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1. Introduksjon 

1.1 – Målgruppe 

Vår målgruppe er skolebarn i alderen 8-9 år. I dette prosjektet har vi derfor hatt tett kontakt med 

en tredjeklasse på Sinsen barneskole.  

1.2 – Problemområdet  

På Sinsen barneskole fant vi mange problemområder, men vi valgte til slutt å fokusere på læring. 

Vi startet med «Læring av vanskelige temaer», men valgte å fokusere på «Læring av 

gangetabellen». Løsningen skulle være basert på det å gjøre gangetabellen morsommere å lære. 

1.3 – Designprosessen  

I vårt prosjekt har vi hatt en iterativ designprosess. Vår første iterasjon gikk ut på at vi lagde 

skisser på bakgrunn av datainnsamlingen vår. Skissene ble evaluert av målgruppen. I andre 

iterasjon innså vi at vi ikke hadde forstått målgruppens behov godt nok og jobbet med en ny 

prototype. Da vi kom til tredje iterasjon måtte vi ta noen beslutninger for å gjøre prototypen 

gjennomførbar. Deretter lagde vi den endelige prototypen basert på beslutningene vi tok.  

1.4 – Løsning            

Vi kaller vår løsning for «Gangebingen» og har som formål å gi barn en morsommere måte å 

lære gangetabellen på. Gjennom samarbeid skal barna finne løsningen til en rekke uferdige 

gangestykker. Det er to lag, grønt og blått, som konkurrerer mot hverandre. Vinneren er det laget 

med flest poeng på slutten av spillet.  
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2. Prosjektgruppe og arbeidet 

2.1 – Om oss 

Gruppen Life+ består av medlemmene Helin Tahsin, Isra Barzinje, Mai Asbjørnsen, Marius 

Haugen og Emil Hagemann Unhjem. Vi holder alle på med en bachelor innen informatikk: 

design, bruk og interaksjon. Alle på gruppen har gått på emnet INF1500 og har lært 

grunnleggende prinsipper om bruksorientert design. I tillegg har alle på gruppen tidligere 

erfaringer med barn og barnepass, noe som har lært oss litt om hvordan man skal kommunisere 

med barn. 

2.2 –Prosjektarbeidet 

Helt siden starten av prosjektet har gruppen fordelt arbeidsoppgaver for å effektivisere arbeidet. 

Vi delte oss opp i design- og programmeringsgrupper. Programmeringsgruppen hadde ansvaret 

for koding av Arduinoen og koblingen av kretsen, mens designgruppen hadde ansvaret for å 

skaffe materialene til prototypen og bygge den. På tross av denne oppdelingen av gruppen, så har 

vi alltid passet på å dele alt det vi har gjort med hele 

gruppen. Slik har vi alle vært oppdatert på hvor langt vi har 

kommet i prosjektet. Samtidig har vi passet på at alle har 

hatt en innflytelse på alle viktige beslutninger som har blitt 

tatt underveis.  

Samarbeidet i gruppen har vært veldig fint. Dette kommer nok av at gruppen alltid har sørget for 

at alle har hatt en arbeidsoppgave, og at alle i gruppen har fått sagt sin mening. Det at alle 

medlemmene i gruppen er gode venner har gjort det lettere for oss å komme med våre egne 

meninger, noe som har gjort det lett å ta opp vanskelige temaer under prosjektet. Vi har opplevd 

at medlemmene i gruppen har vært uenige av og til, og det har også vært 

kommunikasjonsproblemer til tider. Disse problemene diskuterte vi med hverandre på en 

rasjonell måte.   

Ansvarsområder Hovedansvarlige 

Design Mai, Helin, Emil 

Programmering Marius, Isra 
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2.3 - Milepælsplan og evaluering av hvordan det gikk 

I uke 12 så satt vi opp denne milepælsplanen for prosjektet: 

Milepæl Gjøremål 

Uke 13: 27.03.2017- 02.04.17 Finn muligheter for materiale. Baller, 

skjerm, leser, eske til baller. 

Uke 14: 03.04.17 – 09.04.17 Ha klar low-fidelity prototype. 

Uke 15: 10.04.17 – 16.04.17 (Påskeferie) Rapportskriving. 

Uke 16: 17.04.17 – 23.04.17 Innkjøp av deler, starte jobben (og fortsette) 

med design til uke  21. Prototypen skal 

være ferdig til 22. mai. 

 

Vi oppnådde målet om å bli ferdig med prototypen til 22.mai, men det kom på bekostning av at 

vi måtte kutte ned på noen av komponentene og utformingen til Gangebingen. De andre målene i 

planen gikk som planlagt. Milepælsplanen vår ble laget veldig overfladisk, fordi vi hadde mer 

fokus på ukeplaner med ukentlige mål. For eksempel: 
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2.4 - Hva har dere lært om prosjektplanlegging? 

God lærdom vi tar fra dette prosjektet er at man må regne med at ting ofte kan ta lengre tid enn 

man forventer, og at man burde ha en plan B hvis noe går galt. Vi innser også nå i ettertid at vi 

burde ha begynt med viktige prosesser, som byggingen av den endelige prototypen, mye tidligere 

enn det vi faktisk gjorde. Selv om vi møtte på utfordringer knyttet til tid og ressurser, var vi 

flinke til å komme med kreative og effektive løsninger. 

