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1 Introduksjon 

Prosjektets mål har vært å undersøke hvordan man kan stimulere til aktivitet gjennom bruk av 

gesture recognition og wearable technology for eldre. Tidligere studier har vist at lignende 

systemer kan brukes for å forbedre kvaliteten ved utførelse av treningsøvelser og gjøre disse mer 

engasjerende for de eldre (Liu et al. 2014). I dette prosjektet har vi tatt i bruk Microsoft Kinect 

v2 for å vurdere nytteverdien til gesture recognition som plattform. Andre studier har vist at 

denne typen teknologi gir positive effekter for avgrensede pasientgrupper som slagpasienter 

(Sjölinder et al. 2014). Systemet vårt er ment å kunne installeres hjemme hos enkeltpersoner i 

målgruppen, for å muliggjøre uavhengig rehabilitering/trening. 

Ved å i tillegg generere empiriske data i form av treningsrapporter når brukerne utfører øvelser, 

og gjøre disse rapportene tilgjengelige for helsepersonell, kan muligvis nytteverdien ytterligere 

forbedres med tanke på pasientoppfølging og progresjonsmåling. Dette er et ubenyttet potensiale 

tidligere løsninger i feltet ikke har sett på. Det er også i tillegg til det enkelte individs generelle 

økning av livskvalitet, store mulige samfunnsmessige gevinster ved vår løsning utover det å øke 

den fysiske helsen og aktivitetsnivået hos vår målgruppe, som vil bli utdypet i bidragsdelen av 

rapporten. Problemstillingen i prosjektet er: 

Kan et interaktivt hjemmetreningssystem bidra til økt kvalitet på hjemmetreningen og dens 

frekvens hos målgruppen? 

1.1 Brukere 

Målgruppen vår er eldre personer over 70 år med nedsatt funksjonsevne og behov for fysisk 

rehabilitering eller en generell økning av hjemmetrening. Hos vår hovedsamarbeidspartner, 

Kampen Omsorg+, er gjennomsnittsalderen 81 år. I tillegg har vi samarbeidet med eldre og brukt 

fysioterapeuter som domeneeksperter på Ensjøtunet Omsorg+ og Skøyen Omsorg+. Fasilitetene 

og deltakerne herfra ga oss den nødvendige empiriske konteksten for å jobbe med løsningen i en 

realistisk setting, men løsningen vår er beregnet på alle i målgruppen og er ikke begrenset til 

disse omsorgssentrene. Totalt sett har 26 personer vært involvert i prosjektet, hvorav 17 er 

personer over 70 år, 3 fysioterapeuter og 6 ansatte ved de ulike eldrehjemmene. 
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1.2 Prototype ved prosjektslutt 

For å etablere en helhetlig kontekst for rapporten, har vi valgt å starte med en gjennomgang av 

den endelige prototypen vår og dens funksjonalitet, for så å gå gjennom de ulike iterasjonene 

som fant sted under designprosessen. 

Den endelige prototypen består av 3 

hovedkomponenter, som kommuniserer seg 

imellom direkte og indirekte (Komponenter i 

endelig prototypeFig. 1). 

Motus-brukersystem er frontend-løsningen for de 

eldre. Består av en Microsoft Kinect-sensor koblet 

opp mot en datamaskin, med et skjermgrensesnitt 

basert på instruerende interaksjoner (Fig. 2). Når 

brukeren gjør hjemmetreningsøvelsene som instruert, vil brukersystemet generere individuelle 

treningsrapporter med antall repetisjoner og tidspunkt, som knyttes mot den spesifikke brukeren 

som er innlogget. Helsepersonell bruker webportalen for å se statistikk generert av 

treningsrapporter (Fig. 3), og for å konfigurere brukernes treningsprogrammer ved å velge hvilke 

øvelser og antall repetisjoner som skal brukes. I rapporten fokuserer vi hovedsakelig på Motus-

brukersystemet, men vi ønsker å trekke fram at funksjonaliteten i webportalen har blitt utviklet 

på grunnlag av tilbakemeldingene vi fikk fra fysioterapeutene under domeneekspertintervjuene. 

    

  

Fig. 1. Komponenter i endelig prototype 

Fig. 3 Generert statistikk for helsepersonell over øvelsene til en pasient 

Fig. 2 Motus i bruk med eldre deltaker 
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1.3 Prosjektets tidslinje og milepæler 

 
Fig. 4 Tidslinje og milepæler. Underveis i prosjektet har vi deltatt i finalen i Rektors utfordring, samt at vi har sendt et abstract 

til HCI International 2015. Disse har ikke hatt direkte påvirkning på prosjektet vårt, og er derfor ikke beskrevet i nærmere detalj 

i rapporten. 

 

2 Forarbeid 

2.1 Etnografisk observasjon 

Innledningsvis i prosjektet gjennomførte vi en etnografisk observasjon på Kampen Omsorg+. 

