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Denne timen
- Tre «ting» (hverdagsting...) – og stikkord fra tavla
- Liste over artikler
- Mange lysark om Universell Utforming – modeller å tenke med for de som er 

interessert.

2



Familiaritet og Universell Utforming
- Datamus og fotpedaler – en historie
- Familiert, hverdagslig, kjennt, trygt, mestring

- Familiarity is described by engagement, understanding and an intimate or close relationship
between the user and the technology

- Engasjement

- Forståelse

- Intim/når relasjon mellom bruker og teknologi
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Noen artikler...
- Brereton, M., 2013. Habituated objects: everyday tangibles that foster the independent

living of an elderly woman. interactions 20, 20–24.
- Herstad, J., Holone, H., 2012. Making Sense of Co-creative Tangibles Through the

Concept of Familiarity, in: Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-
Computer Interaction: Making Sense Through Design, NordiCHI ’12. ACM, New York, 
NY, USA, pp. 89–98. https://doi.org/10.1145/2399016.2399031

- Norman, D., 1988. The design of everyday things. Currency Doubleday, New York.
- Raskin, J., 1994. Viewpoint: Intuitive equals familiar. Commun ACM 37, 17–18. 

https://doi.org/10.1145/182987.584629
- Turner, P., Walle, G.V. de, 2006. Familiarity as a basis for universal design. 

Gerontechnology 5. https://doi.org/10.4017/gt.2006.05.03.004.00
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Familiaritet – artikkel av Turner

- Turner artikkel om Universal Design og Familiarity; deler opp «familiarity» i tre 
deler:

- Engasjement

- Kunnskap

- Intime relasjoner
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Stikkord fra dere/notert på tavla
- Bære med
- Krok
- Trampoline strammer/hekter
- Vinopptrekker/håndtak
- Veie kofferter
- Ruglete metall på midten, estetikk/årringer
- Trekant skrutrekker
- Dra/løft
- Håndtak av bein/jakt og fiske
- Kule på avslutningen av kroken
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Stikkord fra dere/notert på tavla
- Snurrebass
- Miniversjon av tørkepapirholde
- Ansiktsmasserings innretning
- Den er slitt på toppen
- Bruke til å banke med
- Stoppe sopp
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Stikkord fra dere/notert på tavla
- Standard klype/klemme
- Klype
- Klesklype
- Holde røyken med
- Spisepinner
- Feste papir med
- Hårdklype
- Det er noen streker på den
- Neseklype
- Åpne blåskjell
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Kvardag
Dei store stormane
har du attum deg.
Då spurde du ikkje
kvi du var til,
kvar du kom frå eller kvar du gjekk,
du berre var i stormen,
var i elden.
Men det gjeng an å leve
i kvardagen òg,
den grå stille dagen,
setja potetor, raka lauv
og bera ris,
det er so mangt å tenkje på her i verdi,
eit manneliv strekk ikkje til.
Etter strævet kan du steikja flesk
og lesa kinesiske vers.
Gamle Laertes skar klunger
og grov um fiketrei,
og let heltane slåst ved Troja.

Fra Dropar i austavind, Olav H. Hauge 1966
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Universell (i universell utforming)
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“På et grunnleggende nivå er alle mennesker like i verdighet og skal ha 
like muligheter til å leve liv som er i samsvar med den verdigheten alle 
mennesker deler (Nusssenbaum, 2007). 

Samtidig er mennesker på et empirisk nivå ulike og har forskjellige
ønsker og planer for livet.”

Side 45 i boka Universell Utforming og Sammfunnsdeltagelse av Inger Marie Lid



Hva trenger jeg å vite om UU?
..  at det handler om å at flest mulig kan bruke løsningene.

.. at fokus på brukere, bruk og brukssituasjon er sentralt i
utviklingsprosesser.

.. WAD (EU direktivet)

.. WCAG (W3C/WAI - retningslinjer)

.. DIGDIR sin rolle (støtte, tilsyn)

.. Modeller og begreper å “tenke med”.