3. Målgruppe 

I starten av prosjektet så bestemte vi oss for å ha barn i skolealder som målgruppe. Etter at vi 

undersøkte våre muligheter ved å sende e-post til forskjellige barneskoler, så snevret vi inn 

målgruppen vår til skolebarn i alderen 8-9 år. Grunnen til at vi ville jobbe med skolebarn var 

fordi vi tenkte at det ville være en del problemer å ta tak i. Fra våre egne erfaringer som barn 

husket vi at det var en del ting som kunne bli bedre i et klasserom, som støynivå, fokus på 

undervisning, orden og læringsstrategier. 

4. Grunnlag for problemområdet 

4.1 – Metoder 

Da vi fikk anledning til å være i kontakt med tredjeklasse på Sinsen barneskole, bestemte vi oss 

for å starte med feltarbeid.1 Vi valgte deltagende observasjon som datainnsamlingsmetode for å 

bli bedre kjent med barna. I tillegg ville vi se om dataen vi samlet inn stemte overens med 

hvordan brukerne opplever hverdagen selv. Gruppen oppdaget en del problemområder under 

engelsk- og norsktimene, men ville gjerne observere barna i matematikktimene også. Grunnen til  

at vi ville se undervisningsmetodene de hadde i matematikk, var fordi at vi regnet med at det 

ville være en del problemområder her. Etter observasjonene, startet vi en idémyldring i gruppa. 

Der trakk vi frem problemområder som ble oppdaget under observasjonene. Derifra tenkte vi ut 

noen løse idéer, og diskuterte de blant oss.  

                                                           
1 https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/pensumliste/notat-om-kvalitative-metoder-v3.pdf S.2 

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/pensumliste/notat-om-kvalitative-metoder-v3.pdf
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Videre, ville vi finne ut av brukernes behov gjennom intervjuer av både barn og lærere. Vi valgte 

å gjennomføre intervjuene som semi-strukturerte2, fordi vi ville holde oss til relevante temaer. 

Samtidig ville vi gi rom for brukerne til å snakke om det de syntes var viktig. Dette kom til å 

være en fordel for oss ettersom det ble tatt opp problemområder som vi ikke hadde observert, 

som for eksempel mobbing.  

 

4.2 –Analyse 

Gruppen benyttet seg av et affinity diagram3 for å analysere dataen fra intervjuene. Grunnen til at 

vi brukte et affinity diagram var fordi vi ville organisere dataen på en enkel og strukturert måte. 

Ettersom vi hadde transkribert intervjuene i forveien, var det lett å sortere dataen. Vi delte dataen 

opp i ulike kategorier: «sosial og tilgjengelighet», «fokus på undervisning», «bråk i timen», og 

«læring (midler og metoder)». Bakgrunnen for disse kategoriene var problemområder som ble 

funnet under observasjonene. Likevel må vi innrømme at før vi observerte hadde vi formeninger 

om eksisterende problemområder, noe som trolig påvirket observasjonene våre. Med andre ord: 

«Man ser ofte det man ser etter»4. 

 

 

                                                           
2 Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (4th ed, 2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex  S. 234-235 
3  Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (4th ed, 2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex  S. 292  
4 https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/pensumliste/notat-om-kvalitative-metoder-v3.pdf S.2 

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/pensumliste/notat-om-kvalitative-metoder-v3.pdf
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4.3 –Funn 

Ut ifra affinity diagrammet satt vi igjen med en del data innen hver kategori. Det vi fant ut fra 

kategoriene var blant annet at læreren var lite tilgjengelig under matematikktimene, mobbing var 

en del av skolehverdagen, gangetabellen var vanskelig å lære og det var bråk i timen. For å gjøre 

det mer oversiktlig, valgte vi å sette behovene til brukerne i en tabell. Her er noen av dem i hver 

kategori: 

Sosial +  

tilgjengelighet 

Fokus på 

undervisning 

Bråk i timen Midler + 

metoder/læring 

Lærer mer 

tilgjengelig i timen 

for hjelp 

Mer aktivitet og lek i 

timen 

Ro i timen Bedre forklaring av 

oppgaver 

Føle seg mer trygge i 

friminuttet 

Mer konsentrasjon i 

timen 

 Autoritetsperson  

Bedre 

kommunikasjon med 

læreren 

Samarbeid med andre 

barn 

 Mer forståelse av 

mattefaget 

 

Videre fant vi ut at barna hadde en form for et belønningssystem, der hvor de fikk være i 

aktivitet etter å ha jobbet godt i timene. Det kom godt fram at barna var glad i å lære gjennom 

fysisk aktivitet. Dette fant vi ut av i et intervju med læreren hvor hun nevnte at de benyttet seg av 

mattematikkpensum i gymtimene. Et eksempel som læreren kom med var at barna måtte ramse 

opp en del av gangetabellen dersom de ble tatt i leken «stiv heks».  
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4.4 – Utforskning av problemområder (brainstorming) 

Gruppen startet med en brainstorming session5. Hver av gruppemedlemmene kom med ideer til 

en mulig prototype. Vi baserte oss på funnene fra affinity diagrammet og begynte å skissere 

ideer. Gruppemedlemmene jobbet individuelt slik at ingen ville bli låst til en idé. Gruppen hadde 

flere ideer, hvor noen av temaene fokuserte på læring og skolefasiliteter, og andre på mobbing. 

