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Innledning 

I denne rapporten vil vi starte med å presentere selve prosjektet i form av et scenario og en brief 

og hvordan vi satte i gang med forskningen. Videre vil vi ta for oss den formative undersøkelsen 

vi hadde på et tidlig stadium i prosjektet. Vi vil presentere testing, analyse og resultater. 

Hovedvekten vil likevel ligge på den siste brukertesten vi hadde, som inneholdt eksperimentelle 

metoder. 

Problemstilling og mulig løsning 

Scenario 

En sjetteklasse på Vindern barneskole ønsker å lage en skoleavis for klassen. For å gjøre dette 

har de tenkt å benytte seg av iPader. De har fått tildelt seks iPader som de kan bruke til å 

virkeliggjøre dette, men mangler en applikasjon som kan hjelpe dem i arbeidet. 

Brief 

Vi ønsker å utvikle en prototype i form av en applikasjon til iPad, som elevene kan bruke for å 

lage en skoleavis. Elevene skal kunne legge inn tekst, bilde, video og lyd. Vår oppgave er å finne 

ut hvordan vi kan lage denne mest mulig kreativt og brukervennlig for elevene. 

Del 1 Formativ testing 

Vi gjennomførte en formativ brukertesting1 i begynnelsen av undersøkelsen fordi vi ønsket å få 

brukerne inn i designprosessen så tidlig som mulig. Ved å gjøre dette ble elevene våre 

informanter2. Ved å teste i en tidlig fase finner vi ut om vi er på riktig vei, med tanke på 

funksjonelle krav og design. Det hindrer oss også i å utvikle et produkt brukerne er misfornøyde 

med. Selv om det kan være tidskrevende å inkludere brukerne jevnlig, er dette likevel viktig.  

Ved formativ testing får man også mulighet til å teste ideer, og gjøre endringer i en tidlig fase. I 

tillegg gjennomførte vi en pilottest for å sikre at oppgavene var gjennomførbare. 
                                                
1 Lazar, Research Methods, 2010 s. 260 
2 Druin, The role of children in the design of new technology, 2011 



 

Vi hadde to prototypeutformelser som vi ønsker å teste; én low-fidelity og én high-fidelity. Low-

fidelity-prototypene våre er tenkte skjermbilder og skisser, mens high-fidelity versjonen er en 

påbegynt applikasjon. Selv om vi testet en tidlig versjon av iPad-applikasjonen vil vi også kalle 

dette for en formativ test fordi vi fokuserte på hvordan brukeren oppfattet grensesnittet og ikke 

effektiviteten av designet. 

 

Vi ønsket å ha to stasjoner hvor elevene skulle teste skissene og applikasjonen hver for seg, i 

grupper på to-og-to. Under denne testingen velger vi å benytte oss av mellomgruppe design3. 

Grunnen til dette var for å inkludere alle elevene innenfor tidsrammen vi hadde til rådighet. Vi så 

det som litt problematisk at elevene først skulle teste applikasjonen, for så skissene. Ved å teste 

applikasjonen først så vi for oss en type bias som ville kunne hemme kreativiteten ved en senere 

test av skissene. Vi var også bekymret for at det å teste applikasjonen først også ville begrense 

barnas tilbakemeldinger, siden det ofte er vanskelig å gi tilbakemeldinger på noe som ser 

tilsynelatende ferdig ut. Vi så det derfor som en fordel at enkelte elever testet skissene, mens 

resten testet applikasjonen. Under testingen ønsket vi hovedsakelig å måle to ting. Design ved 

hjelp av skissene og funksjonalitet gjennom applikasjonen. I tillegg er det viktig å teste 

brukervennlighet og avdekke eventuelle behov elevene måtte. Vi ønsket at testingen av skissene 

og applikasjon skal foregå atskilt. Dette var for å unngå forstyrrende elementer, som for 

eksempel at elever blir interessert i andre gruppers testoppgaver         

Beskrivelse av gjennomføring 

Vi hadde to grupper à tre elever som testet skisser og tre grupper à to elever som testet 

applikasjonen. Skisse-gruppen fikk utdelt flere skisseforslag4 som viste forskjellige 

designforslag, med tilhørende spørreskjema. Her skulle de svare på hvilket design de likte best.  

Vi oppfordret elevene til å tenke høyt mens de gjorde oppgavene, samtidig som de kom med 

konstruktive tilbakemeldinger. De fikk i tillegg en oversikt over forslag til verktøyikoner. Vi 

hadde på forhånd designet forskjellige forslag, både i svart/hvitt og farger. Først fikk de 

                                                
3 Lazar, Research Methods, 2010 s 49 
4 Vedleggshefte, vedlegg 1  



presentert svart-hvit ikonene, for at de først skulle vurdere ikonet i seg selv og ikke basert på 

fargene, deretter fikk de ikonene i farger5. 
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Forsideforslagene til applikasjonen som vi testet på elevene. 