Denne kvalitative datainnsamlingen dannet grunnlag for å forstå behov og tenkemåten til de 

eldre som bodde på eldresenteret, og var i vår deltakergruppe. Selv om etnografi alene ikke 

styrer designprosessen, kan forståelsen man får fra undersøkelsen være et viktig element i 

designprosessen (Randall & Rouncefield 2013). Vi besøkte folk hjemme i deres leiligheter (Fig. 

5), dette ga oss en forståelse av hva slags teknologi de eldre var vant med, og hvordan de 

opplevde ny velferdsteknologi. 
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Vi observerte at mange av beboerne satt mye i ro 

samtidig som vi observerte en høy terskel for å 

trene. Dette viste at det var et behov for en tilpasset 

og motiverende løsning for å øke aktivitetsnivået til 

beboerne ved Kampen. Siden vi ikke hadde 

mulighet til å teste prototypen vår hjemme hos 

målgruppen under prosjektet, var den etnografiske 

observasjonen viktig for at vi kunne forstå 

konteksten der Motus er ment å brukes. 

2.2 Utvikling av idé 

I begynnelsen av prosjektet ønsket vi å videreføre ArduGlove, en prototype som ble utviklet av 

to av gruppemedlemmene i INF1510.1 Hansken har flere sensorer som kan måle håndbevegelser, 

og ville tilfredsstille Kampens ønske om å “utforske ny teknologi” i eldreomsorgen. 

Universitetsmiljøet utplassert på Kampen+ hadde i tillegg tidlig vist interesse for ArduGlove, og 

indikert at den kunne ha en høy nytteverdi der. Dette ga oss ideen om å bruke hansken for å trene 

opp finmotorikk og måle utviklingen hos folk med nedsatt funksjonsevne.  

2.2.1 Tidligere arbeid og studier 

Ideen om ArduGlove alene tok ikke høyde for problemene vi identifiserte i det etnografiske 

studiet og ville ikke kunne bidra nok til økt mosjon blant eldre. Siden vi gjennom universitetet 

hadde tilgang til Kinect-sensoren, undersøkte vi hva som var gjort av tidligere studier med dette 

produktet i liknende tilfeller. Disse studiene ser i hovedsak på potensialet for økt 

utførelseskvalitet, underholdningen med for eksempel spill-baserte program samt 

rehabiliteringen av spesifikke pasientgrupper (Liu et al. 2014; Sjölinder et al. 2014). Slik vi 

tolket tidligere studier skilte vi oss spesielt ut med idéen om å benytte Kinectens sensordata inn i 

systemet for å se på spesifikke øvelser, hvordan og om disse faktisk blir utført. Og ikke minst 

muligheten for tilpasning for hver enkelt bruker. Alt uten at helsepersonell nødvendigvis er 

tilstede under selve treningen, men i etterkant benytter seg av data samlet inn av systemet. 

I beskrivelsen av Kampens prosjektområde ble det lagt vekt på at man ønsket å utforske nye 

teknologier som Leap Motion og Kinect. Dermed ville kombinasjonen av ArduGlove og Kinect 

passe godt for dette. 

                                                 

1
 Video som beskriver ArduGlove i nærmere detalj: https://vimeo.com/97207325 

Fig. 5 Besøk hjemme hos en beboer på Kampen 

Omsorg+. 

https://vimeo.com/97207325
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3 Tidlig prototype 

Vi foretok en behovsanalyse basert på den etnografiske observasjonen og idefasen. Med dette 

arbeidet avdekket vi et sett med funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Produktet skulle: 

● Vise eller oppmuntre til korrekt gjennomføring av treningsøvelser 

● Vise hvordan brukeren selv gjør øvelsen 

● Kunne tilpasses av helsepersonell for den enkelte brukers rehabiliteringsbehov 

● Gi innsamlede og prosesserte data som er nyttige for helsepersonell 

Det har vært særlig viktig for oss å unngå utfordringer som allerede har blitt påpekt i studier ved 

Kampen om deres nåværende treningstilbud (smart-trening) (Culén et al. 2013). Vi har på 

bakgrunn av dette kommet frem til et sett med ikke-funksjonelle krav: For at systemet skal være 

mulig å benytte uten hjelp er det viktig at det er enkelt å bruke, med god feedback, høy grad av 

lærbarhet og sikkerhet. Dette vil kreve god tilpasning for brukergruppen, samtidig som det skal 

virke engasjerende og gi opplevelsen av mestring. 

