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hva er dingser?

fysisk/taktilt

elektrisk/elektronisk

interaktivt



hva er universell utforming?
● Forskrift for uu av IKT: “Med universell utforming 

menes at utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen i IKT er slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.”

● FN’s definisjon (2006): "'Universal design' means the 
design of products, environments, programmes and 
services to be usable by all people, to the greatest 
extent possible, without the need for adaptation or 
specialized design. 'Universal design' shall not exclude 
assistive devices for particular groups of persons with 
disabilities where this is needed.”



funksjonsvariasjon

kognitivt

motorisk
sensorisk



kognisjon

● kognisjon
– orientering
– språk
– forståelse
– hukommelse
– konsentrasjon
– koordinasjon
– læring
– engasjement, det å like noe
– ...



case: Oslo Vitensenter



“dingser” på vitensenteret



installasjoner



installasjoner, forts.



installasjoner, forts.



installasjoner, forts.



Er installasjonen universelt utformet?



Hvor høy grad av
universell utforming
har installasjonen?



fremgangsmåte



vurderinger: hva gjør andre?



vurderinger, forts.
● Difi

– Finne automaten
– Komme frem til automaten
– Betjeningsområdet og omgivelser
– Bruke automaten

Illustrasjon: Difi



vurderinger, forts.
● WCAG

– Kan oppfattes
– Kan betjenes
– Kan forstås
– Er robust



vurderingssystem

Komme til Oppfatte

Bruke Forstå



vurderingssystem, forts.

Komme til Oppfatte

Bruke Forstå

Mobilitet

Motorikk,
tale

Syn,
hørsel

Kognisjon



vurderingsgraf



graderingssystem

Uoverkommelig barriere 1 poeng

Betydelig barriere. Betyr som 
oftest mye lengre tidsbruk og 
høy risiko for å gjøre feil

2 poeng

Liten barriere. Er stort sett 
overkommelig

3 poeng

Ingen barriere 4 poeng



Eksempler



“Løpebane”



vurdering av “Løpebane”



Løpebane

+ lett å finne

+ god plass, åpent

- kant på 3 cm rundt
– ISO TR 22411: 2008 Ergonomics 

data and guidelines for the 
application of ISO/IEC Guide 71 
anbefaler skråning for terskler 
høyere enn 6 mm



Løpebane, forts.

+ godt belyst

+ belyst knapp

+ visuell nedtelling

+ resultatskjerm i grei høyde, bra 
kontrast, lysstyrke og tekststørrelse

- startskjerm fungerte ikke

- uheldig plassering av resultatskjerm

- ikke alternativ informasjon for helt 
blinde



Løpebane, forts.

- for svak høyttaler

- uheldig plassering av høyttaler



Løpebane, forts.

+ bra plassering av knappen

+ stor knapp, lett å trykke

+ mulig å justere fotstøttene



Løpebane, forts.

+ krever ikke tale



Løpebane, forts.

+ “alle” forsto eller lærte fort 
hvordan man skulle bruke den

- ingen skjønte hvor mållinjen er

- resultatskjerm viser ikke banenr.

- resultatskjerm viser ikke hvem 
som vant



“Energihuset”



vurdering av “Energihuset”



totalt



Eksperttesting

Brukerutprøving

fremgangsmåte

Egentesting



egentesting

● Simulering av nedsatt funksjonsevne
● Persona
● Empatisk walk-through
● ...



retningslinjer

● uu.difi.no



oppsummering
Universell utforming er mer enn

web, apper og arkitektur

Ikke eksakt vitenskap

Vurderinger: Bruk skjønn!

Bevisstgjøring
under utvikling

Stille krav
ved innkjøpMange fellesstrekk mellom

IKT & komponenter med 
elektriske/elektroniske kretser



bonus

Engasjerende installasjoner &
 det sosiale kan veie opp for 

manglende tilgjengelighet



kontakt

● web: nr.no
● e-post: till.halbach@nr.no

mailto:till.halbach@nr.no
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