 

Vi var i forkant litt bekymret for at vi hadde for mye stoff vi skulle gjennomgå med elevene, 

fordi vi så på det som viktig å ikke overvelde dem med oppgaver og kompliserte 

spørreundersøkelser. Selv om vi muligens hadde flere oppgaver enn det var nødvendig gikk selve 

gjennomføringen bra. Dersom de ble usikre på noe var vi der og kunne oppklare ting som var litt 

vanskelig. Skissene vi gjennomgikk inneholdt blant annet forsideforslag til applikasjonen. Vi 

forklarte tanken bak, men prøvde så godt vi kunne å ikke legge ordene i munnen på dem. Vi 

ønsket at de skulle komme med konstruktive tilbakemeldinger som vi eventuelt kunne 

implementere i den endelige applikasjonen. 

 

Elevene som testet applikasjonen fikk utdelt et ark med konkrete oppgaver som de skulle 

gjennomføre6. En av oss var disponibel til å svare på spørsmål fra elevene og hjelpe dem dersom 

det var nødvendig, mens den andre observerte, skrev notater, filmet, og tok bilder7. Grunnen til at 

vi kun testet på to om gangen var for å enklere kunne observere alt som skjedde. Vi ønsket 

likevel ikke å teste på én elev om gangen, slik at de skulle ha mulighet til å samarbeide og spørre 

hverandre om hjelp. Dette observerte vi at skjedde opp til flere ganger. I tillegg til oppgavene 

skulle de også fylle ut et spørreskjema. Begge spørreskjemaene vi laget inneholdt low-level 
                                                
5 Vedleggshefte, vedlegg 2 
6 Vedleggshefte, vedlegg 3 
7 Vedleggshefte, vedlegg 4 



spørsmål, som var lukkede og med svaralternativer på Likert-skala8. Dette var for å samle inn 

informasjon til forbedring av interaksjon og applikasjonens verktøy ytterligere, og for å få en 

bedre forståelse av hvordan og hvor lett det var å gjennomføre oppgaver.  

Analyse og resultater av low-fidelity prototype 

Elevene var opptatt av at funksjonene skulle være forståelig, at applikasjonen burde være 

fargerik, men gjerne ikke på bekostning av hverandre. På en av forsideforslagene har vi et “+” 

tegn som  skal signaliserer at man kan opprette en ny avis. Dette syntes de var bra, fordi det ga 

dem god forståelse av ikonet. De påpekte også at blyanten på redigeringsikonet burde være større 

slik at man så bedre hva det var, og at ikonet da ble mer forståelig. Resultatene fra 

spørreskjemaet viser at de fleste forstod hva de forskjellige ikonene symboliserte9. 

 

Etter at vi hadde sett på de ulike forsideforslagene gikk vi videre til ikonene til verktøyboksen. 

Det kom raskt frem at elevene foretrakk farger, og som en av guttene i klassen sa; “Farger er 

alltid best”. De trodde det ville bli mer morsomt og kreativt å bruke iPaden hvis applikasjonen 

var fargerik. De mente også at det da var lettere å forstå betydningen av ikonene og at det ble 

mer “liv” i dem. De få som foretrakk sort, mente at sort ville gi mindre rot.  

 

Farge og svart/hvit avgjorde en betydelig forskjell. Dette viste seg i analysen: 

1. “T”-ikonet fikk mest poeng i sort hvitt, men var på andreplass i farger. 

2. “Ropert”-ikonet fikk flest stemmer i sort/hvitt, men ble rangert lavt i farger. 

3. Når vi ser på ikonene til video ser vi forskjellen mest tydelig. I svart/hvitt var videokameraet-

ikonet nr. en, men i farger fikk den ingen poeng10.  

 

Vi gikk gjennom hvert ikon for hver funksjon og rangerte dem deretter etter antall stemmer. Vi 

valgte hvem vi skulle bruke ut ifra resultatene og hvor passende vi syns de var. Det kan nok 

tenkes at vi ga dem for mange forslag. Hadde vi hatt færre forslag, og testet på flere, ville vi 

sannsynligvis fått et resultat som var lettere å analysere og mer troverdig. Vi måtte også ha i 

                                                
8 Vedleggshefte, vedlegg 5  
9 Vedleggshefte, vedlegg 6 
10 Vedleggshefte, vedlegg 7 



tankene at skissene av ikonene var større enn de ville ha vært i applikasjonen og at de var 

plassert utenfor den virkelige konteksten.  