Videre presenterte vi ideene for hverandre og argumenterte for og imot om ideene våre møtte 

behovene til brukerne. Vi lagde videre en tabell med behov og krav for hver av prototypene og 

ga hverandre tilbakemeldinger på ideene våre. Dette gjorde vi for å få en bedre oversikt over de 

ulike ideene, samt velge prototyper som vi kunne gå videre med. I denne prosessen brukte vi kun 

low-fidelity skisser. Dette gjorde det raskt og billig å endre utseende og funksjonaliteten til 

prototypen, samtidig visualisere ideene til gruppemedlemmene.  

 

 

 

 

                                                           
5 Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (4th ed, 2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex S. 323 
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Ideer 

Nedenfor ser man et utdrag av noen av ideene våre, og en liten forklaring. Siden vi fant så mange 

problemområder ut fra affinity diagrammet, valgte vi å lage forskjellige skisser ut fra de ulike 

problemområdene.  

Mikrofon   

Etter første observasjon på Sinsen barneskole merket vi oss en elev med høreapparat. For at 

denne eleven skulle høre hva som ble sagt i klassen måtte elevene bruke mikrofoner. Dette 

resulterte i at elevene måtte ta opp mikrofonen og trykke på en knapp hver gang de skulle si noe. 

Ideen gikk derfor ut på å lage en prototype som integrerte mikrofonen inn i klasserommet slik at 

barna slapp å gå gjennom disse stegene. Vi la denne ideen på hyllen siden det virket ikke som et 

stort problem i klasserommet og fordi den eksisterende løsningen fungerte bra. 

 

Just Dance  

Just Dance baserte seg på et spill som var vel integrert i klasseromsettingen. I det eksisterende 

spillet danser barna og imiterer en silhuett. Vår idé gikk ut på å ha en nedtellingsklokke. Når en 

bestemt tid er talt ned begynner klokken å blinke og en dansende figur vises. Deretter kan barna 

danse og bevege seg. Derimot hvis det er mye bråk i klasserommet vil det adderes fem minutter 

og det vil ta lengere tid før barna kan bevege seg. Vi gikk bort fra denne ideen, da det er 

vanskelig å skille mellom bråk og arbeidstøy, noe som kunne bli et irritasjonsmoment.   
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Ekstra Lærer 

Denne ideen gikk ut på å ha en skjerm ved hver pult. På skjermen kunne man velge ulike fag og 

repetere stoff. Prototypen skulle hovedsakelig hjelpe de svake elevene som trengte litt repetisjon. 

Vi forkastet også denne ideen, fordi de hadde en lignende iPad løsning i klasserommet. Samtidig 

var det vanskelig å komme med en løsning som var bedre enn den allerede eksisterende 

løsningen.   

 

Dansematte 

Dansematten skulle ha 4 forskjellige alternativer A, B, C og D. Den skulle kobles til en PC som 

kunne vise et spørsmål og fire forskjellige alternativer. Elevene skulle stå på det alternativet som 

de mente var riktig. Kompleksiteten på løsningen gjorde ideen lite gjennomførbar, og den ble 

derfor forkastet.  
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True or False 

True or false er en quiz, som kan gi læreren oversikt over vanskelige temaer. Læreren stiller et 

sant/usant spørsmål, og barna trykker på en knapp på et apparat med alternativene True og False. 

Læreren har også et apparat som holder oversikten over resultatene. Samtidig velger hun hva 

som er riktig svar. Et eksempel er: Er 4 x 5 = 20? Vi hadde mange gode ideer til dette konseptet 

og videre tenkte vi at dette var en gjennomførbar idé. Denne ideen valgte vi å beholde en stund 

som en reserveløsning, men ble senere forkastet på bakgrunn av at den ikke fungerte som en god 

løsning for å gjøre læringen av gangetabellen morsommere.  
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Regneboksen  

Regneboksen ville gi elevene muligheten til å regne mattestykker på enn annen måte enn det de 

er vant til. Det skulle være en stor boks med skjerm, tallklosser med tall fra 1-10 og miniklosser 

med matematiske symboler (+/-/*/:). Elevene skulle plassere tallklosser på Regneboksen og 

konstruere ulike matematikkstykker med forskjellige regneoperasjoner. Et resultat av et 

mattestykke skulle bli vist på skjermen og det var opp til barna hvordan de skulle løse det. 

 

4.5 – Problemområdet 

Av alle problemområdene vi hadde, valgte vi å gå for problemer knyttet til læring fordi vi regnet 

med at det var mest forbedringspotensialet her. Etter diskusjoner falt valget på læring innenfor 

matematikk. Pensumet til tredjeklassingene i den perioden vi observerte var gangetabellen. 

Derfor bestemte vi oss for problemområdet «læring av gangetabellen». Dette var noe de fleste 

barna nevnte var vanskelig å lære under intervjuene. Samtidig var det her hjelpen fra lærerne var 

minst tilgjengelig, og barna ønsket en rask tilbakemelding på om svaret de hadde gitt var riktig 

eller galt. Læreren hadde allerede lagt til rette for læring av multiplikasjon i gymtimene. Senere i 

designprosessen ga dette, og dataen fra intervjuene med barna, ideen om å kombinere fysisk 

aktivitet sammen med multiplikasjon. 
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5. Den iterative prosessen 

 

Iterasjon Prototyping Evaluering Funn 

1 Low-fidelity 

I første iterasjon 

lagde vi skisser av 

Regneboksen. 

Lærer og barn 

Fikk tilbakemelding 

av elever og lærer 

ved hjelp av et semi-

strukturert intervju. 

