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1. Introduksjon 

Denne rapporten omhandler Y-TEKs samarbeid med Realfagsbiblioteket, om å vise frem e-bøker ved 

hjelp av Leap Motion-teknologi, og utvikling og evaluering av BookMotion. For oss har 

Realfagsbiblioteket vært hovedinteressent og spilt en kunde-rolle i dette prosjektet, og vi har hatt deres 

behov og interesse som utgangspunkt. Å bruke Leap Motion som et verktøy i prosjektet var et tilbud fra 

kunden helt fra starten. Leap Motion er en liten sensor som registrerer håndbevegelser ved hjelp av 

infrarød stråling.  

1.1 Om prosjektgruppen  

Prosjektgruppen har bestått av Egle, Kristoffer, Trine og Yaron, som har vært kontaktperson for gruppa. 

I tillegg hadde vi et tett samarbeid med en overingeniør fra Realfagsbiblioteket, Kyrre Traavik Låberg. 

Gruppen har hatt en flat struktur, hvor alle gruppemedlemmene har deltatt i flest mulige prosesser for å 

øke læringsutbytte hos alle. Likevel har vi hatt en grov struktur hvor Yaron har hatt en slags leder- og 

koordinator-rolle, Kristoffer har hatt et teknisk og designmessig ansvar, Trine og Egle har hatt ansvar for 

metode- og idègeneriering. 

1.2 Rapportens struktur 

Innledningsvis er det en kort oppsummering av designprosessen frem til ferdig utviklet high-fidelity 

prototype. Målgruppe og problemstilling vil også bli kort presentert. Disse delene ble grundigere 

presentert under midtveisevalueringen av prosjektet. Videre kommer hoveddelen av rapporten hvor vi 

presenterer brukertest, ekspertevaluering, ”in the wild”-observasjon, og et eksperiment. Vi vil presentere 

metodevalg, design, gjennomføring, resultater og analyse for hver enkelt evaluering. Til slutt vil vi 

diskutere begrensinger ved prosjektet og hva som kunne vært forbedret, før vi oppsummerer og prøver å 

svare på problemstillingen. Rapporten som helhet vil legge størst vekt på evaluering av high-fidelity 

prototypen vi utviklet.  

1.3 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Den overordnede problemstillingen vi har jobbet ut ifra etter valgt konsept har vært: “Hvordan 

synliggjøre e-bøker, ved hjelp av Leap Motion.” Ut ifra denne problemstillingen har vi 

utarbeidet noen forskningsspørsmål. Disse forskningsspørsmålene blir grundigere beskrevet i de 

ulike evalueringene. De viktigste spørsmålene var: 

● Hvordan presentere e-bøker for brukerne på en god måte? 

● Hvordan kan brukere interagere intuitivt med e-bøkene? 

● Hvor godt synes brukere forskjellige gester fungerer for navigering i BookMotion? 

1.4 Målgruppe 

Vår primærmålgruppe har vært studenter som bruker, eller oppholder seg i Realfagsbiblioteket i Vilhelm 

Bjerkes- og Nils Henrik Abels hus. Vi har valgt disse studentene fordi kunden gjerne ville at BookMotion 

skulle plasseres i Realfagsbiblioteket. I praksis hadde alle studenter ved UiO mulighet til å oppholde seg 

på dette biblioteket, så man kunne kanskje argumentere for at alle studentene var i målgruppen, men vi 

valgte å innsnevre det til dem vi var sikre på brukte biblioteket. Andre studenter blir dermed interessenter, 

sammen med ansatte ved biblioteket, ansatte ved UiO, og alle de andre bibliotekene ved UiO. 

 



 

Eksamensrapport INF2260 - høst 2013 av Y-TEK 

Side 4 av 20 

2. Designprosess 

Denne delen omhandler designprosessen frem til vi utviklet en high-fidelity prototype.  

2.1 Fra idé til low-fidelity prototyper 

I starten av prosjektet hadde vi noen “quick and dirty”-intervjuer, som var korte og ustrukturerte, med et 

fåtall personer og ansatte på Realfagsbiblioteket (Suhas G. Joshi, 2013). Gjennom samtale med bibliotekar 

fant vi ut at det var vanskelig å synliggjøre e-bøker og å søke i dem. Etter dette hadde vi idémyldring, og 

valgte ut fire ideer vi presenterte for kunden. Kunden viste interesse og engasjement for Leap Motion 

teknologien. Dette fikk oss til å fokusere mer på denne ideen, og vi ville undersøke behov og mulighet for 

gjennomføring. For å undersøke behov trengte vi raskt kvantitative data. Derfor valgte vi å lage en kort 

spørreundersøkelse (Lazar et al., 2010, s. 100) som vi distribuerte til målgruppen. Av resultatene så vi at 

det var et behov for å synliggjøre e-bøker, selv om dataene ikke kunne generaliseres. Dataene, sammen 

med kundemøter, gjorde at vi gikk for ideen med Leap Motion.  

 

Vi hadde flere Kundemøter med biblioteket for å diskutere og undersøke de tekniske mulighetene rundt 

Leap Motion. Gjennom tett samarbeid med bla. Kyrre Låberg, som er overingeniør ved biblioteket, fikk 

vi kartlagt hva som var teknisk mulig og hvilke begrensninger vi hadde, slik at vi raskt kunne sette i gang 

med prototyping og planlegging av brukertest. For å kartlegge brukeropplevelser av konseptet vårt laget vi 

customer journey maps (Kahn, Tallec, 2009), og genererte flere scenarioer for flere personas (Rogers et al., 

2011, s. 360). Vi ville involvere brukerne tidlig, og laget flere low-fidelity prototyper for å ha flere 

versjoner å vise frem. Prototypene var tegninger og bilder av nettside-design; hvordan e-bøkene skulle 

vises på skjermen, og meny-design; hvordan man skulle navigere mellom e-bøker og eventuelt kategorier. 

Disse prototypene brukte vi i den første brukertesten. 

 

 

2.2 Første brukertest 

Den første brukerundersøkelsen vi gjennomførte var en formativ evaluering av low-fidelity prototyper. 

Hovedsakelig papirskisser og bilder, som er lette å få kritikk og tilbakemelding på (Lazar et al., 2010, s. 

260). Målet med undersøkelsen var å kartlegge hvilke gester som var intuitive, og hvordan e-bøkene skulle 

fremstilles og navigeres i på nettsiden. Deltakerne fikk også teste eksisterende Leap-Apper, blant annet en 

hvor man bladde mellom avisartikler ved å holde pekefingeren til høyre eller venstre. Vi observerte 

deltakerne og noterte spesielt kroppsspråket, med fokus på håndbevegelser, og også deres kommentarer 
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og preferanser. Undersøkelsen ble gjennomført med syv brukere, som kan anses for å være tilstrekkelig på 

et så lite prosjekt (Lazar et al., 2010, s. 263). 