 

Vi ønsket også tilbakemelding på hvordan verktøykassen skulle fungere. Vi hadde på forhånd 

lagd noen skjermbilder som viste ulike måter man kunne få frem verktøykassene. Vi viste dem 

tre forskjellige eksempler som fungerte på ulike måter, her hadde elevene delte meninger og vi 

kan ikke med sikkerhet si at de foretrakk et forslag fremfor et annet. Vi hadde ikke muligheten til 

å inkludere alle i denne prosessen, og det er mulig at vi kunne ha fått et tydeligere resultat 

dersom flere hadde deltatt.   

 

Ut fra disse resultatene tenker vi oss at ikonene i svart/hvitt ga en bedre assosiasjon til selve 

funksjonen, mens ikonene i farger i større grad var valgt på grunn av estetikk. Spørsmålet her blir 

da om de valgte ikonene med tanke på assosiasjon eller estetisk uttrykk? Hvis de baserte valgene 

sine på estetisk uttrykk, fremfor assosiasjon, kan dette redusere applikasjonens brukervennlighet.  

Når det gjelder kjønnsfordelingen var det flest jenter som foretrakk lyse farger, mens guttene i 

stor grad foretrakk sterke farger. Vi vil ikke at applikasjonen vår skal være en typisk ”jente-” 

eller ”gutte-applikasjon”, og vi har bevisst brukt farger som er mer kjønnsnøytrale. Vi håper at 

dette gjenspeiler seg i våre designvalg.  

Analyse og resultater av high-fidelity prototypen 

Under testingen observerte vi at elevene lærte fort, og raskt forsto hva de skulle gjøre for å løse 

oppgavene. En av elevene sa at det var lett å bruke applikasjonen fordi den ikke var for avansert. 

Konkrete ting som gikk spesielt bra var å legge inn bilder og forstørre/forminske dem. De fleste 

barna forsto at man måtte bruke fingrene for å gjøre dette. Det å bytte bakgrunnsfarger klarte de 

også fint, men de savnet noen flere fargealternativ. Noe som var litt problematisk var å legge inn 

overskrift. Overskriften ble til ved at man dro brødteksten ut i den størrelsen man ønsket. Vi 

observerte at det ikke alltid var like lett å få tak i selve overskriften med fingrene, og at den 

hoppet litt rundt på siden i det man laget den større. Dette kunne kanskje vært løst på en bedre 

måte ved at man automatisk får opp en tekstboks der man kan skrive inn overskrift ved åpning av 

en ny side, men dette vil igjen føre til begrensninger ved at man ikke selv kan bestemme hvor 

overskriften skal plasseres. Det at man måtte dobbeltklikke på teksten og bildene for å slette dem 



var ikke veldig intuitivt, men dette er noe de forhåpentligvis lett vil huske når de først har gjort 

det en gang. En annen ting vi observerte som kunne bli problematisk var at vi ikke hadde lagt inn 

noen begrensning for hvor mange tomme avissider man kunne legge til ved å trykke på ”+”-

tegnet. Man kan altså legge til uendelig mange sider, selv om de alle er tomme. En begrensning 

som gjør at man ikke kan legge til en ny side hvis den foregående er tom kunne vært en mulig 

løsning på dette problemet. Noe elevene savnet var å kunne skrive inn navnet på de som hadde 

laget avisen11. Ut ifra spørreskjemaene om applikasjonens egenskaper skåret utseende lavest. 

Men alle var sikre på at det ville være gøy å bruke applikasjonen i undervisningen.  

 

En rekke faktorer som ikke skylles den uavhengige variabelen kan også ha påvirket resultatene. 

Vi må sjekke indre validitet, hvor sannsynlig det er at den uavhengige variabelen har vært 

årsaken til endringer av den avhengige variabelen. Dårlig indre validitet kan gi oss confounding 

variables 12, endringer som kommer av andre variabler enn de uavhengige variablene.  

 

En annen faktor som kan gi bias i resultatene er reaktivitet13, dette innebærer at den som studeres 

påvirkes av det å bli studert. Enkelte kan endre oppførsel når de vet at de blir observert. En annen 

mulig faktor som kan ha påvirket resultatene er eksperimentators tilnærming. Måten vi forklarte 

og ordla oss, samt kroppsspråket kan også ha påvirkning på valgene deres. En måte å unngå slike 

effekter er ved å gi dem minimalt med info, og passe på at infoen som gis er nøytral og lik. Vi 

hadde dessverre ikke mulighet til å hindre dem å se at vi filmet og observerte dem. 