Basert på de ovennevnte kravene lagde vi et storyboard (Fig. 6) for å ha et utgangspunkt for 

videre utvikling. Ved å identifisere ønsket hovedflyt i prototypen kunne vi utforske om Kinect og 

ArduGlove var egnede teknologier for å utgjøre fundamentet i den tekniske løsningen. Gjennom 

tidlig prototyping av programvare som analyserte data fra Kinect-sensoren, observerte vi at den 

var i stand til å registrere bevegelser av større kroppsdeler på en tilfredsstillende måte. Likevel 

manglet den det nødvendige detaljnivået for å kunne foreta nøyaktige målinger av eksempelvis 

finmotoriske håndbevegelser eller håndskjelving. På grunnlag av dette konkluderte vi på dette 

stadiet med at begge sensorene burde integreres i videre prototyping. 

  

Fig. 6 Storyboard laget i begynnelsen av prosjektet 
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3.1 Evaluering med domeneekspert 

Når vi hadde en grunnidé om hvordan systemet skulle være, ønsket vi å vite hva slags øvelser 

som er typiske for hjemmetrening og viktige faktorer rundt dette, samt hvordan helsepersonell 

opplevde systemet. Vi brukte to fysioterapeuter som domeneeksperter for å få svar på disse 

spørsmålene. 

Gjennom ustrukturerte intervjuer fikk vi innblikk i hvordan oppfølgingen av en typisk pasient 

foregår: pasientene blir introdusert for spesifikke øvelser etter deres behov. Etter endt time hos 

fysioterapeut får pasienten med seg et ark hjem med tegninger som forklarer de spesifikke 

øvelsene, samt en dagbok hvor de skal loggføre treningsøktene. Denne praksisen var fra 

fysioterapeutenes side erfaringsmessig lite nyttig. Øvelsene var for pasientenes del vanskelig å 

huske kun ved hjelp av tegningene, og loggføringen var for fysioterapeutenes del en upålitelig 

indikator for pasientenes reelle aktivitetsnivå. Muligheten for å få tilgang til konkrete 

treningsrapporter generert av vårt system, var dermed noe de uttrykte stor begeistring for, på 

grunn av at de kunne skaffe seg et mye mer realistisk helhetsbilde av pasientenes generelle 

aktivitetsnivå og progresjon imellom konsultasjoner. I tillegg så de at systemet hadde potensiale 

for å gi en forhåndsinnspilt videoutførelse av øvelsen ved siden av videofeeden av brukerne. 

Dette muliggjorde at brukerne kunne sammenligne sine egne bevegelser relativt til den 

forhåndsinnspilte videoen, som de vurderte som en mye bedre løsning for å øke kvaliteten på 

utførelsen enn arkene med tegninger. 

De anså ArduGlove-sensoren som en svært nyttig sensorkilde for rehabiliteringspasienter med 

nedsatt finmotorikk i hendene, eksempelvis slagpasienter. 

Videre utdypet terapeutene hvilke generelle øvelser de mente var fornuftige å ha med i 

startfasen, både med tanke på bevegelseskompleksitet, allmenn nytteverdi hos målgruppen og 

sikkerhet ved videre testing. 

4 Første funksjonelle prototype 

Basert på intervjuene med domeneekspertene implementerte vi tre øvelser; armløft, knebøy og 

sideutfall, og programmerte prototypen slik at den registrerte når repetisjoner av øvelsene ble 

korrekt utført. 
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4.1 Skjermgrensesnitt 

4.1.1 Startmeny 

Når systemet starter, blir man møtt av en startmeny (Fig. 

7), som gir brukeren mulighet til å gå videre inn til 

menyen for enkeltøvelser. Tanken var her å etterhvert også 

legge til ett valg for å starte den spesifikke brukerens 

program av øvelser, noe vi ikke fikk tid til å implementere. 

4.1.2 Øvelsesmeny 

Navigerbar meny (Fig. 8) hvor man kan bla gjennom de 

ulike øvelsene som finnes i Motus. 

4.1.3 Utførelse av øvelse 

Vi bestemte oss på for å lage et enkelt og instruende 

skjermgrensesnitt under selve utførelsen av øvelsene, med 

en forhåndsinnspilt video på venstre side av skjermen, og 

video av brukeren fra Kinect-sensoren på den andre siden 

(Fig. 9). Under disse to bildene vises antall repetisjoner 

som er utført for å gi brukeren feedback om hvor langt de 

har kommet i øvelsen.  

4.2 Interaksjon 

Basert på grensesnittet, var systemet avhengig av en 

styringsenhet som ga mulighet for å: navigere fram og 

tilbake i menystrukturen, samt starte og stoppe de 

spesifikke øvelsene. 

Ettersom vi på dette stadiet uansett hadde ambisjoner om å bruke ArduGlove som 

hovedsensorkilde for finmotoriske øvelser, valgte vi å lage en versjon av systemet hvor 

ArduGlove også fungerte som styringsenhet. Siden dette er en såpass utradisjonell 

interaksjonsform, var vi åpne for muligheten for at dette var en løsning som ikke kom til å 

fungere optimalt, og at en annen styringsenhet måtte implementeres for at systemet skulle kunne 

brukes effektivt. 

