne iterasjonen har vi ikke gjort en 29

brukerundersøkelse men testet prototypens funksjoner 

mens iterasjonen har pågått.  

 

8.1 Valg av materiale 

Som beskrevet i avsnitt 5.5 er visjonen for prosjektet åpenhet, nysgjerrighet og inkludering, og 

formkonseptet et bord. Dette har vi tatt med oss i diskusjonen om materialvalg. Vi ønsket at 

materialet skulle symbolisere varme, hygge og den norske kulturen og valget var dermed enkelt; 

vi måtte bruke treverk.  

 

8.2 Teknisk løsning 

Den tekniske løsningen består av to hoveddeler; to RFID lesere og et MP3-shield. En RFID-leser 

leser kategorier og ordkort som brukes i spillet. Prototypens MP3 shield spiller av lyd når 

knappene hint eller forklaring trykkes, samt en neste knapp som bestemmer hvem sin tur det er. 

En detaljert beskrivelse av den tekniske løsningen finner du i teknisk rapport. I rapporten finner 

du også utfordringer, tanker og ideer om andre tekniske implementasjoner vi ikke har fått 

gjennomført.  

 

8.3 Bygging av prototypen 

Da vi skulle bygge prototypen var vi usikre på hvor vi skulle starte. Vi hadde en idé om hvordan 

vi kunne konstruere de ulike delene, men ble nødt til å teste en del teknikker før vi kom frem til 

et resultat vi var fornøyd med. Med veiledning fra hjelpsomme masterstudenter ved IFI fikk vi 

29 Houde & Hill, 1997, s.3. What do prototypes prototype? 
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kuttet delene til bordet med laser. Bildene under viser denne prosessen og detaljert beskrivelse av 

hvordan vi har bygget prototypen finnes i den tekniske rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Test av teknisk implementasjon  

Testing av teknisk implementasjon har vært en kontinuerlig prosess med testing av kode og 

komponenter underveis. Hjelpemidler vi har brukt er instruksjonsvideoer på YouTube, set-up 

guides som har fulgt med RFID og MP3, samt hjelp fra studenter ved instituttet. 

Den største utfordringen i denne delen av byggingen var mikroSD-kortet vi brukte var 

ikke kompatibelt med MP3 shieldet. Dette var et problem som tok mye tid, men da vi til slutt 

skjønte at minnekortet vi brukte var altfor stort fikk vi gang på prosessen igjen. Prototypen 

fungerte endelig som den skulle og vi kunne dermed arrangere en summativ evaluering med 

brukere. 

 

8.5 Presentasjon av endelig prototype  

I første iterasjon utledet vi overordnede krav fra målgruppens behov. Gjennom hele            

designprosessen har vi jobbet med å utarbeide kravene slik at de svarer til prototypene vi har                

laget. Under spesifiserer vi funksjonelle og ikke funksjonelle krav til den endelige løsningen.  

 

Funksjonelle krav  

❏ Prototypen skal være brukervennlig 

❏ Prototypen skal fungere i en gruppesetting 

❏ Prototypen skal tilrettelegge for samarbeid 

❏ Prototypen skal la brukerne interagere med flere sanser 

27 



 

❏ Prototypen skal gi brukerne feedback 

❏ Prototypen skal være portabel  

 
Ikke-funksjonelle krav 

❏ Prototypen skal kunne gjøre det mulig for to til fem personer å spille samtidig 

❏ Prototypen skal gi brukerne feedback i form av lys som er mulig å se i dagslys 

❏ Prototypen skal gi brukerne feedback via lyd 

❏ Prototypen skal ha responstid på max ti sekunder 

❏ Prototypen skal bruke batteri som strømkilde 

❏ Prototypen skal ikke veie mer enn fem kg 

 

Bildeserien over viser den endelige prototypen vår! Kravet om at prototypen skal være portabel              

har vært en viktig del av byggeprosessen. Vi valgte derfor å lage en skuff som kategori- og                 

ordkort kan oppbevares i mens prototypes ikke er i bruk. For at den skal være lett å frakte med                   

seg kan bordbena skrus av og på. 

 

8.6 Veien videre  

Den endelige prototypen var nå ferdig og neste steg i prosessen var summativ evaluering av 

løsningen sammen med brukerne. Her testet vi de ovennevnte kravene, om prototypen svarte til 

problemstillingen og om den dekket brukernes behov.  
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Del 9.  Summativ evaluering  
I den summative evalueringen gjør vi en integrasjonstest av 

prototypen. Med dette mener vi å føre sammen alle delene i 

prototypen, herunder rolle, look and feel og teknisk 

implementasjon. Formålet med evalueringen er å verifisere 

at designet er ferdig, kravene møtes og at prototypen kan 

representere den tenkte brukeropplevelsen.  30

 
9.1 Summativ evaluering  

Den summative og avsluttende evalueringen foregikk som en enkel brukertest i naturlige 

omgivelser med to brukere hvor vi observerte dem spille med den endelige prototypen for første 

gang. Evalueringen bestod av en kort introduksjon til hvordan spillet fungerte og dens 

funksjoner. Prosjektgruppen observerte og svarte på spørsmålene til brukerne underveis, men 

stilte også noen spørsmål om hvordan de opplevde spillet.  

 

9.2 Presentasjon av data og funn 

Før evalueringen startet tok vi hver bruker til side og spurte om de kunne forklare noen av 

ordene i tilfeldige kategorier. Vi gjorde dette for å få et inntrykk av hvor mange ord brukerne 

kunne før de begynte å spille. Avslutningsvis gjentok vi utspørringen for å sjekke hva de hadde 

fått med seg og om de hadde lært noe av spillet. 