Endelig design og funksjonalitet 

Målet for testingen var som sagt å inkludere brukerne i designfasen. Vi syntes det var ekstra 

viktig siden vi skulle jobbe med barn, og vi ønsker at de kan få tilgang til applikasjonen i 

undervisningen også etter at prosjektet er avsluttet. Vi valgte å inkludere elevenes forslag og 

resultater i den videre utviklingen av applikasjonen, ved å implementere farge-ikoner fremfor 

svart/hvitt, og forsiden med ikoner fremfor den med tekst14. Selv om vi ønsket å ha en bla-

funksjonen nederst på redigeringssiden, hadde vi ikke mulighet til å ha med dette i det endelige 
                                                
11 Vedleggshefte, vedlegg 8 
12 Svartdal, Psykologiens forskningsmetoder, 2009 s. 235 
13 Svartdal, Psykologiens forskningsmetoder, 2009 s. 235 
14 Vedleggshefte, vedlegg 9 



designet grunnet mangel på tid. Et ønske fra elevene var en funksjon hvor man kunne skrive 

hvem som  hadde laget avisen, slik at de lett kunne finne sin avis i avisoversikten. Dette valgte vi 

å inkludere i applikasjonen for å øke oversiktlighet og brukervennlighet. På denne måten unngår 

også elevene å redigere feil avis. I tillegg får også vi en bedre oversikt over hvor mange som har 

samarbeidet om å lage de forskjellige avisene. Designet vi endte opp med er hovedsakelig basert 

på elevenes tilbakemelding, som nevnt over, men vi har også inkludert våre egne meninger om 

hva vi mener egner seg best. Grunnen til at vi vedsetter elevenes tilbakemeldinger og meninger, 

og vil inkludere disse, er også for å skape en tilhørighet til applikasjonen. Vi håper også at vi får 

en mer brukervennlig applikasjon ved å inkludere elevenes meninger.  

 

           

 
 

Applikasjonens sluttdesign. 
 

 



Del 2 - Summativ testing 

Vi utførte en brukertest som innebærer at representative brukere utfører representative oppgaver i 

et representativt miljø, for å teste de endelige endringene i applikasjonen15. Ved å trekke lodd 

hadde vi en randomisert utvelgelse av elevene som deltok. De utførte oppgaver i grupper på to 

og to, mens vi observerte og filmet iPadene. Vi ønsket å teste om applikasjonen fungerte som 

tiltenkt, samt avdekke system- og brukerfeil. Observasjonen vi gjennomførte var en åpen 

indirekte. Dette vil si at barna viste at vi observerte og filmet dem, men de viste ikke at vi tok 

tiden og telte feilene de gjorde.  

 

Det var en del systemfeil som ble tydelige etter brukertesten. Vi la spesielt merke til at knapper 

av og til hang seg opp, og at det oppsto problemer med tekst og bilde da elevene skulle forstørre 

og forminske. Sistnevnte så vi var et stort problem da de senere i undersøkelsen skulle lage en 

mer omfattende avis. Bortsett fra dette og at applikasjonen av og til krasjet, fungerte den i det 

store og hele likevel ganske bra. Elevene hadde ikke problemer med å ta den i bruk, og alle fikk 

fullført oppgavene.16. 

 

For å evaluere brukervennlighet har vi i tillegg til å måle feil også målt tid som en faktor i 

undersøkelsen. Det ble en nokså stor variasjon i resultatene, noe som kan indikere at det kan 

være en forskjell i erfaring med applikasjonen eller iPad blant elevene. Vi vet at har brukt 

applikasjonen mer enn andre, da noen av dem har fått i oppgave å lage en klasseavis. Det er 

vanskelig å eliminere slike forskjeller, siden vi ikke har hatt kontroll på hvor mye eller hvordan 

applikasjonen har blitt brukt. Et annet problem er at fire grupper på åtte personer kan ha gitt for 

lite data til å oppdage spesifikke mønster i tidsbruken17. Selv om det kan ha oppstått reaktivitet 

hos elevene i denne testen, fordi vi filmet dem, prøvde vi å redusere dette ved å ikke informere 

elevene at vi målte tiden på oppgavene og telte antall feil.  

 

                                                
15 Lazar, Research Methods, 2010 s. 252 
16 Vedlegshefte, vedlegg 10 
17 Vedlegshefte, vedlegg 11 



Relabilitet sier noe om hvor konsistent og reproduserbar en test er18. I den summative 

brukertesten målte vi tid manuelt med stoppeklokke. For å få bedre relabilitet kunne vi ha målt 

tid automatisk, ved for eksempel et program på iPaden som startet tidsmålingen ved oppgavestart 

og sluttet når den var gjennomført. Vi hadde dessverre ikke tilgang til et slikt verktøy. For å måle 

relabilitet i observasjonene brukte vi Cohens Kappa19 for å sammenligne resultatene av to 

observatørerer. Cohens Kappa måler sammenfallende observasjoner ved å sammenligne faktiske 

observasjoner mot de forventede observasjonene. Vi kom fram til en Cohens Kappa på 0.90 % 

som forteller oss at det var høy grad av relabilitet20.  

