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1 Introduksjon 
Denne mid-term rapporten er skrevet i forbindelse med det nåværende arbeidet gjort med 
prosjektet ‘EazyQuizy.” Vi vil presentere prosjektet, vise til de ulike metodene vi vil bruke 
gjennom prosjektet, ulike tidlige datafunn og hva som er på planen videre for prosjektet. 

1.1 Gruppe sammensetning 
Gruppen vår består av Marthe Nikoline Elsrud, Lukas Vannini, Sandra Murzynowska, Thach 
Khoi Pham og Tan Hung Nguyen. Vi er en gruppe på fem studenter, hvor fire av oss går første 
året på master i informatikk: design, bruk og interaksjon ved UiO og en av oss går på andre året 
på master i informatikk: programmering og nettverk ved UiO.  

1.2 Prosjekttema 
Bedriften MediaLT har et prosjekt som heter ‘Stabile Testsider’, hvor de allerede samarbeider 
tett med Universitetet i Oslo. Stabile Testsider-prosjektet har som mål å utvikle et sett med 
testsider for WCAG-feil (MediaLT). Med disse testsidene skal man blant annet kunne sjekke 
validatorer og øve på å finne WCAG-feil manuelt. 
 
I forbindelse med prosjektet ‘Stabile Testsider’ så ønsker de også å kunne supplementere 
prosjektet med diverse læringsplattformer. Vi vil derfor utforske muligheten til å utvikle en quiz 
som skal være en tilleggsplattform for ‘Stabile Testsider’. Vi ønsker spesielt å spesifisere oss 
mot universell utforming for mobile løsninger. Vi ønsker å stimulere til økt bruk av universell 
utforming på mobile løsninger og lære mennesker mer om suksesskriteriene i WCAG. Quizen 
skal kunne gjøre det mer interessant å lære om WCAG (MediaLT). Med dette som et konsept 
ønsker vi å designe en prototype i form av en applikasjon i form av en quiz.  

1.2.1 Målgruppe 
Målgruppen som vi ønsker å fokusere på i første omgang er utviklere, spesielt de som jobber 
innen front-end.  

1.3 Problemstilling 
Basert på det vi ønsker å undersøke har vi formulert oss frem til følgende problemstilling: 
 
“Hvordan kan en quiz være med på å gjøre det bedre for utviklere å følge retningslinjer for 
universell utforming?” 
 



I tillegg til problemstilling har vi også noen spørsmål relatert til prosjektet som vi ønsker å finne 
ut av: 

● Er det vanskelig å følge WCAG 2.0 for utviklere? 
● Hvorfor er det ingen lovverk som sier at mobile løsninger skal følge WCAG? 

2 Bakgrunn for prosjektet 

2.1 Allerede eksisterende løsninger 
Ved å se på lignende eksisterende løsninger kan vi se på hva vi kan ta inspirasjon fra, eller til og 
med unngå. 

2.1.2 Kahoot! 
Kahoot! er en gratis spillbasert læringsplattform som er ment til å bli brukt i en 
‘klasserom-setting.’ Lærere/forelesere kan enkelt lage en quiz som de kan dele med hele klassen, 
som så kan spille mot hverandre om å være best. Alle medlemmer i prosjektgruppen har testet ut 
Kahoot! før i en forelesningssetting og vet hvordan det fungerer. Kahoot! kom også frem som et 
eksempel fra fokusgruppen (se punkt 3.3.3 Nøkkelfunn fra datainnsamling) og er et konsept vi 
kan ta inspirasjon fra, spesielt i forhold til konkurranse mellom deltagere. 

2.2 Relevant litteratur 
Artiklene vi vil dykke dypere inn i her vil gi oss gode rammer for å sette opp mot prosjektet vårt, 
i samarbeid med målgruppen vår og data vi får fra dem. 
 
Stéphane Boyera skrev en artikkel om “the Digital Divide”, som handler om hvordan utviklingen 
av internett er med på å skape et digitalt skille mellom i-land og u-land (Boyera, 2007). Dette er 
relevant for vårt prosjekt i forhold til en tilnærming til “the Digital Divide” mellom 
funksjonsfriske og funksjonshemmede. For oss er det viktig at prototypene vi designer ikke er 
med på diskriminere funksjonshemmede og gjør at de ikke får tilgang til å bruke applikasjonen 
vår. Boyera spesifiserer: 
 

“While more and more people are using the Web, a significant number of people still do 
not have regular, effective access and the ability to use digital technologies. This is 
known as the Digital Divide.” (Boyera, 2007: s. 12) 

 
Boyera forteller at WC3 gjennomførte en workshop hvor de hadde representative fra to 
forskjellige samfunn: de som utviklet ny teknologi og de som har ekspertise innen sosiale og 



økonomiske problemer i u-land. Videre forteller Boyera at et viktig punkt som kom frem under 
workshoppen var at vellykkede IKT-prosjekter er avhengige av samarbeid mellom eksperter fra 
begge områder, i tillegg til forretningsutviklere (Boyera, 2007: s. 13). Det å kunne ha eksperter 
fra forskjellige holdt er viktig, noe som er grunnen til at vi ønsker å ha ikke bare utviklere som 
eksperter, men også de som jobber innenfor IT-prosjekter på andre plan. 
 
