
hva	er	en	god	idé	i	in1060-prosjekter?

Tone	Bratteteig																				

in1060:	9/3	2020
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Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020

Svein	Hovde:
sosiologi	handler	om	
hvordan	vi	ordner	oss	når	
ting	er	ordnet	på	forhånd

design	med	brukere:
vite	nok	om	brukerne	og		
brukskonteksten	til	at	vi	kan	
ordne	/	legge	til	rette	for	at	
brukerne	ordner	seg	på	en	
ønsket	måte	i	framtidige	
aktiviteter	/	bruk
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oppdrag	for	prosjektene	i	2020

interaksjon	uten	skjerm																

- “tangible	interaction”

- “wearable	computing”

- “embedded	computing”

- “ubiquitous	computing”

☞ Internet	of	Things	(IoT)

☞ autonome	digitale	artefakter

☞ velferdsteknologi

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020

krav:
1) Arduino	er	sentralt		

2) brukere:	ikke	studenter	

3) basert	på	intervju	&		
observasjon
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oppdrag	for	prosjektene	i	2020

interaksjon	uten	skjerm																

- “tangible	interaction”

- “wearable	computing”

- “embedded	computing”

- “ubiquitous	computing”

☞ Internet	of	Things	(IoT)

☞ autonome	digitale	artefakter

☞ velferdsteknologi

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020 https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo

Velferdsteknologi er	brukerrettet	teknologi	som	
har	til	hensikt	å	understøtte	og	forsterker	brukernes	
trygghet,	sikkerhet,	muliggjøre	økt	selvhjulpenhet,	
medbestemmelse	og	livskvalitet.

Velferdsteknologi	deles	inn	i	fire	hovedkategorier:
1) Trygghets- og	sikkerhetsteknologi
2) Kompensasjons- og	velværeteknologi	(f.eks.	

mobilitet)
3)Teknologi	for	sosial	kontakt	(muliggjør	fysisk	

kulturell	aktivitet)
4) Teknologi	for	behandling	og	pleie

W
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https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo
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Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020

https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo

https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo
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Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020

 

	Jeg får panikk bare ved tanken på en dag uten	
 En case-studie av bruken av øyestyrt 

kommunikasjon hos en ALS-pasient		 Suzanne Sannes 
	
	
	
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Masteroppgave   Design, bruk, interaksjon 60 studiepoeng 
 Institutt for Informatikk 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet   

https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo

https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo
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eksempler	fra	in1060

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020

handle	mat	(2016) hjernetrim	for	eldre	(2019)

enkel	podcast:	easyTalk	(2016)



Institutt for Informatikk

kort	vei	til	hjelp	(2019)

baby-varsler	(2018)

prosjekt	i	HCI	(tidl	in2260)

dab	i	ny	innpakning	

(Johnsen	m.fl.)

eksempler	fra	in1060	mm.

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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eksempler	fra	in1060

bråkete	i	barnehagen:	Lydbildet	(2014)	

holde	orden	på	barna	

på	tur	med	barnehagen:	

Trygg	Teddy	(2017)	 lære	å	lese	(2016)	

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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eksempler	fra	in1060
barn:	øve	finmotorikk	(2016)	

lære	barna	empati	i	barnehagen:																											

Empa-Thea	(2017)

konkurransetrening
for	bueskyttere	(2019)

samarbeidsspill	
(2016)

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020



Institutt for Informatikklære	å	programmere	
(2017)

pause-påminner	(2019)	 ping-pong	med	
bevegelse	(2014)

sjekking	
(2018)

spill	(2019) museum	(2019)

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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en	god	ide	gir	mulighet	for	å	lære	om	DMB

fra	emnesiden	til in1060

læringsmål

1) planlegge,	gjennomføre	&	evaluere	et	designprosjekt	som	involverer	brukere

2) planlegge	og	gjennomføre	flere	typer	undersøkelser	av	brukskontekst

3) formulere	designkrav	basert	på	egne	bruksundersøkelser

4) samarbeide	med	brukere	om	design-forslag,	prototyper	og	evaluering	
gjennom	hele	designprosessen

5) karakterisere	og	evaluere	hva	og	hvordan	brukerne	har	påvirket design-
resultatet	

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1060/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1060/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1060/index.html
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iterasjon

oppstart																				bruks-praksiser
sette	mål,	planlegge													“problem-situasjon”

testing	&	 undersøke	praksis	
evaluering

materialisering,	 identfisere	behov
konkretisering &	ønsker

krav-spesifikasjon

design	med	brukere

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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en	god	ide	gir	mulighet	for	å	lære	om	DMB

fra	beskrivelsen	av	grupperapporten

- målgruppe	

- tilgang	til	brukskonteksten
- mulighet	for	samarbeid	/	flere	møter

- problem	eller	ønske	hos	brukerne

- reelt,	opplevd	problem
- teknisk	mulighet	forankret	i	konteksten

- grundig	utforsking	av	ideer	&	konsepter

- konsept	&	formkonsept	(visjon	&	målbilde)

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
Side 1 av 3 

 

in1060: eksamensinnlevering 
Sluttrapport – gruppeinnlevering  

Innlevering i Devilry senest onsdag 10/6 kl 16:00 2020 

 

Prosjektrapporten skal dokumentere det dere har gjort og lært i in1060, og er det viktigste 
grunnlaget for karakteren. Det er viktig å huske på at det som ikke er dokumentert, ikke kan 
vurderes. Rapporten skal både dokumentere hvordan prosjektgruppa har jobbet med bruks-
orientert design og resultatet av dette arbeidet. Begrunnelsene for hvorfor designresultatet 
ble som det ble er viktig, dvs. valg og beslutninger underveis i prosessen (som har påvirket 
resultatet) og begrunnelser for disse bør være med.  