Del 3 - Hypotesetesting 

Hvorfor hypotesetesting? 

Vi valgte å avslutte hele prosjektet med en hypotesetesting for å finne ut om iPad-applikasjonen 

vi har laget egner seg til det formålet den skal, og om den er foretrukket fremfor papiravis. Som 

vi skrev i briefen ønsket vi å lage en applikasjon hvor barna kunne være mest mulig kreative. Vi 

ville undersøke om vi hadde lykkes i dette ved å måle morsomheten i å bruke applikasjonen 

fremfor papir. Oppgaven deres da ble å en avisside ved hjelp av en av plattformene.  Hvem som 

fikk hvilken plattform skulle velges i form av randomisering. Vi forberedte to temaer de kunne 

skrive om; Harry Potter og Jul. Dette skulle de selv velge.  

 

Forskningshypotese 

H0: Det er ingen forskjell i å lage avis på papir og iPad, med tanke på morsomhetsgrad. 

H1: Det er en forskjell i å lage avis på papir og IPad, med tanke på morsomhetsgrad. 

 

Uavhengig variabel: Avisplattform 

Vilkår: Papir og iPad 

Avhengig variabel: Morsomhetsgrad målt i antall smilefjes.  

 

                                                
18 Lazar, Research Methods, 2010 s 57 
19 Fostervold, Forskningsmetoder 1, 2004 s. 71 
20 Svartdal, Psykologiens Forskningsmetoder, 2009 s 71 



Gjennomføring av testingen 

Hypotesetestingen er et eksperimentelt mellomgruppedesign, som er kvantitativ. I tillegg 

innhentet vi også kvalitativ data, ved hjelp av et semistrukturert gruppeintervju. Vi gjennomførte 

først den kvantitative metoden med randomisert posttest-design21. Elevene ble delt inn i seks 

grupper à tre elever; tre grupper jobbet med iPad og tre med papir. For randomisert tilordning 

brukte vi loddtrekning. Gruppene ble plassert i klasserommet og i gangen, slik at de ikke skulle 

sitte nærme og forstyrre hverandre. Deretter fikk de selv velge hvilket av de to temaene de 

ønsket å skrive om. De skulle deretter lage en avisside om temaet de hadde valgt. Vi fungerte 

som observatører og filmet noe av det de gjorde. Vi stilte oss selvfølgelig disponible til å svare 

på spørsmål, men ønsket ikke å påvirke barna under testingen. Mens barna jobbet med avisene 

intervjuet to av oss læreren, for å få en generell forståelse av hvordan de hadde jobbet med 

iPadene i undervisningen og hvordan de hadde brukt applikasjonen22. Resultatet av arbeidet 

deres, både på papir og iPad, var bra i forhold til den tiden de fikk til rådighet. Elevene tok 

oppgaven seriøst og det virket som om de synes det var gøy. Alle gruppene hadde brukt bilder, 

tekst og farger i utførelsen. På grunn av at applikasjonen krasjet enkelte ganger, var noen av 

avisene på iPadene litt mindre gjennomførte enn hva de egentlig kunne vært. Dette var 

selvfølgelig ikke elevenes feil, men det er noe man må tenke på når man ser på helhetsinntrykket.  

Da elevene var ferdige med å lage avisene gjennomførte de en posttest, i form av et 

spørreskjema.  Her skulle elevene svare individuelt på morsomhetsgraden tilknyttet spesifikke 

aktiviteter i forbindelse med oppgavene de hadde gjennomført. Dette skjemaet skulle de svare i 

form av smilefjes, nøytralt fjes eller surt fjes23. Det var denne informasjonen vi hovedsakelig 

skulle benytte oss av for å finne ut om elevene syntes det var morsomst å lage avis på papir eller 

iPad. Den andre delen av hypotesetestingen var kvalitativ. Etter at elevene hadde svart på 

spørreskjemaet hadde vi en åpen spørrerunde i klassen, i forbindelse med fordeler og ulemper 

ved å lage avis på iPad eller på papir.   

 

 

 

                                                
21 Svartdal, Psykologiens Forskningsmetoder, 2009 s. 237 
22 Vedlegshefte, vedlegg 12 
23 Vedlegshefte, vedlegg 13 



Analyse av eksperiment  

Vi har benyttet oss av en independent-samples t-test fordi vi gjennomførte en between-group 

design med én uavhengig variabel, avisplattform, med to vilkår, papir og iPad24. 

   

Grad av morsomhet har vi regnet ut ved å kode om smilefjesene til tall, for så å finne 

gjennomsnittet av hva hver enkelt deltaker svarte på de fem spørsmålene. Jo høyere tall jo 

morsommere synes de det var. Den høyeste oppnåelige morsomhetsgraden er 3, mens den 

laveste er 1.  