 
Fig. 7 Startmeny 

 
Fig. 8 Øvelsesmeny 

 
Fig. 9 Utførelse av øvelse 
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Alternative styringsenheter som ble løst drøftet internt i gruppen, var eksempelvis trådløst 

tastatur, stemmekontroll, og en klassisk 

fjernkontroll (Fig. 10). Vi bestemte oss 

for å først gjennomføre en formativ 

usability-test med ArduGlove, og på 

grunnlag av observasjoner og 

tilbakemeldinger fra denne testen jobbe 

videre med en alternativ styringsenhet 

om dette viste seg å være nødvendig. 

5 Formative brukbarhetstester 

5.1 Formativ test av ArduGlove 

Vi valgte å gjennomføre testen med 5 brukere. Litteraturen er uenig angående nødvendig 

størrelse på utvalget under brukertesting, med Jakob Nielsen (2000) og Steve Krug (2006, s. 

151), som hevder 5 brukere er tilstrekkelig for å kunne avdekke kritiske brukbarhetsproblemer, 

mens Lazar et al. (2010, s. 263) konkluderer med at et større utvalg trengs for å finne majoriteten 

av problemene. For den første brukertesten vår, hvor hensikten hovedsakelig var å se 

deltakergruppens initielle reaksjon til systemet, og avdekke alvorlige brukbarhetsproblemer, anså 

vi dette som et tilstrekkelig utvalg. ArduGlove ble brukt for å navigere i menyene til Motus, og 

de eldre kunne gjennomføre enkle øvelser og prøve ut systemet på generell basis. 

5.1.1 Testplan og testmiljø 

Testen ble utført på Kampen Omsorg+. Vi planla å la brukerne teste systemet ved at de skulle få 

på seg hansken, utføre et forhåndslagd sett med handlinger for å navigere i menyen, finne fram 

til visse øvelser, starte øvelsene og avbryte øvelsene. Det er stor forskjell på den fysiske 

tilstanden hos eldre, så vi ga tydelig informasjon om at brukeren ikke måtte føle seg forpliktet til 

å utføre øvelsen da dette ikke var noe vi skulle teste. Systemet skulle være ferdig satt opp og klar 

til bruk når deltakeren startet. 

5.1.2 Gjennomføring av test 

Da vi gjennomførte testen, ga vi muntlige instruksjoner underveis. Vi oppdaget at selv om 

hansken ikke kom i veien under selve utførelsen av øvelsen, så var det svært vanskelig for alle 

deltakerne å forstå sammenhengen mellom håndbevegelser med hansken og styringen av 

systemet. Selv om vi instruerte hver bruker med hvordan hansken skulle brukes, måtte vi bistå 

Fig. 10 Alternative styringsenheter, fra venstre: Egen kontroller ved 

TV-en, stemmegjennkjenning, fjernkontroll 
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hver enkelt bruker for at de skulle klare å styre systemet. Når deltakeren hadde startet en øvelse, 

forsto vedkommende lett hvordan øvelsen skulle gjøres (da trengte de ikke å bruke hansken). 

Deltakerne kritiserte ikke bruken av hansken direkte, men to av deltakerne sa at det hadde vært 

lettere hvis de kunne ha brukt en fjernkontroll i stedet. 

5.1.3 Resultater 

Fra denne brukbarhetstesten så vi at hansken som styringsenhet var fremmed for målgruppen, og 

ikke oppfylte kravet vårt om at systemet skulle være lett å lære (Kap. 3). Hvis vi ikke klarte å 

gjøre dette aspektet mer brukervennlig, måtte vi finne en annen måte å styre Motus på. Vi forsto 

etter testen at et sentralt problem med ArduGlove er at den har dårlig constraint - brukeren 

skjønte ikke hvilke fingerbevegelser som tilsvarte en handling i Motus. På grunnlag av denne 

erfaringen, ble det et videre fokus å utbedre constraint-faktoren i tillegg til kravene for systemet 

spesifisert i kapittel 3. 

Ut ifra denne testen, ble det vanskelig å trekke noen konklusjoner om systemets menystruktur. 

Den positive erfaringen, var at alle av deltakerne forstod hvordan selve øvelsene skulle 

gjennomføres når de først hadde fått startet disse. 

5.2 Utbedringer av interaksjonsgrensesnitt: Fjernkontroll 

Siden det var såpass vanskelig for brukeren å forstå hvordan ArduGlove skulle brukes til å styre 

systemet, var det åpenbart at en annen styringsenhet måtte på plass. Ettersom en ordinær 

fjernkontroll var en løsning vi tidligere hadde drøftet som et mulig alternativ, i tillegg til at 

enkelte av deltakerne hadde gitt tilbakemeldinger om at dette hadde vært en enklere måte å 

betjene systemet på, ble dette et naturlig valg hvor vi kunne dra nytte av styringsenhetens 

gjenkjennbarhet. Høy grad av constraint ble også et fokus under valg av type fjernkontroll og 

tilpasninger av skjermgrensesnittet - det måtte være få knapper, få valg til enhver tid, og alle 

knappene måtte ha en konkret og konsekvent funksjon. 