De sa at 

Regneboksen var 

kjedelig.  

Kjedelig  

Barna ønsker å 

bevege mer på seg. 

2 Low-fidelity 

I andre iterasjon lage 

vi flere skisser, 

samtidig som vi 

lagde en 1:1 størrelse 

av Gangebingen av 

papp. 

Klassen 

Fikk tilbakemelding 

i form av et 

gruppeintervju. 

Elever og lærer var 

positiv til ideen vår. 

Gangebingen virket 

kult.  

Kult  

Barna synes det var 

kult å bevege på seg 

og samarbeide med 

andre medelever.  

3 High-fidelity 

I tredje iterasjon 

lagde vi designet til 

boksen i det 

planlagte materialet. 

Vi kom også 

nærmere den 

endelige 

funksjonaliteten av 

produktet.   

Klassen 

Barna prøvde ut den 

høyoppløselige 

prototypen. Fikk 

feedback av elevene 

i form av muntlige 

samtaler og en 

spørreundersøkelse 

besvart med en 

Likert-skala. Fikk 

muntlige og 

skriftlige 

tilbakemeldinger, 

spillet var morsomt 

og ga mersmak.  

Mersmak 

Barna ville ha spilt 

spillet igjen. Læreren 

syntes konseptet var 

interessant. 
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Første iterasjon 

5.1 – Prototyping 

Under vår første presentasjon viste vi frem Regneboksen og True or False.  Vi fikk designkritikk 

av foreleserne våre basert på at vi ikke skulle låse oss inn på en ide, og prøve å tenke utenfor 

boksen.  

Da vi bestemte oss for å jobbe videre med Regneboksen, startet vi med å lage flere skisser av 

denne prototypeideen. Etter at vi hadde fått vår første designkritikk av foreleserne våre prøvde vi 

å ikke låse oss inn på en løsning. Vi holdt en ny brainstorming session hvor vi eksperimenterte 

med utformingen av Regneboksen og hvordan den ga feedback. De nye ideene hadde elementer 

av vann, bobler, lysrør og lysende baller. Her er noen av skissene vi lagde: 

 

 Skisse nr.1: 

I denne skissen var planen å bruke klosser til å ta inn input fra brukeren. Tanken var at dette 

skulle være et lagspill. Når et lag fikk riktig svar vil en ball 

dukke opp i røret deres. Første laget til fem poeng (fem baller) 

vant og dette ble vist ved at ballene i røret til vinnerlaget 

begynte å lyse. Her fokuserte vi på hvordan brukeren fikk 

feedback og beholdt formen til Regneboksen.  

 

 

Skisse nr.2: 

I skisse nr. 2 hadde vi beholdt konseptet til Regneboksen. Den 

eneste forskjellen var at boksen skulle være sylinderformet.        
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Skisse nr. 3: 

I skisse nr.3 forandret vi på både formen og feedbacken. Vi beholdt 

konseptet om å vise regnestykkene gjennom en skjerm, men gjorde om 

formen til boksen til en sirkel. Videre skulle det være lys rundt hele sirkelen 

for feedback til brukeren. Dette her skulle være et lagspill, hvor det første 

laget til 8 poeng vil vinne. Vinneren ble annonsert på skjermen.  

 

Likevel bestemte vi oss for å forkaste disse ideene og vi gikk tilbake til den originale 

Regneboksen. Skisse nr. 1 ble forkastet av den grunn at vi ikke visste hvor ballene skulle ligge 

og hvordan de skulle dukke opp når et barn svarte riktig. Skisse nr. 2 forkastet vi fordi formen 

ble vanskelig å jobbe med og vi hadde vanskeligheter med å finne en skjerm som passet. Skisse 

nr. 3 ble ikke en relevant prototype av den grunn at formen ble for vanskelig å jobbe med.  True 

or False beholdt vi som en reserveløsning og derfor lagde vi ikke noen ytterlige skisser av denne 

prototypen. 

5.2 – Evaluering 

Vi gjorde en evaluering med målgruppen på Sinsen barneskole for å finne ut av hva barna syntes 

om konseptet til Regneboksen. Dette gjorde vi ved å vise dem skisser og gjennom nøye 

forklaring av konseptet. Enkelte elever ble valgt ut for å evaluere prototypen vår. Her tok vi med 

dem ut en og en og satte oss i et grupperom der vi holdt et ustrukturert6 intervju med elevene. 

Først forklarte vi konseptet med Regneboksen og forsikret oss om at de hadde forstått det ved å 

be dem gjenta hvordan Regneboksen ville fungere. Deretter så ba vi barna om å komme med 

tilbakemeldinger om hva de syntes om Regneboksen. Her fant vi fort ut at barna syntes 

Regneboksen var kjedelig. Det var for lite aktivitet og barna ville ha mer spill inn i bildet. De 

ville også ha andre ting å interagere med enn klosser som f.eks. baller.  

 

                                                           
6 Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (4th ed, 2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex S.233 
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Vi evaluerte også med domeneeksperter som barnas kontaktlærer, Nina, og en masterstudent, 

Øyvind Byhring, som jobbet med tangible interaction7 og læring. Her evaluerte vi både 

Regneboksen og True or False med kontaktlæreren og masterstudenten, men vi hadde mest fokus 

på Regneboksen. Vi viste skissene til både Regneboksen og True or False spillet og forklarte 

konseptene til Nina og Øyvind. Vi spurte Nina om hva hun syntes om konseptene. Hun mente at 

spillet Regneboksen ville trolig bli litt kjedelig for barna. True or False spillet likte hun fordi det 

ville hjelpe henne med å få en god oversikt over hva barna slet med, men det ville nok også bli 

kjedelig for barna. 