 

 

  
 

2.1 Bilde av low-fidelity prototyper 2.2 Bilde av low-fidelity prototyper 

  

Da vi analyserte resultatene, viste det seg at deltakerne holdt hånden på en av tre forskjellige måter, når de 

ble bedt om å bla mellom e-bøkene. Noen holdt hånden loddrett, noen vannrett, og noen brukte kun en 

finger. Leap Motion kan skille mellom alle disse stillingene, og det var viktig for oss at interaksjonen med 

BookMotion skulle være så intuitiv at den fungerte med den første bevegelsen man prøvde. Følgelig 

besluttet vi at det måtte fungere å bla uavhengig av hvilken av disse stillingene man holdt hånden i. Vi tok 

også mange beslutninger om nettside-designet basert på brukernes tilbakemeldinger, blant annet hva slags 

info de ville vite om e-bøkene, at de skulle ha litt mellomrom, og at boka i midten skulle være litt større 

enn bøkene rundt. Hovedideen var å lage et grensesnitt hvor brukeren kunne bla flere bøker med en gest, 

og en og en bok med en annen. 

 

I stedet for en brukertest kunne vi valgt å ha ekspertevaluering, men antok at det var tidsmessig gunstig å 

gjennomføre en brukertest på dette stadiet, fordi “Ved å involvere sluttbrukerne tidlig i prosessen kan vi 

lære mer om deres tankesett og finne logiske feil i brukergrensesnittet som ellers aldri ville blitt avdekket.” 

(Toftøy-Andersen et al., 2011, s. 25).  

2.3 Utvikling av prototype 

Vi fant ut at den teknisk enkleste måten å vise frem e-bøkene på, var ved å lage en nettside. Vi forsøkte å 

finne “Open-Source”-løsninger, med ferdig kode, men endte opp med å lage en nettside fra bunnen av. 

Leap Motion har et eget javascript-bibliotek, som er tilgjengelig fra http://js.leapmotion.com/ slik at 

Leap Motion kan brukes på nettsider som har implementert dette biblioteket. I tillegg var javascript et 

språk utvikleren, Låberg, var godt kjent med. Det lot oss også enkelt endre designet i HTML og 

muliggjorde bruken av PHP. I tillegg gjorde det et eventuelt endelig produkt enkelt å distribuere, da det 

ikke krever noen installering utover drivere til Leap Motion og en nettleser. 
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2.4 Beskrivelse av high-fidelity prototype 

High-fidelity prototypen vår heter BookMotion. Prototypen består av en datamaskin koblet til en Leap 

Motion-sensor og en stor monitor på ca. 40-50 tommer. Datamaskinen har installert programvare og 

drivere til Leap Motion, og nettleseren Chrome som viser nettsiden.  

 

Nettsiden består av e-bøker, eller vanlige bøker, som står på en rad ved siden av hverandre. En e-bok er 

representert som et bilde av forsiden på boka. Disse bøkene oppfører seg som et “Cover Flow” 

(Wikipedia, 2013), som vil si at forsidene glir over skjermen, enten til høyre eller venstre, og forsvinner ut 

av skjermen mens nye kommer inn. Det er mulig å bla i sirkel slik at når man har bladd til slutten kommer 

bare de bøkene man startet med. Over e-bøkene kan man skrive en valgfri overskrift, for eksempel “E-

bøker fra Realfagsbiblioteket”. At dette er det eneste som er på nettsiden er et bevisst valg for at 

brukerens fokus ikke skal bli avledet fra e-bok-forsidene, og for å holde et behagelig “rent” design. 

 

 

 

2.3 Skjermbilde 2.4 Skjermbilde m/informasjonsvindu 

 

Hvis brukeren ønsker å se mer informasjon om en bok, kan han åpne et informasjonsvindu. Her vises 

grunnleggende informasjon som tittel, emneord, forfatter, utgivelsesår og forlag. Nederst står det “Send 

denne e-boken til deg selv!”, noe brukeren kan gjøre hvis han ønsker å lese e-boken. Man kan kun vise 

informasjon om boken som er i midten. Dette har vi tydeliggjort ved å gjøre den større enn de andre 

bøkene, og når man blar vil neste bok automatisk plassere seg i midten slik at det alltid er en bok der. Når 

informasjonen vises blir alt annet i bakgrunnen mer utydelig slik at brukerens fokus rettes mot det han vil 

se. 

2.4.1 Plassering 

BookMotion en ment til å stå på et offentlig sted, slik at e-bøkene på skjermen vises fram og kan fange 

folks interesse. Vi så for oss at prototypen blir brukt på biblioteket, alternativt kan den plasseres utenfor 

biblioteket og i korridorer. Senere i prosjektet ble det også forslått at den kunne brukes på arrangementer. 

Når man interagerer med BookMotion er det meningen at man skal stå. Det er fordi dette ikke var ment 

som en enhet man bruker sammenhengende over lang tid, men som hver person kan bruke noen 

minutter på. Å stå sender et signal til brukeren om kort brukstid, for man vil jo bli sliten i beina av 

langvarig bruk. Dette avvikler også eventuell kø, og gjør at flere får interagert med den. Dessuten blir man 

også sliten i armene hvis man blar for lenge.  
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2.5 Tenkt plassering av BookMotion 2.6 Tenkt plassering av BookMotion 

2.4.2 Interaksjon  

Brukeren blar mellom bøkene ved å bruke en gest, som er en håndbevegelse. I prosjektet fokuserte vi 

hovedsakelig på to forskjellige gester: swiping, hvor man holder hånden utstrakt og gjør en bevegelse mot 

høyre eller venstre, og peking, hvor man holder en finger utstrakt fra hånden og holder den enten til 

venstre eller høyre. 

 
 

2.7 Swipe 2.8 Peke 

 

For å vise informasjon om en bok er det tre mulige gester man kan bruke; swipe nedover, hvor man 

holder hånden utstrakt og beveger hånden nedover, trykking mot skjermen, hvor man holder en finger 

utstrakt og fører den mot skjermen, og trykking nedover, hvor man holder en finger utstrakt og beveger 

den ned som når man trykker på en knapp. For å lukke informasjonsvinduet kan man bruke både en 

vanlig swipe til høyre eller venstre, eller en swipe oppover. Ved å ha flere gester for samme funksjon har 

vi økt sannsynligheten for at det fungerer med den første gesten brukerne prøver. 