Etter å ha funnet en egnet fjernkontrollmodell, endret vi menystrukturen i skjermgrensesnittet til 

å være horisontal istedenfor vertikal, for å reflektere retningen på pilknappene til fjernkontrollen. 

5.3 Formativ brukbarhetstest av fjernkontroll 

Denne testen ble utført på Kampen Omsorg+, med samme deltakergruppe og setting som i den 

første formative testen med ArduGlove. 
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5.3.1 Resultater og analyse av formativ test 

Mulige problemer med å bruke samme utvalg i denne testen, som i den tidligere testen med 

hansken, er læringseffekten ettersom deltakerne har blitt vant til systemet, samt at enkelte 

muligens har fått en tilhørighet ovenfor hansken som styringsenhet. Dette sistnevnte var noe vi 

var bekymret fori forkant av testen, men vi opplevde at det motsatte var tilfellet: Deltakerne satte 

stor pris på at vi hadde tatt høyde for frustrasjonen de hadde opplevd med hansken, og reagerte 

positivt på at vi hadde gjort konkrete tiltak basert på deres tilbakemeldinger. 

Både egne observasjoner av og tilbakemeldinger fra deltakergruppen, ga klare tegn på at dette 

var en mer velegnet interaksjonsform de var mer komfortable med. Vi fikk også et større 

innblikk i hvordan menystrukturen fungerte enn i forrige test, ettersom deltakerne nå i større grad 

var i stand til å bruke systemet. Vi så at enkelte av deltakerne hadde vanskeligheter med å skille 

de spesifikke øvelsene fra hverandre når de navigerte i menyen. Det vi i tillegg bemerket oss, var 

at det tok lengre tid enn ønskelig for noen av deltakerne å memorisere de to forskjellige 

knappenes hovedfunksjoner, mens noen av de ikke klarte å danne seg en mental modell av dette i 

det hele tatt under testens forløp. 

5.4 Videre utvikling av prototype 

For å gjøre knappene på fjernkontrollen mer distinkte, 

besluttet vi å fargekode de, samt legge til indikatorer i 

skjermgrensesnittet som til enhver tid var synlige og 

oppga knappenes funksjon (Fig. 11). Dette senker 

kravet for brukernes recall-evne, som framstod som en 

av hovedbarrierene under den siste testrunden. Disse 

indikatorene ble logisk plassert i grensesnittet i samsvar 

med den fysiske plasseringen på fjernkontrollen (Fig. 

12), for lettere orientering i grensesnittet. Dette gir også 

en redundant løsning som forhåpentligvis også kan 

fungere for fargeblinde, uten at vi fikk testet dette 

ettersom ingen i vår deltakergruppe var fargeblinde. 

Vi valgte å plassere «avbryt/tilbake»-knappen på 

venstre side da vi anser dette som vanlig praksis i andre 

grensesnitt som nettlesere, mobil-apps og naturlig 

leseretning. Dette gir en consistency med andre 

 
Fig. 11 Grensesnitt med fargekoding av 

handlingene 

 
Fig. 12 Knappenes plassering på fjernkontrollen 
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løsninger, men i ettertid ser vi at vi kunne testet dette mer nøye med deltakergruppen, da de ikke 

nødvendigvis finner en slik plassering av knapper like naturlig som andre befolkningsgrupper. 

For å gjøre øvelsene mer distinkte i menyen, valgte vi å gå over til videoer av øvelsene istedenfor 

statiske bilder. 

6 Summativ brukbarhetstest 

Etter å ha endret på det grafiske grensesnittet til Motus og tatt i bruk fjernkontrollen, ønsket vi å 

gjennomføre en ny brukbarhetstest med en summativ tilnærming for å se mer konkret hvor godt 

systemet nå fungerte interaksjonsmessig. På grunn av både tidspress og lav tilgang på deltakere, 

ble denne summative testen utført i samme sesjon som for hovedgruppen i kvasieksperimentet 

vårt (Kap. 7). 

6.1.1 Testplan og testmiljø 

Brukerne skulle følge et forhåndsbestemt sett av oppgaver for å navigere i menyen, starte øvelser 

og avbryte øvelser, men nå med et større fokus enn i de formative testene på å foreta nøyaktige 

målinger av error-rate, antall forespørsler om bistand fra deltakerne, samt antall ganger 

deltakerne trengte hjelp fra noen i prosjektgruppen. Testene ble utført på en TV montert i 

eldresenterets trimrom. 