Masao Kakihara og Carsten Sørensen er opptatt av konseptet ‘mobilitet’ i artikkelen “Expanding 
the ‘Mobility’ Concept”, og forklarer det med: 
 

 “.. which manifests such a transformation of our social lives combining new and old 
technologies.” (Kakihara & Sørensen, 2001: s. 33) 
 

De forklarer også at ved å “være mobil” så handler det ikke bare om mennesker reiser, men at 
det er relatert til interaksjonen som de gjør - den måten de interagerer med hverandre i deres 
sosiale liv (Kakihara & Sørensen, 2001: s. 33). Videre så foreslår de å utvide konseptet om 
mobilitet ved å se på tre forskjellige dimensjoner av menneskelig interaksjon: spatial, temporal 
og contextual mobilitet. De forklarer videre at disse tre dimensjonene av menneskelig interaksjon 
har blitt dramatisk mobilisert ved intensiv bruk av informasjonsteknologier, spesielt mobile 
teknologier, hovedsakelig i våre sosiale liv og i forbindelse med arbeidsmiljøer. (Kakihara & 
Sørensen, 2001:  s. 33). 
 
For oss er dette relevant i forhold til hvordan mobilitet er med på å utvikle universell utforming 
på mobile løsninger. Som nevnt så sier Kakihara og Sørensen at vi bruker mobile 
informasjonsteknologier mer og mer, og det å ikke skulle sosialt diskriminere mennesker på 
grunn av denne utviklingen mener vi er viktig. Ved å kunne designe mobile løsninger som alle 
skal kunne bruke, selv du har en form for funksjonshemning eller ikke, så er det viktig å kunne 
ha muligheten til å bli med på fremtiden og ha mulighet til å bruke nye mobile teknologier. For 
oss handler det mye om å kunne gi bransjen mer kunnskap om universell utforming, hvor vi tror 
at en quiz kan være et godt supplement til akkurat det. 
 
“Observing Sara: a Case Study of a blind person’s interaction with technology” ble skrevet av 
Kristen Shinoara og Josh Tenenberg. Dette er en forskning om en blind dame, Sara, og sin 
hverdagens bruk av forskjellige digitale teknologier. Ut fra denne forskningen fant de ut to ting 
som kan være relevante for prosjektet vårt.  
 
Den ene er at Sara er mer komfortabel med digital teknologi som gir en tydelig, forståelig og 
“tangible” feedback når hun bruker det. Dette kan være en fornuftig retningslinje i design vår og 
vi skal sette pris på det. 
 



Den andre er at de digitale verktøyene hun er mest fornøyd med er de som gjør mulig at hun 
benytter dem selvstendig og uten å være “synlig” i den sosiale konteksten og bli derfor 
stigmatisert av de andre. 
 

 “.. technology may cease to be used if it “marks out” individuals in ways that are 
inappropriate within certain contexts.” (Shinoara & Tenenberg , 2007: s. 171) 
 

Appen vår skal bli utformet for  å kjøre på vanlige smarttelefoner og i tillegg skal vi passe på at 
bruk og feedback skal være stigmatiserende på ingen måte. Det er et viktig punkt at vi, når man 
designer universell utformet, tar hensyn på at funksjonshemmede har lyst til å blande i den 
sosiale konteksten. 
 

 “It is important to consider design ideas supporting cohesive sosialization with the 
people within Sara’s chosen social sphere.” (Shinoara & Tenenberg, 2007: s. 176) 

 
En del av universell utforming er å gjøre teknologi tilgjengelig for de fleste med en design som 
ikke viser forskjellige mellom folk. 
 