 

For å sende e-boken til seg selv har vi plassert et lite bilde nederst i informasjonsvinduet. Dette kalles en 

QR-kode, eller “quick response code”, og kan enkelt skannes med for eksempel en smarttelefon. QR-

koden inneholder en URL til en nettside. På denne nettsiden kan brukeren skrive inn sin e-postadresse 

for å motta en link direkte til e-boken på forlagets nettsider. Her er hele e-boken tilgjengelig i form av 

PDF-filer som man kan åpne og lese. Disse nettsidene er ikke veldig mobilvennlige, og det er også 

begrenset hvor lenge man synes det er komfortabelt å lese på en mobilskjerm. Å få linken på e-post 

tilgjengeliggjør i mye større grad e-boken på flere enheter, som pc og nettbrett. 
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Løsningen med QR-koder forutsetter at brukeren har en smarttelefon, men vi har antatt at majoriteten av 

studentene oppfyller dette kravet. For dem som ikke har det kunne vi ha vist en kort URL, men dette ville 

tatt mer plass og vi ønsket at BookMotion skulle være fremtidsrettet og bruke ny teknologi.  

2.4.3 Hovedfokus  

I designet og evalueringen av BookMotion har vi hatt hovedfokus på interaksjonen, altså gestene. Det er 

disse som er kjernen i prototypen vår, for hvis brukeren ikke klarer å interagere med BookMotion hjelper 

det ikke om nettsiden er aldri så bra. Derfor har vi hele tiden hatt som mål at en bruker som aldri har 

prøvd BookMotion før skal kunne utføre de riktige gestene i løpet av de første sekundene med 

interaksjon. Dette innebærer ikke at de fullt ut mestrer å bruke den, men at de ikke står og vifter i luften 

uten at noe skjer. Vi visste at det kunne oppstå store ulikheter mellom hvordan brukere, og de som 

utvikler systemet, tenker. “Det er feil å bruke seg selv som målestokk for hva som er lett å bruke. Hvis 

sluttbrukerne synes systemet er vanskelig å bruke, så er det vanskelig å bruke” (Toftøy-Andersen et al., 

2011, s. 33). For å oppnå god brukbarhet har vi gjennom hele prosjektet brukt mye tid på å undersøke 

hvilke gester som er mest intuitive og naturlige å bruke for målgruppen, og hvordan brukerne selv 

opplever interaksjonen. Fordi BookMotion skulle være tilpasset noviser (Store norske leksikon, 2013) og 

dem som aldri hadde brukt den før har vi fokusert spesielt på designprinsippet “constraints”. Begrensede 

valgmuligheter gjør den lettere og raskere å lære, og det hindrer også brukerne i å gjøre feil (Rogers et al., 

2011, s. 27-28). 

2.4.4 Universell utforming 

Vi vet at universell utforming er viktig, og BookMotion kan by på utfordringer for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. For det første krever Leap Motion at man ikke har motoriske- eller 

bevegelseshemninger - altså forutsettes det fysisk bevegelighet. Tanken om at brukeren skal stå når man 

bruker Leap Motion kan være utfordrende for rullestolbrukere. Brukeren må være i stand til å skanne en 

QR-kode, som i de fleste tilfeller vil kreve bruk av en smarttelefon. Blinde vil ikke ha støtte for 

skjermlesing og derfor ikke kunne bruke løsningen. Prototypen bruker ikke lyd, så den kan fint brukes av 

døve eller svakhørte. Noen av disse utfordringene har enkle løsninger, andre krever litt større endringer i 

design. På grunn av tidsaspektet har vi ikke jobbet med noen av disse utfordringene, men løsninger på 

disse utfordringene kunne vært å ha stemmestyring, audio feedback, taktile knapper for å bla, “eye-

tracking” eller “brain-computer interface” (Wikipedia, 2013). 

3. Evaluering 

I denne delen beskrives evalueringsmetoder som har vært brukt for å evaluere prototypen. Her diskuterer 

vi ikke formativ evaluering, ettersom det er high-fidelity prototypen som står i fokus i 

evalueringsprosessen. 

3.1 Generelt om evalueringen 

Evaluering involverer vanligvis observasjon av deltakere og måling av deres prestasjoner gjennom 

brukbarhetstester, eksperimenter eller felt studier (Rogers et al., 2011, s. 434). Metodevalg var en viktig 

milepæl i vårt prosjekt, og var avhengig av faktorer som brukskontekst, formål, ressurs- og 

tidsbegrensninger, og deltakere som var tilgjengelige. Dette avsnittet omfatter beskrivelse av metoder som 

er brukt for å evaluere prototypen underveis og hva som førte til at vi valgte disse evalueringsmetodene. 

3.1.1 Metodevalg 
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Når det gjaldt valg av evalueringsmetoder, tenkte vi mye på hva som var målet vårt med high-fidelity 

prototypen og naturligvis hvilke av metodene som kunne hjelpe oss å evaluere best mulig. Evalueringen 

av high-fidelity prototypen skjedde i fire iterasjoner. I første iterasjonsfase ble det gjennomført 

brukertesting. Etter brukertesting ville vi få en profesjonell mening angående prototypen, derfor 

gjennomførte vi eksperttesting. Den tredje iterasjonsfasen bestod av “in the wild”-testing og observasjon 

på bio-konferansen ( BIO, 2013). Det var en god mulighet til å teste prototypen vår i en reell 

brukssituasjon. På grunnlag av analyse av dataene vi hadde samlet, utformet vi en hypotese. Dette er en 

vanlig tilnærming, blant annet ved bruk av grounded theory metodikken (Lazar et al., 2010, s. 283). 

Deretter gjennomførte vi et eksperiment for å teste hypotesen. Ved å bruke forskjellige metoder til å 

triangulere datainnsamlingen var det også enklere å finne evt. feil grunnet metodevalg (Lazar et al., 2010, s. 

6). 

 

Bruker-sentrert design baserer seg blant annet på en iterativ tilnærming. Det er “en repeterende prosess 

hvor problemer som oppdages under brukertesting fikses, og testes på nytt.” (Suhas G. Joshi, 2013). 

Dette passet altså godt til arbeidsmetoden vår. Ettersom vi hadde tidsbegrensning var det viktig med 

iterasjoner, slik at vi kunne oppdage feil tidlig og slapp å kaste bort tid på å utvikle unødvendig og dårlig 

funksjonalitet. 