Øyvind var mer positiv overfor Regneboksen enn True or False spillet fordi han mente at barn 

lærte bedre når de holder et fysisk objekt som representerer tallet enn når de ser tallet i 

matteboken. I et intervju med Øyvind var han tydelig på at tall i form av klosser ikke er det 

samme som tall på et ark: 

«… Det at man holder en kloss som representerer tallet 5, er noe helt annet enn bare å tenke på 

tallet 5. Så når du holder to klosser i den samme hånda som har noen verdier, så vil du ha det i 

bakhodet, se på de, snu på de, og tenke på de på en annen måte.. og det er verdi nok i seg selv å 

gjøre det fysisk…» 

Det å holde i et objekt og kanskje bare gjøre matematikkstykker på en annen måte er derfor noe 

vi mener kan forbedre læringen. Læring gjennom å se et fysisk objekt støttes i artikkelen skrevet 

av Paul Marshall, «Do tangible interfaces enhance learning?»8 

«…using physical materials in a learning task might change the nature of the knowledge gained 

relative to that gained through interacting with virtual materials…» 

 

5.3 – Hva lærte vi? 

Etter første evaluering lærte vi at barna syntes at Regneboksen var kjedelig og at det ikke var nok 

aktivitet og lek i vår opprinnelige prototype. Vi trodde selv at barna ville synes at Regneboksen 

var morsom ettersom at det var noe annet enn å bare løse gangestykker på ark, men der tok vi 

                                                           
7 Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (4th ed, 2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex S.207 
8 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1227004  

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1227004
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feil. Det var vanskelig for oss å forkaste vår opprinnelige idé om Regneboksen, men vi innså at 

vi fremdeles var for tilknyttet til vår opprinnelige prototype. Med tanke på hva både lærer og 

barn hadde sagt om skissene våre, innså vi at det måtte gjøres endringer i prototypen vår for at 

målgruppen skulle bli fornøyd.    

I ettertid ser vi at vi ikke tok designkritikken til foreleserne våre ordentlig til hjerte da de sa at vi 

ikke måtte bli for tilknyttet til en idé. Vi ser nå at de «designendringene» vi foretok etter 

designkritikken fra foreleserne var halvhjertede og at vi ikke forstod helt lærdommen i det som 

ble sagt. 

I tillegg lærte vi at det å intervjue barn er vanskelig, fordi de lett blir distraherte av omgivelsene 

rundt seg. Samtidig er det vanskelig å stille riktig spørsmål som vil holde dem til riktig tema.  

 

Andre iterasjon 

5.4 Prototyping 

Etter første evaluering samlet vi oss på universitetet for diskusjon av ny data. Der var det 

uenigheter angående å beholde grunnkonseptet, eller starte på nytt med en ny ide. Valget falt på å 

beholde grunnkonseptet ettersom det ikke var selve konseptet målgruppen ikke likte, men heller 

måten de interagerte med produktet på. Derifra begynte vi med en brainstorming session basert 

på den nye dataen. Her kom vi på ideen «Stafetten»: 

 

For å forsikre oss om at vi hadde imøtekommet behovene til brukerne, bestemte vi oss for å dra 

tilbake til Sinsen barneskole. Der hadde vi et gruppeintervju, hvor vi inkluderte alle elevene. Det 
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startet med at vi stilte oss foran i klasserommet og foreslo ideer for måter man kunne interagere 

med produktet på. Vi forsikret oss om at barna forsto ideene ved å be enkeltelever om å gjenta 

dem. Samtidig var kontaktlæreren deres der for å hjelpe oss med å oppklare misforståelser. 

Ideene våre var korte og konsistente. Et eksempel på det er: «Rekk opp hånden hvis du vil løpe 

for å løse et gangestykke» Her fikk vi informasjon om hvordan de ville interagere med produktet 

på, hva slags fysisk aktivitet de ønsket, om de ville samarbeide eller jobbe alene, formen på 

boksen, farger, og motiv de ønsket seg. Ut i fra dette så dannet vi noen krav til hva prototypen 

vår måtte oppfylle. De mest sentrale kravene var: 

• Å gjøre det mer engasjerende å lære gangetabellen gjennom aktivitet  

• Å gi umiddelbar feedback på barnets svar 

• Å engasjere til læring gjennom samarbeid 

Basert på den nye dataen, forkastet vi «Stafetten». Bakgrunnen for dette er at elevene ikke ville 

bruke tastatur som input ettersom de mente det tok altfor lang tid for dem å finne frem til riktig 

tall. Videre, var det altfor mange funksjoner. Dette gjorde produktet veldig komplisert, og lite 

gjennomførbart. Av disse grunnene bestemte vi oss for å ha en ny brainstorming session med den 

nye dataen som hovedfokus. Her kom vi på mange nye skisser, men alle var enige om en som 

utmerket seg: Gangebingen. 

Gangebingen 

Gangebingen er et spill som baserer seg på å løse gangestykker. Her skal brukerne dele seg i to 

lag. En skjerm plassert i midten av boksen vil vise gangestykkene som brukerne må fullføre. 