.. Stille spørsmålet “hvem blir ekskludert?” ofte.
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Pokemon Go, sjonglering og enhjuling
- Kan Pokemon Go gjøres universelt utformet?
- Hva med sjonglering?
- Hva med enhjulsykling?
- Hva med pokemon go+enhjulisykling+sjonglering?
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Vipps – så er tjenesten universelt utformet?
- https://vimeo.com/500391552

- Ca 5 minutter video fra Vipps/DOGA
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https://vimeo.com/500391552


Hva kan vi lære av denne filmen?
- Brukersentrert utvikling; design for, med og delvis av brukere
- Hvem er med?  Utviklere, designere, ledelsen, brukere....
- Mangfold av brukere
- Mangfold av brukssituasjoner
- Ro til å mestre!!
- Annet?
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En UU ansvarlig i teamet?  Eller alle i teamet?
Basiskompetanse hos oss alle.

Ofte er det entusiaster som jobber med UU i prosjekter; noen få.

Stor etterspørsel etter kunnskaper om UU - i det private og det offentlige.

Hva vil du få kompetanse i?
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Inkluderende design - Universell Utforming

“Recognize, respect and design for human uniqueness and variability.

Use inclusive, open and transparent processes, and co-design with people who 
have a diversity of perspectives, including people that can't use or have difficulties 
of using the current designs.”.

Jutta Treviranus
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En definisjon av UU

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan
benyttes av flest mulig.

Hentet fra:  Likestillings og diskrimineringsloven - lovdata.no
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https://www.digdir.no/universell-
utforming/universell-utforming-av-
ikt/874

DIGDIR:  Digitaliseringsdirektoratet (innhold er flyttet fra DIFI (når dere tok IN1030))

DIGDIR – oppdatert innhold om UU

https://www.digdir.no/universell-utforming/universell-utforming-av-ikt/874


WAD
- https://www.uutilsynet.no/webdirektivet-wad/eus-webdirektiv-

wad/265#gjennomforing_av_wad__status_februar_2021

- Synstolkning av forhåndsinnspilt video omfattes

- 12 nye krav fra WCAG 2.1 som tar bedre høyde for mobile enheter er tatt inn

- Tilgjengelighetserklæring med tilbakemeldingsfunksjon

- Nye intra- og ekstranett omfattes
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https://www.uutilsynet.no/webdirektivet-wad/eus-webdirektiv-wad/265
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https://www.uutilsynet.no/regelverk/universell-
utforming-i-utviklingsprosessen/201

https://www.uutilsynet.no/regelverk/universell-utforming-i-utviklingsprosessen/201
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https://www.uutilsynet.no/regelverk/testprosedyrar-
nettstader/709

https://www.uutilsynet.no/regelverk/testprosedyrar-nettstader/709


Når er noe universelt utformet?

Automatisk testing og måling?

Døråpningen er:  101 cm i lysåpningen.

Portalen, hjemmesiden til banken er:  ?

Trenger vi brukerne for å evaluere?  Bruk i en spesifikk kontekst?

UU som terskelbegrep.
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Makro nivå; Samfunnet, demokrati, Lover, FN, CRPD (Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities).

Meso nivå; organisasjoner, grupper, UiO

Mikro nivå; personer, individer, situasjoner, Anna - kvinne - 32 fra Tofte.

Hva snakker vi om når vi snakker om UU



Tenke igjennom…
1. Hvordan kan du jobbe med Universell Utforming i Software Engineering 

prosjektarbeidet som du er del av?

2. Er det noen brukere som blir ekskludert?

3. Hvordan skal jeg ta med noe om UU i prosjektrapporten?

Bruk 10 minutter – skriv ned to tre punkter på hvert spørsmål og ta med til neste
prosjektmøte!
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Et smilefjes?

😀
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- Ordet “smile” på papir i en bok.
- Ordet “smile” i en lydbok
- Ordet “smile” fra en leselist
- Ordet “smile” fra en høyttaler
- Ordet “smile” på tegnspråk
- Ordet “smile” på en skjerm - bittetelite

- Ordet “smile” på en skjerm - kjempestort
- Odet “smile” hvisket
- Bildet av et aktiviteten “smile”.
- Fenomenet “smile”.
- ... -- .. .-.. . (morse kode)
- Dette i en prosessor 115 109 105 108 101 (ascii)
- Eller dette: 73 6d 69 6c 65 (hex)
- ………………………………...