 

 

3.1.2 Design av brukertestene 

På bakgrunn av de vurderingene vi gjennomgikk, valgte vi brukersentrert design for å gjennomføre vår 

evaluering av prototyper. En grundig forståelse av de behov og krav som brukeren og oppgaven stiller til 

systemet er viktig. Brukersentrert utvikling er et konsept som handler om brukskvalitet og aktiv 

involvering av brukere gjennom hele utviklingsprosessen. “Brukers behov, ønsker og begrensninger tas i 

betrakting i hver aktivitet i utviklingen”(Suhas G. Joshi, 2013). Utgangspunktet for vår brukertesting har 

vært å evaluere hvorvidt gestene er intuitive, grensesnittet er funksjonelt og tilfredsstillende, og om 

interaksjonen med prototypen gir en god brukeropplevelse. 

3.1.3 Planlegging 

Med unntak av “in the wild”-observasjonen, ble det planlagt og gjennomført pilottest i alle faser hvor 

brukere eller eksperter var involvert for å avdekke feil og utbedre mangler. Realfagsbiblioteket bidro med 

boller og kaffe til deltakerne i alle test- og evalueringsfasene som en belønning eller kompensasjon for at 

de deltok. De tilbød oss også å bruke gavekort hvis det ble nødvendig, ved for eksempel uforutsette feil, 

eller andre ting, som gikk ut over deltakeren. 
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3.1.5 Etiske aspekter ved brukertestene 

Vi fokuserte på å behandle deltakerne med respekt. Vi startet alltid med å forklare hva prosjektet vårt og 

brukerundersøkelsen handlet om. De aller fleste som deltok i brukerundersøkelsene vi foretok var enten 

studenter eller ansatte ved Realfagsbiblioteket, og vi kunne dermed være sikre på at alle deltakerne var 

over 16 år og selv kunne skrive under på samtykkeerklæringen. Allikevel gikk vi for sikkerhetsskyld 

muntlig igjennom de viktigste punktene med hver deltaker, særlig om dette med opptak og personlig 

informasjon. Både vi og deltakerne beholdt kopi av samtykkeerklæringen (Lazar et al., 2011, s. 383). Når 

det ellers gjelder bruk av produktet vårt, er det ikke mange etiske problemer knyttet til dette. Man trenger 

hverken brukernavn eller passord for å bruke det. 

3.1.4 Teknisk opptaksutstyr 

I alle test- og evalueringsfasene tok vi notater, og spurte om tillatelse fra deltakerne til å ta bilder, og ta 

opp lyd eller video. Vi benyttet oss av en diktafon til lengre lydopptak og mobiltelefon for bilde, lyd- og 

videoopptak. I de tilfellene vi gjorde spørreundersøkelser ble disse først gjort på papir med digitalt 

spørreskjema som backup, og senere kun digitalt på en laptop vi stilte til rådighet. 

3.2 Andre brukertest 

I boka “Praktisk brukertesting” beskrives brukertesting som en metode som “simulerer en reell situasjon 

og inneholder konkrete oppgaver” (Toftøy-Andersen et al., 2011, s. 20). Det var det vi trengte da vi ville 

teste konkret funksjonalitet. 

 

Vi baserte denne brukertesten på endringene fra den første brukertesten. Denne gangen gjennomførte vi 

en summativ evaluering av high-fidelity prototype. Det var syv deltakere som deltok. I tillegg til 

oppgavene observerte vi bruk av teknologien samtidig. Det å kunne observere brukere mens de utførte 

oppgavene, gav oss bedre forståelse av hva brukeren opplevde mens han interagerte med teknologien. 

Det var også mulig å vurdere hvordan de trivdes med produktet ved å observere ansiktsuttrykk og 

kroppsspråk. Det ga oss et bra grunnlag for å evaluere brukervennligheten til systemet og var en verdifull 

tilbakemelding fra brukernes side. 

3.2.1 Utvalg 

For denne undersøkelsen benyttet vi oss av et slumpmessig utvalg (Grønmo, Sigmund, 2004, s. 100) hvor 

utvalget besto av de som befant seg på bibliotekets lesesal da vi gjennomførte brukertesten. Denne 

utvalgsmåten var hensiktsmessig fordi den garanterte at vi traff målgruppen, samtidig som vi ikke trengte 

å bruke lang til på å utføre utvalget. Ettersom dette var en brukertest, var det heller ikke noe behov for å 

dele utvalget inn i tilfeldige grupper eller kjenne sannsynligheten for utvelgelse. 

 

Vi hadde som fokus å rekruttere brukere som ikke hadde kjennskap til Leap Motion, med andre ord 

noviser, slik at vi kunne finne feil i prototypen vår, da spesielt hindringer som gjør at folk blir frustrerte og 

ikke kommer videre.  

3.2.2 Planlegging og gjennomføring 

Målet med denne evalueringen var å evaluere 

effektiviteten av spesifikke designvalg. Vi ville se 

om gestene var intuitive, peking vs. swipe. Til nå 

hadde vi kun fått implementert en nettside for 

壹 3.1 Testing av prototype 
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swiping og en nettside for peking, som vi testet hver for seg. Fra første brukertest var tanken å bruke en 

kombinasjon av disse to gestene i videre utviklingsfase for å kunne bla flere bøker av gangen med swipe 

og en og en bok med peking. I tillegg til det ville vi vite hva brukerne syntes om nettsidens generelle 

design. Vi hadde en liste med oppgaver som hver bruker skulle utføres. En var testleder, en endret på 

innstillingene på nettsiden, og to personer observerte. Observatører skrev notater i observasjonsskjemaer 

som var utformet på forhånd. Etter oppgavene ble gjort, stilte testleder ulike spørsmål om nettside-

designet slik som: mellomrommet mellom bøkene, antall bøker som var synlige på skjermen, 

bakgrunnsfarge og lignende.  

3.2.3 Resultater og endringer 

Vi gjorde følgende oppdagelser: brukerne synes at antall synlig bøker, mellomrom mellom bøkene og 

bakgrunnsfarge var bra. Boksen med informasjon under boken og den utvidete informasjonen var god. 

Både å peke på boken og å bruke nedover-swipe for å få opp mer informasjon om boken var godt likt. 

For å fjerne informasjonen var det foretrukket å bruke oppover-swipe eller swipe til siden. Resultatene 

samsvarte godt med resultatene fra brukertesten som ble utført i designfasen. 

 

Brukerne syntes det var vanskelig å stoppe bøkene mens de bladde gjennom dem. Leap Motion fortsatte 

med å registrere bevegelser selv når brukeren ikke utførte noen gester. Andre forslag og tilbakemeldinger 

vi fikk var: noen brukere ønsket ISBN-nr og utlånsstatus på eventuell fysisk versjon av e-boken. Det var 

også et ønske om å ha en indikator for hvor mange bøker det var totalt og en tilbakemelding på når man 

hadde bladd gjennom alle bøkene. Vi tok med oss alle tilbakemeldingene som vi fikk fra brukerne i den 

videre utviklingen av prototypen. De fleste feilene ble utbedret i dagene etter testen. Vi opplevde at det å 

kunne tilpasse endringer etter hver brukbarhetstest var veldig tidssparende og passende.  