Som input har brukerne baller med RFID-sensorer som blir lest av en RFID-leser. Ballene er 

markert utenpå med et tall som tilsvarer verdien deres. RFID-leseren skal være plassert på 

toppen av boksen, og det er her ballene må legges for å bli lest. Boksen vil være plassert et 

stykke unna brukerne, og derfor må brukerne løpe til boksen for å være første mann. Ballene har 

to forskjellige farger, noe som symboliserer hvilket lag brukerne er på. Dette vil være kodet til en 

Arduino, slik at riktig lag får riktig poengsum. Videre, vil brukerne få feedback gjennom 

Processing på skjermen. Skjermen vil være regulert gjennom en Raspberry Pi, som er koblet til 

Arduinoen. På denne måten vil gangestykkene endre seg automatisk når brukerne har svart 

riktig. Formen på boksen vil være en muffins, motivene på boksen vil være søtsaker, og fargene 
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på ballene vil være grønn og blå etter brukernes ønske. For å gjøre spillet mer utfordrende, og 

morsommere valgte vi å legge inn tulleballer. En tulleball er en ball som ikke inneholder noen 

RFID-sensor, og har dermed ikke noe verdi. Disse ballene er markert med symboler som hjerter 

og stjerner.  

 

 

5.5 Evaluering 

Foreleserne 

Under andre presentasjon, viste vi Gangebingen.  Med denne prototypen mente foreleserne at det 

var noen ting vi burde passe på. For eksempel var tulleballenes funksjon uklar ettersom de ikke 

hadde noen læringsutbytte. Videre fikk vi kritikk angående om dette ville føre til samarbeid eller 

utfrysning. Det er elever som er ikke er like flinke i matematikk som andre, og det er elever som 

ikke er like gode i gym. Spørsmålet vi da måtte ta for oss, var om disse ville bli holdt utenfor. 

Andre ting vi også fikk kritikk for var at vi fortsatt hadde låst oss inn på en idé ettersom vi 

beholdt grunnkonseptet vårt. 
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Elevene 

Vi lagde en low-fidelity prototype av Gangebingen, som bestod av papp. Denne tok vi med til 

barneskolen for å gjennomføre en evaluering. Vi delte barna inn i fire lag, hvor to og to lag spilte 

mot hverandre. For å fremstille gangestykkene, brukte vi ark med gangestykker på. Disse 

plasserte vi på området hvor skjermen skulle være. Hver gang barna svarte på gangestykkene og 

fikk riktig svar, fjernet vi arket og la på et annet. For å svare på gangestykkene, måtte barna finne 

riktig ball i eskene sine. Deretter måtte de løpe opp til boksen for å skanne ballen på toppen av 

boksen. Siden dette var en low-fidelity prototype, måtte vi gi barna bekreftelse på om svarene 

var riktige, og dermed si ifra at laget med riktig svar har fått poeng. 

 

 

 

 



Life+ INF1510 VÅR2017 
 

Side 22 av 30 
 

 

Alle barna samarbeidet under spillet, noe som imøtekom våre forventninger. Læreren var også 

fornøyd og positiv til prototypen. Hun likte spesielt at barna samarbeidet for å komme til riktig 

svar. Barna evaluerte prototypen ved å gi oss en skriftlig tilbakemelding på hva de syntes. 

 

 

5.6 Hva lærte vi  

Etter andre iterasjon lærte vi at det er mye enklere å forstå hva behovene til barna er gjennom et 

gruppeintervju. Behovene ble mye klarere etter at målgruppen fikk være med på å bestemme 

hver minste detalj til produktet. Likevel kan vi ikke se bort ifra at det er en sjanse for at barna ble 

påvirket av hverandre.9 Videre, lærte vi at barna var glad i å ha et enkelt konsept, og enkle 

fysiske steg for å interagere med produktet. Samtidig er de flinke til å samarbeide, og passer godt 

på at alle får være med.   

 

 

 

                                                           
9 https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1500/h15/pensumliste/jeffjohnson.pdf 

 

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1500/h15/pensumliste/jeffjohnson.pdf
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Tredje iterasjon 

5.7– Prototyping 

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra forrige evaluering bestemte vi oss for å forme 

Gangebingen om til en muffins. Vi hadde lite tid og måtte få bygge ferdig prototypen innen kort 

tid. Etter å ha snakket med et par snekkere fant vi fort ut av at det var liten mulighet for å gjøre 

formen ferdig i tide. Vi ble fortalt at det krevde mange nøyaktige målinger og utstyr som kunne 

være vanskelig å få tak i. Eksempler på slikt utstyr var laserkutter, spikerpistoler og annet 

verktøy som krevde en del erfaring. Et annet problem var at for å bruke laserkutteren på Sonen, 

måtte vi sette de riktige målene inn i et 3D modelleringsprogram for å kutte opp treplatene i de 

riktige målene. Vi innså at vi hadde for kort tid til å lære disse ulike verktøyene og 

programvarene som krevdes for utformingen av muffinsformen. Gruppen valgte derfor å forkaste 

ideen med muffinsformen, og heller ta en firkantet boks ettersom det var lettere å jobbe med.  