Det digitale gir muligheter for inkludering
😀



AI som mulighet – for inkludering og ekskludering
- Mønstergjenkjenning

- Tale

- Skrift

- Humør

- Læring

- Hva er forskjellen på en maskin som lærer – og en person som lærer
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AI/KI and UU
“If You are unique (and aren't we all), numbers are not our friends” (Treviranus)
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M. W. Toews [CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)]



Nasjonal strategi for kunstig intelligens
“KI-systemer skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling.
Ved utvikling og bruk av kunstig intelligens, er det særlig viktig å være oppmerksom på at KI bidrar til
inkludering og likestilling, og at diskriminering unngås.  Datasett som brukes til å trene opp KI-systemer
kan inneholde historiske skjevheter, være ufullstendige eller uriktige.  Identifiserbare og diskriminerende
skjevheter bør fjernes i innsamlingsfasen hvis det er mulig.  Utvalgsskjevhet (bias) kan motvirkes ved å
innføre kontrollprosesser som analyserer og korrigerer systemets beslutninger i lys av formålet.”  Side 59

"Regjeringen vil at utdanningsinstitusjonene vurderer hvordan personvern og etikk kan få en sentral plass
i utdanning innen kunstig intelligens.” Side 63
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Ord – og klassifiseringer har betydning
- Idiot, immbecil, moron (ICD-X International Classification of Diseases)

Utvikling over tid i hvem som blir inkludert – og hvordan «vi» snakker om 
individer og grupper

- 1855 Første valg (hemmelig/anonymt – for «rikfolk»)
- 1898 Allmen stemmerett ble innført for menn ved stortingsvalg i 1898.
- 1913 Kvinner fikk stemmerett på like vilkår som menn i 1913
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Noen modeller og begreper å tenke med...
- Normalfordeling (bell kurve, gauss...)
- GAP modellen
- Medisinsk modell/sosial modell/relasjons modell – på 

disability/funksjonshemming
- Brukbarhetspyramiden
- Situated abilities
- Funksjonsvariasjon/funksjonshemming/funksjonsnedsettelse

- Universell Utforming/Inkluderende design
- Tilgjengelighet/Accessibility
- Tilrettelegging
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Mangfold

Variasjon

Målbarhet
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M. W. Toews [CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5)]
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Fra Stortingsmelding 40 (2002-2003)
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Medisinsk modell 
(WHO 1980):

Funksjonsnedsettelse
(Fysiologisk)

Funksjonshemning
(Funksjonelt)

Handikap 
(Sosialt)

Sosial modell (generisk):

Funksjonshemming
(Politisk, kulturelt 

og sosialt fenomen)

Sosiale 
faktorer

Kulturelle 
faktorer Politisk-

økonomiske 
faktorer
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Sosial modell (revidert):

Funksjonshemming
(Politisk, kulturelt,

sosialt og fysiologisk
fenomen)

Sosiale 
faktorer

Fysiologis
ke 

faktorer
Kulturelle 
faktorer

Politisk-
økonomis

ke 
faktorer
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Implikasjoner av å bruke et sosial 
modell-perspektiv
• Funksjonshemning er ikke noe som er, det er noe vi 
gjør. Funksjonshemning kan skapes, forverres, eller
minimeres.

• Det er ikke mulig å forstå funksjonshemming bare 
ved å fokusere på ”funksjonshemmedes behov og
forutsetninger” – man må se på den sosiale rammen.

• En relasjonell modell
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Begrepet “Situated abilities”

Begrepet “funksjonsvariasjon”



Hva trenger jeg å vite om UU?
.. at det handler om å at flest mulig kan bruke løsningene.

..at fokus på brukere, bruk og brukssituasjon er sentralt i 
utviklingsprosesser.

..WAD (EU direktivet)

..WCAG (W3C/WAI - retningslinjer)

..DIGDIR sin rolle (støtte, tilsyn - og hjelp)

..UCD/PD - fra konsept, ide, laging, testing….

..Modeller og begreper å “tenke med”.
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Fotoet viser misforstått Universell
Utforming i symbolbruken.

“Fint for meg å kunne nå opp.  
Bedre for alle.” (Petter 6 år)

UU, som begrep, har sine røtter
innen arkitektur/bygde omgivelser..

Informatikkfaget har vært, er og vil
være opptatt av brukere, 
deltagelse, inkludering og
brukbarhet.