 

3.2.4 Begrensninger 

Rommet som ble benyttet under testen var relativt lite. Dette kunne vært noe større. I tillegg var Leap 

Motion og TV ikke plassert optimalt i forhold til hverandre, ut ifra hva vi bestemte oss for av plassering 

etter første brukertest. Annet enn dette kunne testleder ha vært enda mer bevisst på kroppsspråk; se 

punkt 4.2.2 Testlederens atferd. 

3.3 Ekspertevaluering  

Vi inviterte en ekspert til å delta i vår high-fidelity prototypeevaluering. Ifølge pensumboka, burde 

ekspertevaluering skje før brukertest (Lazar et al., 2010, s. 256). Det ble ikke slik i vårt tilfelle, men vi 

mente uansett at ekspertevalueringen kunne gi oss mye nyttig informasjon om prototypen. I tillegg til 

dette, er det ifølge Scott Klemmer helt greit å ha ekspertkritikk når som helst i prosjektet, siden det er en 

veldig god kilde til konstruktivt og rask kritikk (Scott Klemmer, 2012). I forelesning “Heuristic evaluation 

why and how” mener han at det finnes tidspunkter i designprosessen hvor det å få verdifull kritikk fra 

eksperter er spesielt nyttig. Et av tidspunktene er “Når du vet at det er problemer, men du trenger bevis. 

Kanskje du har mottatt klager fra kunder eller har funnet noen feil selv. Kritikk kan hjelpe til med å 

artikulere problemer og gi grunnlag for redesign.” (Scott Klemmer, 2012). Vi valgte å gjennomføre 

ekspertevaluering da vi visste at vi hadde noen utfordringer med gester, siden vi utførte to brukertester 

først. Vi trengte å høre med eksperten hvilke problemer som hindrer oss mest for oppnå en god 

interaksjonsopplevelse. 

3.3.1 Mål med evalueringen 

Før ekspertevalueringen hadde vi laget en versjon av prototypen hvor det var mulig å bla fire og fire 

bøker med swiping, og en og en bok med peking, på samme nettside. For første gang kunne vi teste 
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hvordan denne kombinasjonen fungerte i praksis. Poenget med ekspertevalueringen var å evaluere dette, 

og å oppdage feil i grensesnittet og interaksjonen. Eksperten kan oppdage de fleste feil og problemer: fra 

de mest opplagte til de mer kompliserte/skjulte og når tiden er knapp og ressursene få (TECED, 2013). I 

tillegg var det mulig at brukerne var “redde” for å gi tilbakemeldinger eller ga “kunstige” tilbakemeldinger 

på high-fidelity prototypen siden de visste at det var vi som lagde prototypen (Rogers et al., 2011, s. 434). 

3.3.2 Planlegging og gjennomføring 

Vi gjennomførte en “task-based” ekspertevaluering, også kalt “cognitive walkthrough”, hvor eksperten 

simulerte bruk ved å utføre en rekke oppgaver (Lazar et al., 2010, s. 257). Listen med oppgaver var den 

sammen som ble brukt under andre brukertest.  

3.3.3 Resultater og endringer 

Eksperten påpekte hvor viktig det er å ha gester med klar begynnelse og slutt. Designet på nettsiden fikk 

gode tilbakemeldinger; mellomrommet mellom, og størrelsen på bøkene passet bra. Vi bestemte oss 

derfor for å beholde dette designet. Tidligere i brukbarhetstesting sa brukerne at det godt kunne være syv 

synlige bøker i stedet for fem. Vi fikk bekreftelse av eksperten at hun var enig i dette. Etter å ha testet 

både lysere og mørkere bakgrunnsfarge, sa eksperten at lysere og varmere farge fungerte mye bedre enn 

den vi hadde.  

 

Om informasjonen under boka i midten fikk vi beskjed om at “Det er unødvendig. Det forstyrer hele det 

estetiske uttrykket. (...) og når du har lært at du kan få info på baksiden så raskt, så blir infoen under 

unødvendig”. “Når man mestrer den bevegelsen for å få info frem og så lukke den igjen, så får man en 

“AHA”-opplevelse, som gir en veldig god følelse som brukere liker.”  

 

Den største utfordringen eksperten avdekket var å bla mellom bøkene i grensesnittet med både swiping 

og peking. Det var veldig vanskelig få bøkene til å stoppe når gesten stoppet. Swiping og peking ble 

registrert om hverandre nesten uansett hvor eksperten holdt hånden, og det var nærmest umulig å 

navigere dit man ville, noe som åpenbart var veldig frustrerende. Vi fikk vite at dette var hovedproblemet 

som måtte fikses for å få et vellykket produkt. Eksperten påpekte at “For meg ville det ha vært mest viktig 

i hele interaksjonen at du kjenner forskjell mellom: nå gjør jeg ingenting og jeg gjør noe”. Dette var viktig for 

videre avgjørelse av hvilken gest som skulle brukes for å bla i bøkene. For har man ikke en god følelse av 

at man har kontroll, er det ikke en god interaksjon.  

 

Etter ekspertevalueringen innså vi at grensesnittet hvor brukeren kunne bla både fire og fire, og en og en 

bok, ikke var en så god løsning som vi hadde tenkt. Det ble alt for mye for brukeren å passe på, og alt for 

mye bevegelse på skjermen. Siden målet vårt var å tilpasse BookMotion til førstegangsbrukere, skjønte vi 

at vi måtte fokusere på designprinsippet “constraints” i mye større grad. Beslutningen ble tatt om å gå 

vekk fra en kombinert swipe- og peke-navigering, og i stedet kun bruke en av delene, og kun bla i en og 

en bok. 

3.3.4 Begrensninger 

En vesentlig forskjell mellom brukertesten og ekspertevalueringen var monitoren nettsidene ble vist på. 

Vi hadde beklageligvis bare en prosjektor tilgjengelig under eksperttesten. Selv om eksperten var 

oppmerksom på det, kan det ha endret opplevelsen av designet, i forhold til den store monitoren som 

tidligere var brukt. En annen utfordring er at samme farge opptrer forskjellig fra skjerm til skjerm 

avhengig av hvordan skjermen er kalibrert. 
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3.4 “In the wild” 

I samtale med kunden, Realfagsbiblioteket, ble det lansert en alternativ arena for bruk av BookMotion. 