Ornella Plos og Stéphanie Buisine skriver om en case study som ble gjort rundt universell 
utforming av mobiltelefoner i artikkelen “Universal Design for Mobile Phones: A Case Study.” 
De brukte en brukersentrert designprosess hvor de ville integrere synshemmede, 
hørselshemmede og eldre menneskers behov i designvalg i mobiltelefonene. Målet dems var å 
kunne designe en mobiltelefon som kunne bli brukt av så mange mennesker som mulig, uansett 
om de var funksjonshemmet eller funksjonsfrisk, for å kunne unngå den ‘stigmatiserende’ 
effekten produkter som er merket ‘for funksjonshemmede mennesker’ har.  
 

“Conversely, the present study is grounded on Universal Design recommendations, 
which specify that a product should not be specialized for any particular population but 
may be suitable for most users.” (Plos og Buisine, 2006 : s. 1230) 

 
Dette er noe vi gjenspeiler i vårt prosjekt, hvor vi ønsker å designe noe som du ikke kan se er 
universelt utformet, men som likevel kan brukes av ‘hvem som helst’. Vi ønsker også ta i bruk 
en brukersentrert designprosess, som gjort i denne case study’en, for å kunne lage noe som kan 
fylle et behov hos brukerne.  
 
“An Experience Report on Using Gamification in Technical Higher Education” skrevet av 
Alexandru Iosup og Dick Epem er en utfyllende rapport hvor de beskriver deres opplevelse med 
gamification som de ser på som: 
 



“We see gamification as using social gaming elements, such as team-work, game 
thinking, and game mechanics, in non-game environments (here, higher education). The 
main promise of gamification is that it gives the educator a number of powerful and 
predictable tools for influencing human motivation and behavior and, when done right, to 
activate various types of students in pursuing learning activities.” (Iosup og Epem, 2004 
: s. 28) 

 
Iosup og Epem anvendte gamification på to datavitenskapelige studier på universitetsnivå, på et 
av de ledende tekniske universiteter i Nederland og i Europa, over en tidsperiode på tre år. De 
fulgte forskjellige instruksjonsmål, hvor hovedmålet var å utvikle pensum elementer som var 
relatert til datavitenskapelig utdanning i systemer på bachelor og master nivå. 
 
Iosup og Dick identifiserer syv kjerneverktøy for gamification, som er delt opp i kjernemekanikk 
og kjermedynamikk. De kaller dette ‘verktøykassen’ og skal tilpasse seg til ulike typer studenter 
via disse mekanismene og dynamikkene.  
 
Vi ønsker også i vårt prosjekt å inkludere gamification og ser på denne artikkelen som en godt 
sted å hente inspirasjon fra, på grunn av at Iosup og Epem anvende gamification på mer tekniske 
studier. Selv om vi i grunn ikke skal øke kunnskap om noe som er veldig teknisk så er 
målgruppen vår innenfor en ganske teknisk område, hvor vi kan finne lærdom i hvordan de rettet 
gamification i studier mot denne målgruppen. Vi ønsker også ha Iosup og Epem sine syv 
kjerneverktøy i tankene når vi prototyper. 

3 Metoder og teknikker 
Her vil vi presentere de forskjellige metodene og teknikkene vi ønsker å bruke i prosjektet. Vi vil 
også vise funn vi har fått fra noen av datainnsamlingen vi har gjort. 

3.1 Brukersentrert designprosess 
Vi planla å involvere brukere i designprosessen fra første iterasjon etter inspirasjon fra nevnte 
Plos og Buisine (2006). Det er viktig at selve brukeren er med på å utforme en applikasjon de 
selv skal bruke. Vi startet med intervjuer der vi stiller noen grunnleggende spørsmål og videre 
utførte vi en fokusgruppe der brukerne kan snakke sammen og bli oppfordret av hverandre til å 
dele sine tanker og forslag med oss. Det er viktig å høre med sluttbruker av produktet når man 
skal utvikle en løsning. Når man jobber med universell design, jobber man for folk med 
forskjellige behov og og da er det spesielt viktig å forstå deres  



3.2 Universell utforming 
Siden prosjektet vårt skal kunne formidle universell utforming og WCAG så er det viktig for oss 
å sette oss inn i hva universell utforming er og hvordan vi kan kunne bruke det i praksis når vi 
skal designe prototypene våre. 
 
Molly Follette Story et al. definerer universell utforming som: 
 

“Universal design can be defined as the design of products and environments to be 
usable to the greatest extent possible by people of all ages and abilities. Universal design 
respects human diversity and promotes inclusion of all people in all activities of life.” 
(Story et al., 1998 : s. 6) 
 

Story et al. beskriver også universell utforming dypere hvor de nevner de syv prinsippene for 
universell utforming (Story et al., 1998 : s. 32 - 34). Dette er noe vi vil utdype mer om etterhvert 
i prosjektet. 
 