Innhold i rapport 
Følgende må være med i rapporten, men NB! ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen: 

Utgangspunktet for prosjektet  
• hva er målet for prosjektet (hva vil dere finne ut) og hvilken målgruppe har dere valgt?  
• prosjektgruppa: hvem er medlemmer i gruppa? Hvilke kunnskaper og erfaringer har dere 

som er relevante i prosjektet? (kompetanseprofil)  

Plan for prosjektet  
• milepælsplan. Inkluder her gjerne en evaluering av hvordan det gikk og evt. revideringer 

dere har gjort underveis. Hva har dere lært om prosjektplanlegging og –styring?  
• organisering av arbeidet i prosjektet 
• samarbeidet i prosjektgruppa  

Undersøkelse av bruk og brukere  
• undersøkelsesmetoder. Målet med prosjektet sier hva gruppa ønsket å finne ut og her skal 

dere skrive hvilke metoder dere valgte for å finne ut dette. Hvorfor disse metodene?  
o hvordan gikk dere fram? 
o hva fant dere ut?  
o hva fant dere ikke ut av med de metodene dere valgte?  
o hva lærte dere om metodene av å bruke dem?  

Presentasjon av data  
• beskriv aktiviteten(e) dere har undersøkt. Lag en rik og fyldig beskrivelse slik at vi som 

lesere kan se det for oss.  
• beskriv data fra observasjoner og intervjuer – skill mellom det dere har sett og hørt (og 

som andre også har hørt og sett) og det dere tolker ut av dataene.  
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valg	av	prosjekt-tema

å	finne	målgruppe	og	tema

- noen	du	kjenner	/	kjenner	til

- noe	du	selv	er	interessert	i	/	nysgjerrig	på	

- en	teknisk	mulighet	(der	du	må	lete	etter	et	problem	hos	en	brukergruppe)

ideer	kan	komme	fra	ulike	kilder

- antakelser	om	målgruppen	dere	vil	jobbe	med	(f.eks.	eldre)

- problemer	dere	hører	om	eller	observerer	i	feltarbeidet

- vaner	eller	rutine	dere	tror	kan	forbedres	ved	hjelp	av	teknologi

- ønsker	dere	hører	om	i	feltarbeidet

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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ide-generering
(brainstorming)

• ikke	vurder	ideene

• bygg	på	andres	ideer	

• fokuser	på	et	tema	av	gangen

dvs.	en	samtale	av	gangen

• gå	for	mange	ideer

• oppmuntre	til	ville	ideer

• bruk	flere	kommunikasjonsformer	
f.eks.	skrive,	tegne,	vise

&
• grupper	for	å	få	oversikt

• lag	korte,	klare	overskrifter

• diskuter	og	velg	ideer	å	forfølge
Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
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konsept:	åpenhet	
– åpne	byen	mot	sjøen
– åpne	operaen	for	byens	befolkning

form-konsept:	isbre
18Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020

Foto	fra	Store	Norske	Leksikon
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kritikk:	hjelpe	hverandre	til	å	bli	bedre	

opplegg	(for	å	gi	og	få	kritikk):

• presenter	muntlig	/	skriftlig

• motta	kritikk

1. vær	stille	– ikke	svar	(forsvar)	
2. skriv	ned	det	som	sies	
3. spør	hvis	du	er	usikker	/	ikke	

forstår	(the	5	whys)

husk:	du	trenger	ikke	være	enig!
men	andres	innspill	kan	likevel	gi	
deg	gode	ideer	/	bidra	til	forbedring

kritikk	=	vurdering,	anmeldelse,	bedømmelse	av	verk	(artifakt)
• konstruktiv	tilbakemelding	for	forbedring	av	et	resultat
• hold	deg	til	fakta	(både	når	du	gir	og	får	kritikk)

http://www.ac4d.com/2012/04/do-you-want-critique-or-a-hug/

Tone	Bratteteig,	in1060:	5/3		2018
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kritikk:	hjelpe	hverandre	til	å	bli	bedre	
HHIPP:	
Humble,	Helpful,	Immediate,	in	Person,	doesn’t	Personalize

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020
https://blogs.adobe.com/creativecloud/hip-hippos-do-it-with-others-three-handy-acronyms-for-creating-effective-design-critiques/
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kritikk:	hjelpe	hverandre	til	å	bli	bedre	
HHIPP:	
Humble,	Helpful,	Immediate,	in	Person,	doesn’t	Personalize

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020

kritiker kritikk-mottaker
ydmyk designeren er den som ta beslutningen åpen for andre perspektiver
hjelpsom fokus på design-mål forstå at andre tilbyr hjelp & støtte
i tide tilpasset form på kritikk, formell eller uformell spør om kritikk i tide, formell eller uformell
f2f utforskende samtale der begge utforsker utforskende samtale der begge utforsker
saklig fokus på sak ikke person: på designarbeidet ikke ta kritikken personlig

https://blogs.adobe.com/creativecloud/hip-hippos-do-it-with-others-three-handy-acronyms-for-creating-effective-design-critiques/
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kritikk:	hjelpe	hverandre	til	å	bli	bedre	

Tone	Bratteteig,	in1060:	9/3	2020 https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0

HHIPP:		Humble,	Helpful,	Immediate,	in	Person,	doesn’t	Personalize

- ydmyk:	åpen	for	hjelp	og	for	andre	perspektiver
- hjelpsom:	fokus	på	forbedringer
- der	&	da:	når	det	spørres	etter	&	i	samtale	med	personen
- sak,	ikke	person:	fokus	på	resultatet