Det ble foreslått å bruke den på konferanser og andre arrangementer som Realfagsbiblioteket ville vise 

seg frem på. Vi ønsket å undersøke hvordan BookMotion fungerte i en slik setting. Til nå var 

BookMotion bare testet i unaturlige laboratorieaktige omgivelser. Det å se BookMotion i en mer naturlig 

omgivelse, in-situ, ville gi oss mer kunnskap om hvordan den fungerte (Alan Chamberlain et al., 2012). 

 

Vi valgte derfor å gjennomføre en observasjon “in the wild” for å observere bruk av produktet vårt på et 

slik arrangementet. Arrangementet vi valgte var bio-konferansen som fant sted på Realfagsbiblioteket. Vi 

valgte denne for den var enkel å komme til og tidspunktet passet godt. 

3.4.1 Utvalg og målgruppe 

For denne undersøkelsen benyttet vi oss av et slumpmessig utvalg av de som var på bio-konferansen på 

Realfagsbiblioteket. Dessverre var hovedmålgruppen vår svakt representert. De fleste personene vi endte 

opp med å observere var kvinner og menn i alderen 40+. Vi valgte likevel å gjennomføre observasjonen 

da vi håpet at vi kunne oppdage flere utfordringer ved bruk av prototypen. 

3.4.2 Utvikling av LeapGuard™ 

Da det ble behov for å stille ut BookMotion ble det også 

nødvendig å beskytte Leap Motion fra tyveri. Vi ble derfor 

nødt til å utvikle en form for tyverisikring som ikke hindret 

eller forstyrret infrarødsignalene. Vi endte opp med å bruke 

en pleksiglassplate med et hull i. Hullet var akkurat stort 

nok til å stikke Leap Motionen igjennom. Denne platen ble 

skrudd rett fast i et bord så tett på Leap Motionen at det 

var umulig å dytte den ut av platen på noen av sidene eller 

plukke den rett opp. 

 

3.4.3 Planlegging og gjennomføring 

Nå ville vi ville fremdeles teste både swiping og peking, men denne gangen testen vi dem hver for seg. 

Etter å ha testet en av prototypevariantene svarte deltakerne på et spørreskjema som handlet om hvordan 

de opplevde bruken på en skala fra en til fem. På den måten kunne vi se om swiping og peking ble 

opplevd forskjellig. 

 

Bio-konferansen foregikk i et auditorium, hvor det ble holdt flere forelesninger. Utenfor auditoriet var det 

et pauseområde hvor det ble servert kaffe og wienerbrød. BookMotion ble plassert i pauseområdet, 

sammen med noen bøker fra Realfagsbiblioteket. Plasseringen innebar at BookMotion hovedsakelig ble 

brukt under pausene på konferansen. Vi observerte om det var interesse blant konferansedeltakerne for å 

bruke BookMotion, hvordan de brukte den, og hvilken reaksjon de hadde. Flere av deltakerne virket 

interesserte, men forstod ikke helt hva de skulle gjøre. Da brøt vi med observatørrollen og ga en kort 

introduksjon til hvordan den fungerte.  

 

Det er mye som kunne vært forbedret ved gjennomføringen. Veldig få av deltakerne var i målgruppe, og 

BookMotion måtte konkurrere om oppmerksomheten til deltakerne som kanskje i større grad var 

opptatte av å prate med hverandre og drikke kaffe. Pausene var også relativt korte, dette kan ha påvirket 

brukernes adferd. 

贰 3.3 LeapGuard i bruk 
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 3.4 Observasjon av bruker 

 

3.4.4 Resultater og endringer 

En oppdagelse var at det var nødvendig med forskjellig coverflow-hastighet i peking og swiping, dette 

justerte vi underveis. Vi observerte at det var en sammenheng mellom animasjonshastigheten, altså hvor 

fort bøkene byttet plass, og hvor fort brukerne gjorde swipe gesten. Andre observasjoner var at brukerne 

ofte trengte stor grad av introduksjon for å bli interesserte i å bruke BookMotion og at det var vanskelig å 

få swipe til å fungere, selv om den var intuitiv. Dette tolket vi som et teknisk problem. 

 

En bruker sa om swipe at: 

“Man føler seg litt dum når man bare står og veiver. Jeg får ikke til å bla i et par bøker engang! Hadde 

den stått på et offentlig sted, så hadde jeg prøvd en gang eller to, men hvis den ikke hadde virket på 

første forsøk hadde jeg bare gått.” 

Dette var nettopp hvorfor vi ønsket å gjøre interaksjonen så intuitiv som mulig for førstegangsbrukere. 

 

Andre kommentarer var: “Prosjektet er fantastisk, teknikkene har virkelig en fremtid!», og «Med litt tid til 

å perfeksjonere bevegelsene blir det lettere å bla mellom bøkene.” 

 

Av spørreundersøkelsene fant vi ut at swiping fikk i snitt 2.7 av 5 poeng, mens peking fikk 3.6 innen hvor 

lett brukerne synes det var å bruke. Dette kunne indikere en forskjell mellom de to prototypevariantene, 

og var svært interessant. Selv om vi fikk data fra 18 personer var disse ikke i målgruppen, og det ville 

derfor vært nødvendig med ytterligere testing. Fremover fokuserte vi på å gjøre swipingen og pekingen 

enda bedre før en eventuell ny test.  

3.5 Quasi-eksperiment  

Etter at vi gjennom “in the wild”-testen hadde observert at det var en antydning til forskjell mellom 

brukeropplevelsen ved swiping og peking, og vi hadde data som kunne underbygge dette, ønsket vi å 

finne ut hvilken av disse navigeringsmetodene som ga den beste opplevelsen for brukerne. Vi hadde da to 

prototypevarianter vi ønsket å sammenligne. For å få svar på slike spørsmål og identifisere sammenhenger, 

egner det seg godt å bruke metoden eksperiment (Lazar et al., 2010, s. 42). Ettersom dette sannsynligvis 
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ville være vår siste brukertest, ønsket vi også en indikasjon på brukernes helhetlige inntrykk, og om de 

syntes BookMotion var nyttig for dem. 

3.5.1 Design av eksperimentet 

Vi valgte å bruke metoden eksperiment, men siden vi ikke hadde sannsynlighetsutvelging blir det et quasi-

eksperiment (Lazar et al., 2010, s. 42). For utvelging brukte vi strategisk utvelging med metoden 

slumpmessig utvelging, som er å bruke personer som befinner seg på et bestemt sted til en bestemt tid 

(Grønmo, Sigmund, 2004, s. 100). Stedet for eksperimentet var Realfagsbiblioteket, og på den måten 

sørget vi for at alle deltakerne var i målgruppen. 