Plos og Buisine sier at når man designer produkter for mennesker med funksjonshemninger så 
burde man ikke bare bry seg om brukervennligheten, men også bildet og verdiene som er 
forbundet med produktet, for å kunne gjøre dem akseptabel i vårt sosiale miljø (Plos og Buisine, 
2006). For oss er det viktig at prototypen vår skal kunne brukes av hvem som helst, av 
mennesker i alle aldre og funksjonsevner.  Vi ønsker derfor å ta i bruk WCAG 2.0 prinsipper når 
vi designer prototypen. 

3.2.1 WCAG 2.0 
Direktoratet for forvaltning og IKT forklarer at WCAG 2.0 er bygd opp av fire prinsipper, som 
igjen understøttes av 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier (DIFI, 2015). Disse er: 

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte 

Dette prinsippet handler mest om at brukeren kan oppfatte det som er på nettsiden. Et eksempel 
her kan være at blinde skal kunne få oppfatte grafikk på siden ved hjelp av alternativ tekst. 

Prinsipp 2: Mulig å betjene 

Dette handler mest om at brukeren skal kunne navigere seg rundt på nettsiden, for eksempel at 
du skal kunne navigere deg ved hjelp av bare tastaturet. 



Prinsipp 3: Forståelig 

Dette prinsippet handler mest om at informasjonen som er der er forståelig og at brukeren kan 
forstå hvordan siden brukes.  

Prinsipp 4: Robust 

Dette prinsippet handler mest om koden, som at nettsiden validert og at koden er riktig. 
 
Vi vil ha disse prinsippene i tankene når vi prototyper og vil prøve å implementere 
suksesskriteriene i designet vårt, for å kunne gjøre prototypen universelt utformet. 
 
Vi har plukket ut noen av elementene for universell utforming vi vil tenkte på i prototypingen: 

● Tekst og andre elementer må være satt opp i riktig rekkefølge for at f.eks. VoiceOver skal 
kunne lese det i riktig rekkefølge 

● Spørsmål og alternativer i quizen må være tilgjengelig på flere forskjellige måter. 
● Viktig å bruke kontraster for å skille mellom elementer og bakgrunn 
● Vi må tenkte på bruk av riktige farger og tekststørrelser for å gi god lesbarhet 
● Elementer må ha god størrelse, spesielt de som skal trykkes på 
● Vi må ha ingen blinkende objekter som kan forårsake epilepiske anfall 
● Kunne ha mulighet til å velge mellom språk som norsk og engelsk 

3.3 Datainnsamling 
Vi endte opp med å forandre på den originale planen vår og heller starte datainnsamlingen med 
en-til-en intervjuer istedenfor surveys. Basert på dataene vi fikk fra intervjuene formet vi en 
fokusgruppe. 

3.3.1 Intervju 
Vi intervjuet fem personer hvor alle jobbet innenfor IT-utvikling. Det var strukturerte intervjuer 
hvor vi ønsket å få svar på hva de kunne om universell utforming og om de brukte det. Vi ønsket 
å få en forståelse av hvor målgruppen vår sto i forhold til universell utforming, som hjalp oss 
med å formulere spørsmål og samtaleemner i fokusgruppen. 

3.3.2 Fokusgruppe 
Vi samlet sammen en gruppe på sju personer hvor flesteparten jobbet med front-end utvikling 
mens et par jobbet back-end. Spørsmålene var åpne hvor vi ønsket å skape diskusjon mellom 
deltakerne. 



3.3.3 Nøkkelfunn fra datainnsamling 
Vi har samlet inn kvalitative data gjennom intervjuer og fokusgruppe. Vi vil analysere dem for å 
kunne forstå bedre av hva behovet til målgruppen vår er og hvordan vi eventuelt kan fylle dette 
behovet. Under vil vi presentere nøkkelfunn fra de forskjellige datainnsamlingene. 

Intervju 

Målet med intervjuene var å få et overblikk om hvor målgruppen vår sto i forhold til universell 
utforming og WCAG. Nøkkelfunn fra intervjuene var at de fleste visste om universell utforming 
og WCAG 2.0, men at de ikke brukte det i praksis. Det kom også frem at noen ønsket enklere 
guidelines for WCAG. Basert på disse dataene formet vi spørsmål og samtaleemner til 
fokusgruppen. 

Fokusgruppe 

I fokusgruppen så ønsket vi å få et grundigere innblikk i hvordan målgruppen oppfattet universell 
utforming, hvordan de jobbet med det, hva som kunne gjøres for at de kunne jobbe med det 
bedre og generelt rundt quiz som en læringsplattform. Dataene fra fokusgruppen vil bli brukt til å 
utforme prototyper. 
 