 

Den nye boksen til Gangebingen krevde at diverse målinger måtte gjøres på nytt, men vi var 

flinke til å bruke treverket som vi hadde til overs. Gangebingen fikk likevel et design med 

motivene brukerne ønsket. Vi hadde lagd flere skisser av mulig design før vi bestemte oss for å 

bruke bakevarer og godteri som motiv. Vi satt deretter boksen sammen, med lister på innsiden 

for å gjøre den mer robust. Dette hadde vi fått tips om fra en snekker og det gjorde jobben mye 

lettere. 
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Vi jobbet tett med Arduinoguruene for å gjøre ferdig kodingen av Arduinoen. På dette punktet 

hadde vi kjøpt inn nesten alle komponentene som trengtes til den høyoppløselige prototypen, 

men vi innså at vi hadde for lite tid til å implementere en Raspberry Pi skjerm. Vi valgte derfor å 

improvisere med en iPad skjerm istedenfor. Vi hadde kjøpt inn nok RFID-sensorer for spillet 

vårt og skulle sette de inn i ballene. Superlimet, som skulle lukke åpningen, var ikke så bra som 

vi hadde håpet på. Derfor bestemte vi oss for å lage et lite snitt i ballene så sensorene ikke falt ut. 

På denne måten kunne vi ta ut sensorene på en enkel måte og de falt ikke ut under bruk. Siden vi 

nå ikke hadde en skjerm som kommuniserte med Arduinoen gjorde dette det vanskelig for oss å 

lage en fullstendig kode til Gangebingens spill. På bakgrunn av dette så valgte vi å skrive en 

kode som simulerte spillet i en Wizard of Oz10 stil. Siden skjermen ikke lenger var hovedkilden 

til feedback måtte vi også implementere en ny form for feedback fra Arduinoen. Vi endte opp 

med å kjøpe et RGB-led lys slik at vi kunne gi lagene en feedback i form av farget lys. Valget 

falt på lys med tanke på at det var en hørselshemmet elev i klassen og god visibility på 

feedbacken. Led lyset hadde en egen strømkilde til Arduinoen, noe som førte til at Arduinoen 

overopphetet. Derfor byttet vi ut Arduinoen og kuttet ned på antall lys for prototypen vår. Den 

nye Arduinoen hadde ikke dette problemet.  

Før vi dro på evaluering testet vi spillet med hverandre og passet på at spillet fungerte som det 

skulle. Her avdekket vi små feil som ble debugget. Vi har lest og fått høre at RFID-leseren hadde 

en rekkevidde opp til 50mm, men i praksis var avstanden den kunne lese fra en god del kortere. 

                                                           
10 Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (4th ed, 2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex S 391 
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Dette løste vi ved å lage en ny etasje i Gangebingens boks slik at vi fikk plassert leseren helt 

opptil punktet hvor ballene skulle leses inn.  

 

 

 

 

 

5.8– Evaluering 

Vi dro til Sinsen barneskole for å evaluere og filme den høyoppløselige prototypen med barna.  

På dette punktet ville vi evaluere hvor engasjerende Gangebingen var og om det var en morsom 
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måte å lære på. Vi ville også finne ut om barna lærte gangetabellen bedre ved å spille spillet. En 

annen ting vi hadde lyst til å teste denne dagen var om barna fant spillet uten tulleballer for lett. 

Vi tenkte at spillet uten tulleballer ville føre til at barna ikke samarbeidet i like stor grad og at det 

ville bli en lek for «de flinke i klassen». Grunnen til at vi ville teste dette var fordi vi hadde fått 

designkritikk av foreleserne for bruken av tulleballer i et spill ment for læring.   

For å teste dette så delte vi barna inn i tre grupper: en gruppe på 6 som spilte spillet med 

tulleballer, en annen gruppe på 6 som spilte spillet uten og til slutt en gruppe på 8 som spilte 

spillet med. Før barna fikk spille spillet så forklarte vi reglene ettersom spillet krevde muntlig 

forklaring første gang. Her gjorde vi det klart at tulleballer ikke ville gi barna poeng i spillet, 

fordi de ikke hadde en sensor i seg. Etter å ha observert barna som spilte spillet med tulleballene 

og de som spilte spillet uten, la vi ikke merke til store forskjeller annet enn at det tok litt lengre 

tid for de som spilte med tulleballer.   

Etter at alle gruppene hadde fått spilt spillet så ville vi høre barnas tilbakemeldinger. Vi fikk 

muntlige tilbakemeldinger fra barna hvor de generelt sa at spillet var morsomt og at det var gøy å 

samarbeide. Likevel mistenker vi at barna som ble filmet var sterkt påvirket av at det var et 

kamera der og fordi de hadde fått en tilknytning til oss. Derfor kan vi ikke argumentere for at 

tilbakemeldingene deres er unbiased. Vi ville gjerne ha et dybdeintervju med de som hadde 

tillatelse, men det var for tidkrevende. Derfor bestemte vi oss for å bruke en kvantitativ 

undersøkelsesmetode for å få et overblikk over hva de syntes om prototypen. Vi benyttet oss av 

en Likertskala med smileys i form av et «smileyometer». Barn tenker og handler veldig 

forskjellig i forhold til voksene. Derfor kunne vi med et «smileyometer» få barna til å utrykke 

følelsene sine bedre11. Spørsmålet vi stilte dem var: «Hva synes du om Gangebingen?». 

 

                                                           
11 Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (4th ed, 2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John 

Wiley & Sons Ltd, West Sussex  S. 235 
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5.9– Hva lærte vi? 