 

På grunn av faren for høy læringseffekt brukte vi between-group design, vel vitende om at vi da trengte 

flere deltakere. Individuelle egenskaper blir da en faktor, men ettersom oppgavene ikke var kompliserte 

eller inneholdt krevende kognitive prosesser ville det ikke påvirke resultatene i stor grad. I tillegg sjekket 

vi at ingen av deltakerne hadde brukt Leap-teknologi før, og da antok vi at individuelle ferdigheter ikke 

ville få så stort utslag. Ved bruk av between-group design unngår man også at deltakerne blir slitne og 

frustrerte. (Lazar et al., 2010, s. 47-49). 

 

Ettersom åtte personer er absolutt minimum for å utføre statistisk dataanalyse (Alma L. Culén, 2013) 

tenkte vi at ti deltakere i hver gruppe ville være realistisk mulig å oppnå, og samtidig gi oss mulighet til en 

slik analyse av dataene.  

3.5.1.1 Hypoteseformulering 

H0: Det er ingen forskjell, mellom swiping og peking, i forhold til hvor lett brukerne opplever at det er å 

bla i bøkene i BookMotion. 

 

HA: Det er en forskjell, mellom swiping og peking, i forhold til hvor lett brukerne opplever at det er å bla 

i bøkene i BookMotion. 

 

Uavhengig variabel: Prototypevariant (swiping eller peking) 

Avhengig variabel: Letthetsgrad på en skala fra 1-5. 

Tilstander (conditions): 

1. En gruppe med swiping. 

2. En gruppe med peking. 

3.5.2 Beskrivelse og gjennomføring av eksperimentet 

For å kunne utføre statistisk analyse trengte vi kvantitative data. For å omgjøre brukernes opplevelse av 

BookMotion til noe kvantitativt lagde vi et spørreskjema som alle skulle fylle ut etter å ha interagert med 

prototypen. Der skulle de rangere hvor lett den var i bruk, og hvordan de syntes det var å bla mellom 

bøkene, på en likert-skala fra en til fem, som representerte henholdsvis “veldig vanskelig” og “veldig lett”. 

Til slutt skulle de krysse av for om de ville brukt den igjen, noe som vi antok ville reflektere nytteverdien.  

 

For at deltakerne skulle ha samme utgangspunkt da de fylte ut spørreskjemaet, bestemte vi at alle skulle 

interagere med prototypen like lenge. Siden fokuset vårt var at BookMotion skulle være intuitiv og rask å 

mestre, kunne det ikke være for lenge, men likevel lenge nok til å gi dem en helhetlig opplevelse av bruken. 

Vi designet fire oppgaver som hver deltaker skulle utføre, disse ville gi et godt grunnlag for en helhetlig 

vurdering. Det ble satt en maksgrense på fire minutter på å gjennomføre alle oppgavene. På den måten 
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unngikk vi også at deltakerne rakk å bli frustrerte og utmattet. Oppgavene var å finne ulik informasjon om 

spesifikke e-bøker, og også å “låne” en e-bok.  

 

Vi erfarte fra de tidligere brukertestene og “in the wild”-observasjonen at det var vanskelig for brukerne å 

interagere med prototypen helt uten veiledning. De virket veldig usikre, begynte med små, langsomme 

bevegelser, og til slutt måtte vi nesten alltid gi dem noe muntlig informasjon om hva de skulle gjøre. 

Forskjellige personer krever ulik mengde veiledning, og for å sikre at alle fikk den samme informasjonen, 

og forebygge bias på dette punktet, lagde vi en visuell og kort instruks for hver av prototypevariantene. 

For hver deltaker byttet vi mellom swiping og peking, slik at det ble mer tilfeldig hvilken de fikk teste. 

 

For ytterligere å forebygge bias var det kun eksperiment-lederen som snakket. Det ble vektlagt at han 

skulle oppføre seg, og snakke, likt til alle deltakerne så langt det lot seg gjøre. Spørreskjemaet var, som på 

bio-konferansen, anonymt, og det informerte vi også om. Dette gjorde terskelen lavere for deltakerne å gi 

kritisk tilbakemelding, og vi håpet at det bidro til at resultatene gjenspeilet deltakernes virkelige følelser i 

større grad. 

 

Alt i alt syntes vi gjennomføringen gikk overraskende bra. Dette kan antakelig skyldes god planlegging, og 

opparbeidet erfaring fra tidligere brukertester. 

 

 

  

3.5 Deltaker skanner QR-kode 3.6 Deltaker svarer på spørreskjema 

 

3.5.4 Analyse og tolkning av resultater: 

I dette eksperimentet brukte vi en «two tail» test. Det vil si at vi testet for en forskjell i begge retninger, 

både om gjennomsnittet var betydelig større eller betydelig mindre. En alpha på 0,05 vil da bli fordelt på 

begge sider. Det vil si at gjennomsnittet ville være 

betydelig større hvis det befant seg i de øverste 2,5 % 

eller nederste 2,5 % av normalfordelingen. (Da vil p-

verdien bli mindre enn 0,05.) 

 

Vi har valgt en alpha verdi på 0,05 fordi 

standardvitenskapelige prinsipper tilsier at det i de 

fleste tilfeller er nok å ha 95 % sannsynlighet for å 

kunne trekke en konklusjon, og i vår test har vi ikke 

behov for en større sikkerhet enn dette. 
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Nullhypotesen her er at gjennomsnittene er like, og den alternative hypotesen er at de er ulike. En stor t, 

med en liten p-verdi, vil si at nullhypotesen er avvist, og at det er en betydelig forskjell på 

gjennomsnittene. En liten t, med en stor p-verdi derimot, vil indikere at de ikke er betydelig forskjellige. 

  

Standardavviket (t Stat) ble på 0,552 og er langt 

under den kritiske verdien (t Critical two-tail) på 

2,109 for å kunne avvise nullhypotesen. I tillegg kan 

vi se at p-verdien (P(T<=t) two-tail) på 0,587 er mye 

høyere enn alpha-verdien på 0,05 og indikerer derfor 

sterkt at nullhypotesen ikke bør avvises. På grunnlag 

av dette velger vi nå å beholde nullhypotesen og si at 

det ikke er en betydelig forskjell mellom swiping og 

peking, på hvor lett det er å bla i bøkene, på en skala 

fra 1-5. 

 

Av kommentarer fra brukerne ble det blant annet 

sagt at “Once the sensor works as supposed - this 

will be excellent”, “Sensoren var litt følsom for noen 

bla bevegelser” og “Ikke 100 % responsivt, men 

rimelig solid ellers”. 