 

Statistisk analyse: 

Papir      

Gjennomsnitt: 2,5 

Median: 2,26 

Mode: 3 

  

iPad 

Gjennomsnitt: 2,64 

Median: 2,6 

Mode: 2,6 og 3 

 

Ut i fra gjennomsnittet ser vi at et lite flertall synes det var morsommere å jobbe på iPad.  

 

Hvis p < 0,05 kan vi forkaste nullhypotesen og den alternative hypotesen vil dermed være mer 

pålitelig. Ut i fra et statistikkprogram regnet vi ut at p verdien var 0,127, noe som vil si at 

nullhypotesen ikke kan forkastes. Sannsynligheten for at forskjellen mellom gruppene skyldtes 

tilfeldigheter var for stor, og dermed kan vi ikke si at det var en forskjell mellom 

morsomhetsgraden. 

 

Selv om den beregnede statistiske sannsynligheten sier at vi kan forkaste nullhypotesen er det 

mulighet for at resultatet likevel kan inneholde Type I eller Type II-feil. Type I -feil innebærer at 
                                                
24 Vedlegshefte, vedlegg 14 



man forkaster nullhypotesten når den egentlig skal beholdes, noe som ikke var tilfelle her. Type 

II-feil er når man aksepteres nullhypotesen når den faktisk er feil, noe vi muligens kan ha gjort. 

For å redusere muligheten for Type II-feil kunne vi ha økt antall deltagere, for eksempel testet 

forskningshypotesen på flere klasser. Vi har ikke nok tid og ressurser til å gjennomføre flere 

undersøkelser, så dette er en sjanse vi må ta.  

Resultater og analyse av gruppeintervju 

Vi har brukt innholdsanalyse for å analysere de kvalitative dataene fra intervjuet. Vi kategorisert 

responsen i pro-iPad og pro-papir.  

 

Fordeler med iPad  

- Alt er samlet på ett sted, i forhold til om man skulle laget en papiravis. 

- Det går fortere å skrive, og teksten er alltid tydelig og kan lese av andre.  

- Tar kortere tid å legge inn bilder, da man slipper å klippe og lime.  

- Lettere å finne bilder, da man kan laste ned rett fra internett. 

- Lettere å endre feil. 

- Kan kobles til et smartboard og presenteres for klassen. 

 

Fordeler med papir  

- Kan være mer kreativt på papir, da applikasjonen har visse begrensninger. 

- Ting forsvinner ikke, noe som av og til skjedde ved bruk av applikasjonen. 

- Flere kan jobbe samtidig, noe som kan være vanskelig på iPad. 

- Vender oss ikke av med å skrive for hånd. 

 

I motsetning til resultatene fra det eksperimentelle designet så var det en betydelig favorisering 

mot iPad fremfor papir. I tillegg til innholdsanalysen hadde vi også en håndsopprekning under 

intervjuet. Da var det tre som foretrakk papir og fjorten som sa de ville brukt iPad for å gjøre 

avissoppgaven fra det eksperimentelle designet. Vi må nok derfor ta resultatene fra smilefjes-

spørreskjemaene med en klype salt, og heller basere oss på den generelle oppfatningen vi fikk ut 

i fra undersøkelsene.  

 



Da vi spurte dem om hvorfor det var morsommere å bruke iPad fikk vi som svar at det var fordi 

det var nytt, mer lettvint og kulere. En av elevene sa at dersom hun hadde brukt iPad mye kunne 

det kanskje vært morsommere å lage avisen på papir, men i dagens situasjon var det likevel iPad 

som ble foretrukket. 

 

På denne delen valgte vi å bruke mellomgruppedesign med to grupper. Men vi kunne godt ha 

brukt innengruppedesign hvor elevene testet begge vilkårene, både iPad og papir. Ved bruk av 

mellomgruppedesign trenger man flere deltakere, fordi hver gruppe tester hvert sitt vilkår og ikke 

alle. For å få samme statistisk styre som innengruppedesign trenger man altså et større utvalg. 

Dette medfører også at mellomgruppedesign er mindre sensitivt og fanger dårligere opp 

endringer i manipulasjonen. I mellomgruppedesign er randomisering viktig, da ikke alle 

deltakerne tester de samme vilkårene, med  tanke på resultatenes gyldighet. Man unngår på den 

andre siden overføringseffekt. Overføringseffekter er at det man gjør i en test, kan påvirke det 

som skjer senere i testen. For eksempel blir elevene slitne eller kan kjede seg hvis vi hadde hatt 

mange oppgaver. Dette var også den viktigste grunnen for at vi valgte mellomgruppedesign. Vi 

måtte ta hensyn til at elevene har generelt kortere konsentrasjonsspenn og blir fortere slitne enn 

voksne.  