6.1.2 Valg av deltakere 

I denne testen hadde vi fem deltakere som ble valgt ut av fysioterapeut. Dette kan by på 

utfordringer hvis ikke alle deltakerne passer til testen vår til tross for god beskrivelse av 

målgruppen, for eksempel hvis de har for dårlig syn eller har betydelige nedsatte kognitiv evner 

(Dickinson et al. 2007, s. 348). For å unngå dette problemet, jobbet vi på forhånd med 

fysioterapeuten slik at vedkommende fikk en god forståelse av hvordan systemet fungerte og 

hvilke krav det stilte til brukeren. 

6.1.3 Observasjoner under test 

Ettersom øvelsesmenyen nå viste videoer istedenfor statiske bilder av øvelsene, var det 3 

deltakere som begynte å gjøre øvelser i selve menyen før de hadde startet de konkrete øvelsene, 

og vi måtte instruere dem om å trykke “start” før de måtte gjøre øvelsene på nytt. 
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6.1.4 Resultater og analyse 

Som nevnt ovenfor ga overgangen til en videobasert meny konsekvenser vi ikke hadde forutsett, 

men sett bort ifra dette var resultatene mer positive enn tidligere. Det var to deltakere som klarte 

alle oppgavene kun ved spørsmål om bruken på begynnelsen, mens to deltakere trengte inngripen 

på begynnelsen men klarte etter hvert å utføre oppgavene uten at vi grep inn. To deltakere 

trengte hjelp gjennom hele testen (Fig. 13). Resultatene viser at interaksjonen med systemet langt 

fra problemfri, men med tanke på at dette var førstegangsbrukere av systemet, og systemet er 

ment for å bli brukt over lengre tid av den enkelte bruker, anser vi det som en overkommelig 

oppgave for deltakerne å bruke systemet i den konteksten det er ment for ut ifra resultatene og 

helhetsinntrykket vi sitter igjen med etter utførelsen av denne testen. Til tross for misforståelsen 

forårsaket av bruken av videoer i menyen, anså vi den økte gjenkjennbarheten for de spesifikke 

øvelsene for å være mer tungtveiende, samtidig som 

vi forventer at denne misforståelsen ikke vil være et 

problem for noen andre enn førstegangsbrukere. 

7 Kvasieksperiment 

7.1 Formål og hypotese 

I det første intervjuet vårt med fysioterapeuter fikk vi vite at det var et vanlig problem at selv om 

de eldre klarte å gjøre øvelsen hos fysioterapeuten, klarte de ikke å gjøre øvelsene når de kom 

hjem. Derfor ønsket vi å gjennomføre et eksperiment der vi ser på hvorvidt bruk av Motus fører 

til at pasienten gjør øvelsene mer korrekt enn med dagens løsning uten at de får hjelp fra oss eller 

en fysioterapeut. 

I dag får pasienten med seg et ark der illustrasjoner og tilhørende tekst som viser hvordan 

øvelsen skal utføres (Fig. 14). Vi vil derfor sammenligne Motus med instruksjonene gitt på et 

slikt ark. 

 
Fig. 14. Utklipp fra ark pasientene får for hjemmetreningsøvelse som viser hvordan én enkelt øvelse vi har brukt (sideutfall) er 

beskrevet. Vanligvis får pasienten flere øvelser på et slikt ark. 

Antall feil 13,67 

Antall henvendelser 16,67 

Antall ganger vi grep inn 6,33 

Fig. 13. Feilrate og antall henvendelser fra den 

summative brukbarhetstesten. 
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På grunnlag av dette, satte vi opp følgende hypoteser: 

H0: Det er ingen forskjell i korrekt utførelse av øvelsen mellom Motus og dagens løsninger. 

H1: Motus fører til mer korrekt utførelse av øvelsene. 

Den uavhengige variabelen i vår test er dermed instruksjonsmetoden. Den avhengige variabelen 

er antall korrekte utførte øvelser. Vi hadde også visse kontrollvariabler vi anså som viktige: 

øvelsene vi testet måtte være like, generell setting måtte være så like som mulig for både hoved- 

og kontrollgruppen. 

7.2 Design og valg av deltagere 

I den siste summative brukbarhetstesten (Kap. 6) testet vi tre øvelser som var godt implementert i 

Motus. Vi brukte disse som hovedgruppe og sammenliknet dem med en kontrollgruppe, som fikk 

instruksjoner til de samme øvelsene på ark. Underveis telte vi antall øvelser som blir forstått og 

utført av hver deltaker. Vi teller ikke antall repetisjoner. 

Siden vi ønsker å teste hvor godt brukeren forstår instruksjoner med to ulike løsninger, er det lett 

for deltakere å lære fra en løsning og bruke det på den neste. For å unngå denne læringseffekten, 

må vi bruke et between-group-design (Lazar et al. 2010 s. 47). Et problem med å bruke et 

between-group-design er imidlertid at individuelle forskjeller hos deltakerne kan påvirke 

resultatet, spesielt når det er snakk om motorisk kompliserte bevegelser (Lazar et al. 2010 s. 49-

50) som en hjemmetreningsøvelse kan være. I tillegg er eldre ofte en mer variert brukergruppe 

der individuelle forskjeller er større enn andre befolkningssegmenter (Dickinson et al. 2007 s. 