Det som kom frem i evaluering var at brukerne så ut til å ha det veldig gøy. De sa at de 

lærte ordene fort og kategoriene gjorde at de forsto sammenhengen godt. De sa også at de ønsket 

seg flere kategorier samt flere ord og uttrykk i hver kategori, slik at de kunne spille lengre. 

Angående hint og forklaring var ikke lyden så veldig god, og på noen av lydklippene var tempoet 

for fort. Noen av forklaringene var vanskelige å skjønne og brukerne måtte spille av flere ganger 

for å få med seg hva som ble sagt. Den ene brukeren innrømmet at hun var en svært dårlig lytter, 

derfor var det godt å ha en medspiller som kunne forklare. 

 

  

30 Houde & Hill, 1997, s.12. What do prototypes prototype? 
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9.3 Konklusjon og veien videre  

Vi ser på konklusjonen i den summative evalueringen som en samlet konklusjon på funn fra alle 

foregående iterasjoner. Det er verdt å nevne at vi er klar over implikasjonen ved gjenbruk av 

brukere i tre iterasjoner og at dette kan påvirke datasettet. På den andre siden har det vært nyttig 

å ha med seg de samme brukerne fordi de kunne se verdien i endringene som er ble gjort i hver 

iterasjon.  

Validering sier noe om vi har designet den riktige prototypen, mens verifisering handler 

om vi har designet prototypen riktig. Med riktig mener vi om den imøtekommer brukernes 

behov, og om måten den møter behovet på er den som er mest lærerik for brukerne. Basert på 

flere undersøkelser med brukere og eksperter gjennom fire iterasjoner føler vi at vi kan si at 

prototypen imøtekommer brukernes behov for å kommunisere på norsk. Om dette er den beste 

måten for brukerne å lære på kan vi ikke si med sikkerhet. 

Silverstone & Haddon snakker om commodification og domestication.  31

Commodification handler om hvorvidt prototypen har fått en identitet, og domestication om 

prototypen er noe brukerne kunne tenkte å ta inn i sine liv. Under den summative evalueringen sa 

en bruker “You should patent it! I would buy this!”. I intervjuet med domeneekspert ble det sagt 

“Det spillet er jo noe eg kunne hatt og lånt ut til studentane”. Om noe kan tilbakemeldinger som 

disse tyde på at vi er på riktig spor. 

 

  

31 Silverstone & Haddon, 1996. Design and the domestication of information and communication technologies: technical change and 
everyday life 
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Del 10. Evaluering og konklusjon  

I rapportens siste del evaluerer vi løsningen vi har designet, gruppearbeidet, designprosessen og 

resultat, samt noen tanker om vi kan si at vi har nådd målet vi har satt oss for prosjektet.  

 

10.1 Evaluering av løsningsforslaget 

I designprosessen har vi fokusert på å inkludere brukere fra målgruppen og eksperter på domenet 

i hver evaluering (med unntak av teknisk implementasjon). Det er funnene i hver evaluering som 

har bidratt til å forme løsningen, og vi har prøvd å oppfylle brukernes ønsker og behov så godt 

det har latt seg gjøre. Vi mener derfor vi kan si at prototypens presenteres i femte iterasjon 

representerer samarbeidet vi har hatt med representanter fra målgruppen.  

 

10.1.1 Veien videre 

I hver evaluering har brukerne kommet med innspill og ønsker til prototypen. Komponentene vi 

har valgt å implementere i løsningen kommer fra en vurdering av dette. Del 7 i teknisk rapport 

beskriver funn i data om tekniske komponenter vi ikke har valgt å implementere men som vi 

kunne tenke oss å jobbe videre med dersom vi hadde mer tid. 

 

10.2 Evaluering av gruppearbeid 

Samarbeidet i gruppen har fungert overraskende bra. Fra begynnelsen har vi praktisert lav terskel 

for å diskutere uenigheter. Dette tror vi er grunnen til at stemningen i gruppen har vært generelt 

god gjennom hele semesteret. 

Å ha en gruppe på akkurat fire personer mener vi har vært verdifullt. Vi har enkelt kunne 

dele oss opp i par og arbeide med deler av prosjektet parallelt. Samtidig er det en relativt liten 

gruppe noe vi mener har bidratt til god informasjonsflyt. Det vi har lært av prosjektarbeidet er at 

ambisjonsnivå og tanker om arbeidsinnsats er avgjørende for om gruppen fungerer, og vi anser 

oss som en forholdsvis homogen gruppe på dette området. 
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10.3 Vurdering av arbeid, prosess og resultat  

Bruksorientert design handler om brukernes behov og hvordan dette danner grunnlaget for 

design. Prosessen består av å samle data, analyse og funn, prototype og evaluering, og hver 

iterasjon i designprosessen har handlet om dette. Måten vi har arbeidet på og metodene vi har 

brukt har i utgangspunktet ikke vært en planlagt prosess men heller kommet som et resultat, eller 

konsekvens, av funn i foregående datainnsamling. Siden vi hadde lite kunnskap om domenet har 

dette vært en naturlig måte for oss å jobbe på.  

 

10.4 Ble prosjektmålet innfridd? 

Målet for prosjektet var å svare på problemstillingen og imøtekomme målgruppens behov for 

kommunikasjon. Prototypen vi har laget forsøker å lære brukerne kulturspesifikt språk og gi dem 

en bedre forståelse av hvordan norske ord og uttrykk brukes i kontekst. Funnene i 

brukerundersøkelser tyder på at brukere i målgruppen kan lære noe av spillet, men hvorvidt de 

klarer å ta med seg ordene eller uttrykkene når de kommuniserer på norsk kan vi ikke si med 

sikkerhet.  
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