 

For at resultatet skal være gyldig, må vi forsikre oss om vi har høy indre validitet, altså at 

endringer i den avhengige variabelen skyldes kun den avhengige variabelen. Selv om det er 

første gang vi gjennomfører en hypotesetesting kan den tidligere brukertesten vi har hatt påvirke 

resultatene her. Slike faktorer kan redusere eksperimentets indre validitet. En mulig endring kan 

være at vi som forsøksadministratorer er blitt flinkere til å gjennomføre tester gjennom 

utviklingen av prosjektet. Dette er likevel ikke et stort problem fordi vi ikke sammenligner 

resultatene fra brukertesten med hypotesetestingen. En annen effekt fra tidligere brukertestingen 

som derimot kan utgjøre en større risiko for validiteten er faren for overføringseffekter, i dette 

tilfellet læringseffekten ved tidligere testing av applikasjon. (Selv om vi ikke direkte måler 

effektiviteten i bruk av applikasjonen) Elevene har brukt applikasjonen i undervisningen (noen 

også hjemme) og har dermed fått en del erfaring før denne hypotesetestingen fant sted. Dette kan 

føre til at de kan være mer positive til å jobbe med appen fremfor papir. Stor bruk av 



applikasjonen kan også gå i motsatt retning ved at elevene blir lei av den, og at de derfor synes 

det er morsommere å få mulighet til å lage avisen på papir.  

Vurdering av ytre validitet 

Ytre validitet har noe si for hvor generaliserbart våre resultater er, altså om studien kan gjøres 

allment gjeldende. Selv om både indre og ytre validitet bør være høy, er det ofte slik at den ene 

validitetsformen går på bekostning av den andre. Økt kontroll gir oss bedre indre validitet, men 

samtidig kan dette føre til generaliserbarheten blir dårligere.  

 

Studiet vårt har hatt høy økologisk validitet25. Hypotesetestingen har blitt gjennomført ut i felten, 

på skolen, i klasserommet, i deltakernes naturlige omgivelser i likhet med brukertestene. Selv om 

dette gir dårligere kontroll enn i for eksempel lab, vil den naturlige situasjonen gi høyere 

økologisk validitet da det er mindre kunstig.  

 

Problemet med vårt utvalg er at den ikke ble randomisert samplet. Utvalget, som er en klasse, 

frivillig rekrutterte seg selv. Frivillige har større interesse enn vanlige brukere. De kan også ha 

mer kunnskap om temaet. Dette påvirker resultatene og gjør dem mindre generaliserbart.  

 

En test kan ikke være valid om den ikke er reliabel. Siden vi brukte spørreskjemaer som mål, er 

det viktig at disse er reliable. Dette kan vi sjekke ved å se på korrelasjonen til responsen på dette 

spørreskjemaet og spørreskjemaene fra brukertestene. For å ytterligere øke testens relabilitet og 

gyldighet fikk vi evaluering og tilbakemeldinger på spørreskjemaene og gjennomføringen av 

hypotesetestingen av en erfaren HCI-forsker. Vi hadde også en pilottest med oss selv før den 

endelige testingen.  

Oppsummering og konklusjon 

Vår største begrensing har vært mangel på tid. På grunn av tidsmangel har vi valgt å bruke 

metoder som krever få deltakere, og mindre tid på gjennomføring og analyse. Den største 

fordelen vi har hatt er en lett tilgjengelig brukergruppe for testingen. Dette har spart oss for tid 

                                                
25 Svartdal, 2009, Psykologiens Forskningsmetoder, 2009 s 346  



ved å finne frivillige deltakere til undersøkelsen. I begynnelsen av designprosessen kunne vi hatt 

kasusstudie eller et etnografisk studie av klassen for mer bredde og forståelse av elevene. Fordi 

disse metodene benytter seg av triangulering av datakilder er dette en bedre metode fordi de er 

mer åpne og eksplorerende. Problemet med kasusstudier og etnografisk studie er at det tar mye 

tid, både gjennomførelsen og analyseringen. Det var også derfor vi valgte å bruke spørreskjema 

framfor disse metodene.  