347). 

Deltakerne ble valgt ut fra to ulike eldresentre. På grunn av begrenset tid og ressurser hadde vi 

mindre utvalg enn det som hadde vært ønskelig med tanke på de ovennevnte utfordringene. Vi 

hadde 6 deltakere i hver gruppe, totalt 12 deltakere. Fysioterapeut valgte deltakere for oss på 

Ensjøtunet, og vi brukte et convenience sample på Kampen der vi brukte deltakere som sa seg 

villige. 

Siden vi ikke randomiserte rekkefølgen på de enkelte testene eller utvalget av deltakere i seg 

selv, er dette et kvasieksperiment. 

7.3 Avvikling 

Vi brukte samme fremgangsmåte som beskrevet i den summative brukbarhetstesten. Deltakeren 

fikk utdelt et samtykkeskjema, og informasjon om innholdet i samtykkeskjemaet ble også gitt 
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muntlig. Arkene med øvelsene som ble gitt til kontrollgruppen, kommer fra samme system som 

brukes av fysioterapeutene i Oslo kommune (Fig. 14). 

7.4 Analyse og resultater 

Uansett om deltakerne i hovedgruppen gjorde øvelsen før eller etter at de trykket «start», så 

registrerte vi dette som korrekt utført øvelse (se kap. 6.1.3). 

I snitt observerte vi at deltakerne som baserte seg på illustrasjoner med tekst klarte å 

gjennomføre 2 øvelser, mens deltakere som brukte Motus klarte 2,67 øvelser. 4 deltakere i 

hovedgruppen utførte alle 3 øvelsene korrekt på grunnlag av instruksjonene gitt av Motus, mens 

de 2 resterende utførte kun to av øvelsene korrekt. I begge tilfellene gjaldt dette øvelsen 

«sideutfall». En bruker informerte at hun forstod hvordan øvelsen skulle gjøres, men at hun ikke 

hadde balansen til å gjøre den. 

I kontrollgruppen var det 2 av 6 deltakere som utførte alle de tre øvelsene korrekte, 2 deltakere 

utførte 2 av 3 øvelser riktig, mens de 2 resterende utførte kun 1 av 3 øvelser korrekte. 

Vi ønsket å teste hvorvidt Motus førte til en forbedring med tanke på korrekt utførelse av 

øvelsene sammenliknet med dagens løsning med illustrasjoner og tilhørende tekst. Siden vi kun 

ønsker å teste for hvorvidt Motus er en forbedring, kan vi analysere dataene med en en-halet t 

test. Vi bruker et 95 % konfidensintervall for å vurdere hvorvidt det er en statistisk signifikant 

forskjell i antall korrekte utførte øvelser med Motus og dagens løsning (Fig. 15). 

 
Snitt 

Standard- 

avvik 
N 

Frihets- 

grad 
t-Stat P(T<=t) T-crit 

Hovedgr. 2,67 0,516 6 
10 -1,581 0,072 1,812 

Kontrollgr. 2,00 0,894 6 

Fig. 15 Statistisk analyse av dataene fra hovedgruppe og kontrollgruppe. 

Fra fig. 15 kan vi se at testen ikke viser at det er en statistisk signifikant forbedring i antall 

korrekte utførte øvelser hos deltakere som bruker Motus sammenliknet med dagens løsning 

(t(10) = -1,581, p > 0.05). 

På grunn av kvasieksperimentets rammer og det lave utvalget, er det vanskelig å kunne foreta 

noen signifikante konklusjoner basert på de innsamlede dataene. Vi vurderer allikevel resultatene 

som en indikasjon på en sammenheng, som det hadde vært interessant å forfølge videre i mer 

utvidede og kontrollerte former (se også Kap. 8.4) 
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7.4.1 Observasjoner fra eksperimentet 

Under avholdelsen av kvasieksperimentet, var samtlige prosjektmedlemmer enige om at de 

hadde observert et generelt høyere engasjementsnivå hos deltakerne som prøvde Motus. Etter at 

kontrollgruppen var ferdig med kvasieksperimentet, lot vi dem også teste Motus fritt. Det var 

spesielt interessant at en deltaker under eksperimentet ikke gjennomførte knebøy og forklarte oss 

at hun «forstår øvelsen, men har for svake knær», men da hun fikk samme øvelse i Motus, 

prøvde hun likevel. Da vi spurte henne om dette, sa hun at «det blir jo mer morsomt når man ser 

seg selv». Dette kan tyde på at funnene fra andre studier (Kap. 2.2.1) om at digitale løsninger kan 

være mer engasjerende, også gjelder for vår prototype. 

