
EazyQuizy: hvordan få økt kunnskap rundt universell 
utforming på mobile løsninger 

Gruppemedlemmer: marthne, tanhn, lukasva, sandrakm, thachkp 

Hva skal vi gjøre 
Vi ønsker å utforske muligheten for å utvikle en mobil applikasjon i form av en quiz som skal 
kunne fremme universell utforming, spesielt med tanke på mobile løsninger. Denne 
applikasjonen kunne være en hjelper for f.eks utviklere som skal utvikle en mobil løsning, for å 
kunne lære dem mer om WCAG 2.0 og universell utforming. I tillegg til å lære folk om universell 
utforming ønsker vi å holde oss innenfor WCAG 2.0 sine retningslinjer for mobile løsninger 
(DIFI, 2017) når vi utvikler prototypen av appen.  
 
På bakgrunn av dette ønsker vi å finne ut av følgende: 

● Hvordan kan vi gjøre det enklere for utviklere/designere å utvikle/forme en mobil løsning 
som følger WCAG 2.0? 

● Hvordan kan vi få utviklere/designere til å følge WCAG 2.0 bedre? 
● Hva er vanskelig med å følge WCAG 2.0 for utviklere/designere av mobile løsninger? 
● Hvordan kan vi som utviklere/designere forme en mobil løsning som følger WCAG 2.0? 
● Hvorfor er det ingen lovverk som sier at mobile løsninger skal følge WCAG 2.0? 

Målgruppen 
Vi vil utvikle app-prototypen for utviklere og designere for at de kan lære litt mer om universell 
utforming på en informativ og morsom måte. Målgruppen vår er utviklere, både funksjonsfriske 
og de med funksjonshemninger. Vi ønsker også å rette oss mot andre folk som har en generell 
interesse innenfor universell utforming. 

Hvorfor vi ønsker å gjennomføre prosjektet 
Bruk av mobile løsninger har blitt mer etablert de siste årene og det blir enda mer viktig og 
relevant i fremtiden. Derfor er det nødvendig å skape mer oppmerksomhet og interesse rundt 
tema, slik at det er mulig for de fleste å benytte den teknologi. I dag finnes det ikke noe krav for 
utforming av mobile løsninger for å holde seg til WCAG 2.0, kun retningslinjer (DIFI, 2017). Vi 
ønsker å finne ut av hvorfor det er sånn, og hva som eventuelt må til for at det skal kunne bli et 
strengere regelverk rundt universell utforming og mobile løsninger.  



Hvordan vi vil gjennomføre prosjektet 

Survey 
Vi ønsker å gjøre en survey rettet mot utviklere og deres forhold til universell utforming. Vi vil 
stille ulike spørsmål til utviklere, spesielt de som jobber innenfor front-end, om hva de tenker 
rundt universell utforming og mobile løsninger. I tillegg ønsker vi å få vite hva som skal til for at 
de skal bli enda bedre til å følge WCAG 2.0 og hva de synes om en quiz rettet mot dette. 

Intervju 
Vi har også et ønske om å komme i kontakt med en funksjonshemmet utvikler. Det for å kunne 
lære mer om bakgrunnen deres og de utfordringene de har i hverdagen når det gjelder utvikling 
av digitale løsninger.  

Prototype 
På grunnlag av feedback fra utviklere og muligens privatpersoner ønsker vi å lage en prototype. 
Denne prototypen skal bli utviklet på grunnlag en brukersentrert designprosess hvor vi 
analyserer data fra survey og intervju vi vil gjennomføre. 

Usability-test 
Vi vil også gjennomføre en usability-test og en WCAG-test av den ferdige prototypen mot 
slutten av prosjekttiden. 
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