Nøkkelfunn fra fokusgruppen var at de visste hva universell utforming var, men at ingen av dem 
faktisk tenkte over om det var universelt utformet når de drev med utvikling. En sa at “de lager 
det de får beskjed om” fra arbeidsgiver. De fleste som jobbet mot front-end hadde hatt om 
universell utforming og WCAG i mens de studerte på bachelor-studier, mens de som jobbet mer 
backend hadde ikke hatt mye om det i studiene. Et stort diskusjonstema rundt dette med studier 
rundt IT var at universell utforming var noe som burde komme inn tidlig i utdanningsløpet, men 
at det nå kom frem mer mot slutten. En av deltakerne sa at “man burde få det inn med 
morsmelka” og spesifiserer med at du burde lære om universell utforming før man lærer seg å 
kode og utvikle.  
 
En ting som kom opp var at de fleste ønsket at hendelser rundt universell utforming skulle skje 
automatisert. En av deltakerne sa for eksempel at man kunne hatt en type validator som sjekker 
og failer runtime dersom suksesskriteriene for WCAG 2.0 ikke ble opprettholdt. 
 
Når vi snakket om temaet quiz som læringsplattform nevnte noen Kahoot! med en gang. De 
fleste likte konseptet om å kunne konkurrere mot andre gjennom en quiz, men det kunne ikke 
være for tidkrevende. En nevnte at det kunne være i form av et nano-kurs (hurtig-kurs) som de 
må gjøre på jobben. At det kunne ha en form for CodeCademy-tilnærming ble godt mottatt og at 



de likte å kunne få bruke det i praksis. 
 
Når vi tok opp mangler av lovverk innen WCAG for mobile løsninger så kommenterte en av 
deltakerne at lovverk sliter å oppdatere seg på teknologi og at det er det som kan være grunnen 
for dette. 

4 Fremtidige planer 
Våre planer fremover i prosjektet består av prototyping, brukertesting og evaluering. Men før det 
vil vi analysere og gjennomgå dataene vi har samlet i forkant av mid-term rapporten for å spisse 
problemstillingen videre, og legge grunnlaget for en kommende prototype-fokusert workshop. 

4.1 Samtale med MediaLT 
Et møte er avtalt med MediaLT tretten dager etter at denne rapporten er levert. Vi sender en av 
våre beste menn (Marthe Nikoline Elsrud) ut i feltet for å utforske og undersøke hva MediaLT 
EGENTLIG driver med. Oppdraget er å hente ut forsiktig informasjon om universell utforming 
uten å virke for irriterende eller for frekk. Det er også ønskelig å skaffe kjernedata om stabile 
testsider, men bare om omstendighetene tillater det. Prosjektet vil fortsette som normalt dersom 
Elsrud ikke returnerer fra oppdraget sitt.  

4.2 Prototype 
På bakgrunn av dataene vi har tilegnet oss fra fokusgruppen og intervjuene, vil vi utarbeide 
lavnivå prototyper og en endelig høynivå prototype.  

4.2.1 Low Fidelity 
Vi planlegger å holde et prototype-fokusert workshop i løpet av uke 41, hvor vi vil brainstorme 
forslag til ideer gjennom enkle skisser og wireframes. Vi tenker å forholde oss til penn og papir, 
eventuelt bruke skisserings-programmer som Balsamiq og Photoshop som verktøy. Resultatene 
fra workshop skal testes av våre deltakere og evalueres av oss, før utvikling av høynivå 
prototyping settes i gang.  

4.2.1 High Fidelity 
Basert på tilbakemeldingene fra brukertestene, vil vi utvikle en prototype av høynivå. Prototypen 
vil være klikkbar, visuelt tiltrekkende og mest mulig funksjonell for en senere usability testing. 
Med tanke på den korte tiden vi har på prosjektet, ønsker vi derfor ikke å kode løsningen vår fra 
bunnen av. Vi vil derimot fremstille løsningen vår gjennom bilder og animasjoner ved bruk av 
Photoshop, Invision og Justinmind. 



4.3 Brukertesting 
Vi ser for oss en iterative designprosess med brukertesting som en sentral fokus for våre 
design-valg og avgjørelser. Vi vil derfor utføre en brukertest etter vår første prototype sesjon, der 
vi tenker å teste løsningen for minst to deltakere fra vår nevnte målgruppe. Tilbakemeldingene 
fra denne brukertesten vil vi ta med videre når høynivå prototypen skal utvikles. Vi vil også 
gjennomføre en usability test for den endelige løsningen. 
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