Ut ifra evalueringen fant vi ut at barna syntes det var gøy å bruke Gangebingen og at det var en 

artig måte å lære på. Derimot stiller vi spørsmål til om de faktisk lærte gangetabellen bedre. Det 

er vanskelig å vite om de hadde lært gangetabellen bedre med Gangebingen istedenfor 

tradisjonell undervisning. Vi burde ha laget flere og bedre spørsmål til evalueringen slik at vi 

kunne ha evaluert flere aspekter ved Gangebingen. Etter evalueringen følte vi at vi satt igjen med 

data som vi egentlig ikke så etter. Vi ville også finne ut om Gangebingen var lærerikt for barna 

og ikke bare at det var et spill som var morsomt å spille. Det kan være morsomt å spille et spill, 

men ikke nødvendigvis lærerikt. Gruppen lærte også om viktigheten med tidsplanlegging. Innen 

barna var ferdige med å spille, var dagen nesten over og vi hadde lite tid igjen til å intervjue og 

filme. Dette førte til at spørreundersøkelsen ble forhastet og kvaliteten på undersøkelsen ble 

dårligere. Videre valgte vi også å ikke ha med tulleballer som en del av løsningen fordi de ikke 

hadde noen form for læringsutbyttet. En annen ting vi lærte var at å evaluere prototypen med 20 

barn ikke var lett, fordi det førte til mye unødvendig uroligheter blant barna. I ettertid ser vi at 

det kanskje hadde vært lurere å evaluere med 4-6 barn. Det hadde blitt mindre representativt, 

men vi hadde fått inn mer kvalitativ data12. Vi ser at vi burde ha planlagt den siste evalueringen 

bedre i ettertid.    

6. Løsning 

Løsningen vi satt igjen med etter designiterasjonene var en høyoppløselig prototype som lignet 

mye på vår opprinnelige visjon av Gangebingen. Når vi ser på selve boksen har den motivene 

som målgruppen ønsket seg. Vi har 20 baller utstyrt med RFID-sensorer som blir lest av en 

RC522 RFID-leser inne i Gangebingen. Vår prototype kan gi feedback i form av lys og holde 

oversikten over poengsummene til begge lagene. Når et lag har vunnet vil prototypen gi et 

blinkene lyssignal med lagets farge. 

Løsningen vår fungerer slik at det er et grønt og blått lag. Hvert lag har 10 baller med RFID-

sensorer utstyrt. Et uferdig gangestykke vises på en skjerm på boksen til Gangebingen og målet 

med spillet er å finne det tallet som mangler for å fullføre gangestykket. Svarer barnet riktig, 

lyser fargen til laget. Hvis barnet svarer feil, lyser det et rødt lys. Man får poeng for hver gang 

                                                           
12 https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/pensumliste/notat-om-analyse-mm-v2.pdf S.1 

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1510/v17/pensumliste/notat-om-analyse-mm-v2.pdf


Life+ INF1510 VÅR2017 
 

Side 29 av 30 
 

man svarer riktig og det er om å gjøre å ha flest poeng etter 13 runder. Når de 13 rundene har 

gått, vil vinneren bli annonsert gjennom et blinkene lys med lagets farge. 

I vår originale visjon hadde vi planer om å implementere en Raspberry Pi skjerm som skulle vise 

gangestykkene gjennom programmeringsspråket Processing. Dette krevde mye kunnskap og 

opplæring, noe som vi ikke hadde tid til så sent i designprosessen vår.  

Sluttproduktet vårt ble en delvis ferdig prototype. Ettersom deler av Gangebingen ikke kunne bli 

implementert i tide, måtte vi utnytte en Wizard of Oz løsning. Vi fikk ikke implementert en 

Raspberry Pi skjerm og på grunn av dette så måtte vi bruke en iPad skjerm som ikke var 

avhengig av Arduinoen. Dette krevde at vi måtte planlegge alle mattestykkene på forhånd i 

koden og bruke et presentasjonsverktøy på iPaden som samsvarte med koden til Arduinoen. 

 

7. Veien videre 

Når vi tenker på fremtidige implementasjoner, er det første vi ville ha implementert en Raspberry 

Pi skjerm som kan vise gangestykker gjennom Processing. Noe vi også manglet i vår prototype 

var en form for «start» knapp ettersom vi måtte laste opp koden hver gang vi ville starte ett nytt 

spill. Vi hadde også ønsket at Arduinoen selv skulle opprette nye gangestykker automatisk og 

vist dem i en tilfeldig rekkefølge. En tanke var også at Gangebingen skulle lage lyd som en form 

for feedback når ballen blir lest av. Dette tenkte vi var en god idé ettersom det ville gi en enda 

tydeligere tilbakemelding.  

8. Konklusjon 

Spørsmålet om prototypen er løsningen på problemområdet vårt kan diskuteres. Barna har 

bekreftet at det har vært en morsommere måte å løse gangestykker på. Likevel har vi ikke testet 

hvorvidt de faktisk har lært noe av det. For å teste dette kunne vi ha kartlagt barnas kunnskap 

innenfor gangetabellen før de spilte Gangebingen, for så å kartlegge enda en gang etter. Samtidig 

testet vi den høyoppløselige prototypen kun en dag, og dette er for lite tid til å kunne se effekten 

av spillet. Vi må innrømme at vi i løpet av prosjektet ble for revet med av at spillet skulle være et 

artig spill fremfor et lærerikt spill. Det å jobbe med fem personer i en gruppe har vært 

utfordrende, men likevel har gruppearbeidet vært en morsom og lærerik opplevelse.   
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