3.5.5 Reliabilitet og validitet av eksperiment 

Er dataene til å stole på? I så fall må de ha viss reproduserbarhet eller stabilitet, som vil si at andre, eller 

oss selv, ville fått lignende resultater under lignende omstendigheter. Ettersom eksperimentet kun ble 

utført en gang er det vanskelig å si noe om påliteligheten. Vi kan anta at dataene er reproduserbare, men 

dette kan ikke understøttes før ytterligere testing og datainnsamling blir gjennomført. 

 

Et annet spørsmål er hvor valide, eller gyldige, dataene er. Måler dataene det vi vil de skal måle? I 

spørreskjemaet ble deltakerne eksplisitt bedt om å rangere hva de syntes. Det er nok ikke feil å anta at hva 

folk synes er relatert til den opplevelsen de har hatt, altså måler vi brukerens opplevelse. Vi kunne i stedet 

ha målt tiden og antall feil eller forsøk, men da ville brukerne ikke få uttrykt hvordan de selv opplevde det. 

Utvalget av deltakere kunne derimot vært med til å svekke gyldigheten. Riktignok var alle i målgruppen, 

men vi hadde en står overvekt av mannlige deltakere. Nå var ikke dette en faktor vi ville ta hensyn til i 

eksperimentet, men det bør likevel nevnes hvis man ønsker å generalisere dataene. Det var dog ikke 

aktuelt i vårt tilfelle. Til det hadde vi for få deltakere. 

4. Begrensninger ved prosjektet 

I likhet med de aller fleste andre prosjekter har vi hatt begrenset med menneskelige ressurser, tid og 

penger. Koordinering og samarbeid mellom fire studenter, en utvikler og sterke kundeinteresser fra 

Realfagsbiblioteket, samt noe sykdom har lagt beslag på mye av de menneskelige ressursene. Vi har som 

studenter også begrenset med økonomiske midler. Heldigvis har Realfagsbiblioteket lagt ut for oss i de 

tilfellene det har vært aktuelt. 
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4.2 Oppsett for gjennomføring av brukertesten(e) 

Oppsettet for brukertestene og gjennomføringen var et viktig punkt. Vi var klar over nødvendigheten av å 

gjennomføre en pilottest før virkelig test og det var mye som måtte tas i betrakting som kunne lede til bias. 

4.2.1 Testlederens atferd  

Vi fokuserte på å ha et konsekvent kroppsspråk under testene, samtidig som at vi forsøkte å beskrive 

prosjektet på akkurat samme måte til hver deltaker. Testlederen hadde noe erfaring med brukertest fra før, 

men hadde allikevel ikke veldig høy kompetanse. Dette er for øvrig noe vi ikke kunne gjøre noe med. Da 

vi ville vite hvilken gest som var mest naturlig for en bruker når det gjaldt å bla, var det en utfordring å be 

bruker om og “bla i bøkene” uten å faktisk gjøre swipe-gesten mens dette ble sagt samtidig. Dette var 

mest problematisk i første test, men forbedret seg raskt ettersom vi ble mer klar over bias med dette 

(Rogers et al., 2011, s. 61).  

4.2.2 Omgivelsene for brukertesten  

Å utføre eksperimentet i samme omgivelser som det ferdige produktet ellers ville ha stått, var i fokus. I de 

to første brukertestene holdt vi brukertesten i et grupperom, som var relativt lite. Vi fant etter to 

brukertester ut at vi ville ha et mer åpent rom så brukeren ikke skulle føle seg innestengt. “Bjørnehjørnet” 

var et relativt stort og åpent rom, og der var det også mye bedre luft. Observasjon av kroppsspråk og 

brukeratferd kan fortelle at brukeren virket mye mer avslappet i denne omgivelsen. At eksperimentet var 

satt reelle omgivelser gir også dataene som ble samlet inn en høyere økologisk verdi. 

4.3 Begrensninger ved prototypen 

Grunnen til at brukerne må inn på forlagets side for å lese e-boken er at forlagene i mange tilfeller har 

rettigheter som gjør at vi ikke kan sende PDF-filene direkte til brukeren. En annen begrensning er at man 

må være innlogget på UiO-nettverket for å få tilgang til e-bøkene på forlagenes nettsider. Dette er grunnet 

rettighetsavtaler universitetet har med alle forlagene. 

 

Leap Motion er en relativt ny teknologi. Etter det vi har erfart, har nettopp dette vært en ulempe; 

programvaren er god, men ikke helt stabil. Dessuten er det et kraftig verktøy som stjeler mye 

prosessorkraft (Idsø, 2013). Dette er noe vi selv har opplevd, da vi alltid har måttet bruke nokså kraftige 

maskiner for at Leap Motion skulle fungere ordentlig. En annen begrensning er, som nevnt, at 

programvaren ikke er perfekt. Det har til tider sett ut til at Leap Motion fungerer i forskjellig grad fra dag 

til dag, men ikke avhengig av hva slags datamaskin som brukes. Det har derfor ikke alltid vært lett å 

vurdere hvorfor Leap Motion til tider ikke har oppført seg slik som vi har ønsket. 

5. Oppsummering  

Ut fra brukerundersøkelser, ekspertevaluering, observasjoner og eksperiment kan vi konkludere med 

følgende: vi har utviklet et produkt som viser e-bøker på en god måte. BookMotion har intuitive gester, 

men tekniske utfordringer ved Leap Motion gjør at brukeren ofte må tilpasse sine “naturlige” gester noe. 

Dette har gitt en utfordring ved at brukere interagerer riktig med BookMotion, men den ikke gir noen 

respons og brukeren gir opp. Vi har derfor utviklet en alternativ gest i form av peking, som er mindre 

intuitiv, men som virker oftere. Gjennom et eksperiment har vi sett at det ikke er noen vesentlig forskjell i 

hvilken gest brukerne foretrekker. Vi har derfor valgt den mest intuitive gesten og BookMotion er 

allerede blitt tatt i bruk av Realfagsbiblioteket. 
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5.1 Veien videre 

I et prosjekt med mer tid ville vi fikset de tekniske utfordringene og gått videre med flere ideer som vi 

utviklet i tidlig designprosessen. Vi ville sett på muligheten på å utvide navigasjon til også å omfatte 

kategorier, for eksempel matte, fysikk, astronomi, IT, etc. Vi ville også evaluert grundigere hvor attraktivt 

det er å bruke BookMotion og hvordan man kan unngå feil ved at brukere forlater systemet halvveis i et 

bruksmønster, for eksempel ved å lukke informasjonsvinduer om bøker etter en viss tid uten aktivitet. 

Mer tid hadde også gitt oss mulighet for å tenke mer på universell utforming av produktet og vi ville 

undersøkt om plattformen, programmeringsspråk, etc., som vi brukte, var optimal for Leap Motion. 
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