 

Når det kommer til etikk er det strenge regler for hva som er lov i forskning. Forskning av barn 

innebærer en del mer praktiske problemer, som for eksempel samtykke fra foresatte. Siden disse 

barn ikke er myndige hadde læreren på forhånd sendt med elevene et skjema hvor de skulle få 

underskrift fra foresatt om det var greit å bli tatt bilde av og bli filmet. Ikke alle hadde fått 

underskrift på at dette var greit, så derfor måtte vi ta hensyn til dette. I stedet tok vi derfor bilder 

og filmet på en måte som viste hva de gjorde på iPad-ene, men ikke viste ansiktene deres. En 

ulempe med dette er at vi kan ha gått glipp av reaksjoner som vises gjennom ansiktsuttrykk og 

kroppsspråk. En annen praktisk faktor var å prøve å inkludere alle elevene slik at ingen følte seg 

utelukket. Dette var for å unngå konflikter og dermed unngå at det skulle oppstå eventuell 

motvilje mot iPad i senere testing.  

 

Ut fra den første brukertestingen, og observasjon av brukergruppen i vanlig undervisning, har vi 

oppdaget at brukergruppen vår har vært mer selvstendige enn det vi opprinnelig hadde forventet. 

Dette har vi prøvd å ta høyde for i senere testing og forsøk. I løpet av prosjektet har vi blitt 

overrasket over hvor mye konstruktive tilbakemeldinger man kan få av barn. De er ikke 

fremmede for å bruke teknologiske verktøy som for eksempel iPad, og de har vist god innsikt og 

forståelse. Mange av dem har nok brukt slikt utstyr hjemme, men kanskje ikke i 

undervisningssammenheng. De har hele tiden vært veldig positivt innstilt til å bruke iPadene og 

delta i vårt prosjekt, noe som igjen kan reflekteres i resultatene våre. Det er viktig å være klar 

over ulike faktorer som kan påvirke forskningen og resultatene, men det er ikke alltid mulig å 

eliminere alle. Det kan også tenke seg at resultatene vi fikk fra hypotesetestingene ikke er reelle, 

fordi testperioden vår var for kort. Dette kan føre til at det meste de gjør på iPadene blir 

morsommere enn det egentlig er. Under intervjuet av læreren spurte vi om elevenes interesse for 

iPadene hadde avtatt, men han kommenterte da at  iPader i undervisningen er så nytt, og de 



hadde ikke brukt dem så mye, så det er veldig morsomt og spennende fortsatt. Hvis vi hadde 

muligheten til å gjennomføre et studie som gikk over lenger tid, for eksempel longitudell 

design26, kunne vi se om interessen avtok eller ikke. Dette kunne også økt generaliserbarheten til 

studiet vårt fordi vi hadde hatt mer data å basere teoriene våre på.  

Vi observerte at enkelte av elevene ubevisst var opptatt av å tilfredsstille autoritetspersoner, i 

dette tilfellet oss. Denne holdningen kan være en feilkilde fordi elevene besvarer spørsmålene ut 

fra en tanke om hva de burde mene fremfor hva de de faktisk mener. Selv om spørreskjemaene 

var anonyme, er dette noe vi må ta hensyn til kan bli reflektert i resultatene av studiet.  

 

I tillegg til undersøkelsene vi har hatt har elevene hatt mulighet til å bruke applikasjonen i 

undervisningen i to uker. De har brukt applikasjonen til “Ukens elev”, hvor noen utvalgte elever 

får i oppgave å lage en skoleavis knyttet til ukens pensum. Resultatet har vært at de har greid å 

lage artikler som har hatt god kvalitet. Dette viser at applikasjonen vi har laget ikke bare har en 

underholdningsverdi, men også en nytteverdi i elevenes undervisning27. 

I dette prosjektet var målet å lage en applikasjon som ga elevene mulighet til å utrykke seg mest 

mulig kreativt, samtidig som den skulle være brukervennlig. I tillegg til brukertester valgte vi å 

måle morsomhetsgrad for å bekrefte eller avkrefte denne teorien. Selv om resultatet av 

hypotesetestingen ikke viste forskjell i morsomhetsgrad ved å lage avis på papir eller iPad, kan 

det likevel tenkes at vi har lykkes i å lage en applikasjon elevene er fornøyde med. Helhetlig, 

gjennom observasjon og intervjuer, har vi fått inntrykk av at de likte å jobbe med applikasjonen. 

For å få øke brukervennligheten kunne vi ha fikset systemfeil, men meningen med prosjektet var 

ikke å lage en fullt utviklet applikasjon, men derimot en evaluerbar prototype. Selv om studiet 

vårt ikke direkte er generaliserbart har det en overførbarhetsverdi, med tanke på andre studier 

som baserer seg på barn og iPad i undervisningsøyemed. Helhetsinntrykket vårt, ut i fra studiene, 

er at vi har klart å lage et kreativt verktøy som innfrir forventningene våre. Når det kommer til 

elevene, kan vi ikke med sikkerhet konkludere at vi har oppnådd deres krav til et slikt verktøy.  

 

                                                
26 Fostervold, Forskningsmetoder 1, 2004 s. 102 
27 Vedlegshefte, vedlegg 15 
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