8 Diskusjon / Evaluering 

8.1 Validitet 

Kvasieksperimentet vi foretok bestod av 12 personer. Dette er et relativt lavt utvalg, som gjør at 

man kan reise spørsmål ved validiteten til resultatene, fordi det blir en lav representativitet av 

målgruppen. Forskning innen HCI viser til at det er større variasjon i befolkningen blant eldre 

(Dickinson et al. 2007). Det følger fra dette at det er vanskelig å generalisere selv med et stort 

utvalg.  

Motus er ment til å brukes i en hjemmesituasjon, noe som gjør at undersøkelsene ikke var i 

naturlige omgivelser. Av praktiske årsaker som rekruttering av deltakere, utførte vi 

kvasieksperimentet og brukertestene på egne rom på aldershjemmene. Rekkefølgen på øvelsene 

deltakerene skulle gjennomføre i Motus var like for alle deltakerne (ikke randomiserte), noe som 

kan forårsake en rekke ulike faktorer som påvirker resultatene, eksempelvis i form av learning 

bias eller fatigue. I tillegg gjorde vi Motus-delen av eksperimentet sammen med en 

brukbarhetstest, som gjorde at deltakeren også måtte tenke på andre ting enn hvordan øvelsen 

skulle gjennomføres. 

8.2 Pålitelighet 

Vi har forsøkt å ha samme testforhold for alle deltakerne, men det var vanlig at deltakerne 

henvendte seg til oss da de testet Motus. Det er vanlig at eldre ønsker å involvere personer som 

avholder eksperimentet (Dickinson et al. 2007, s. 345), noe som kan forurense innsamlede data i 

tradisjonelle eksperimenter. For å ta høyde for dette, designet vi den summative 

brukbarhetstesten til å tilrettelegge for en slik kommunikasjon, og faktisk måle antall 

henvendelser, og antall ganger vi grep inn. Vi forsøkte også å designe kvasieksperimentet for å 
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minimere utslaget av dette i resultatene. Det er allikevel åpenbare mangler rundt metodikken vår 

for å kunne trekke konkrete konklusjoner av en vitenskapelig standard, når man skal evaluere 

innsamlede data. Vi tør allikevel påstå at de kan brukes som indikasjoner som gjør de 

interessante å undersøke videre under strengere eksperimentelle forhold. 

8.3 Etiske vurderinger 

På Kampen har Universitetet allerede mange prosjekter, og i kraft av dette får eldresenteret mye 

oppmerksomhet, og vi hørte kommentarer som at «det kommer noen hele tiden [for å ta bilder, 

teste og lignende]». Derfor har vi blitt utfordret på at vi lett forholder oss til de eldre som 

«testobjekter» i stedet for som medmennesker. Enkelte investerer mye tid for å delta i prosjektet, 

men får ikke nødvendigvis se resultatene av arbeidet eller prosjektet realisert i en ferdig løsning, 

derfor har vi måttet være tydelige på at dette er et kortere prosjekt som bare er ment å gå over ett 

semester. 

Motus oppfordrer deltakerne til å utføre bevegelser som kan være fysisk krevende for enkelte, og 

noen øvelser krever god balanse og koordinasjon. Derfor har vi lagt vekt på at deltakerne ikke 

må føle seg tvunget til å gjøre bevegelser de ikke er komfortable med. 

Vi har diskutert med deltakerne hvorvidt de bruker fysioterapeuter eller går i annen behandling, 

samt helseproblemer som kan påvirke bevegelsen deres. Dette er helseinformasjon, og er derfor 

sensitiv informasjon under personopplysningslovens § 2. Motus samler også inn informasjon om 

den enkeltes fysiske ytelse, og det kan være et problem at målgruppen ikke har erfaring eller 

kompetanse til å forstå hva datainnsamling i denne konteksten innebærer, til tross for at de gir 

samtykke til dette. I vårt prosjekt har vi derfor lagt stor vekt på å samle inn og publisere all slik 

informasjon anonymt, men i et ferdig produkt ville dette satt store krav til kryptering og 

datalagringssikkerhet. I tillegg har vi bedt alle deltakerne om skriftlig samtykke til bruk av 

anonymiserte data til statistiske formål og bildetaking. Vi har også diskutert dette muntlig med 

deltakerne for å være sikre på at deltakeren forstår hva testen går ut på. 

8.4 Videre arbeid 

Det trengs utvikling på områder som å lage større bibliotek av øvelser, og øke robustheten for å 

kunne kommersialisere Motus som produkt. Støtte for sensormålinger gjort av ArduGlove, og 

andre mulige sensorer, vil også utvide systemets bruksområde og nytteverdi betraktelig. 

Når det gjelder langtidseffekter av bruk, må det foretas større empiriske undersøkelser for å 

kunne konstatere eventuelt helseutbytte. Dette må gjøres i samråd med helsepersonell og det må 
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foretas over et større tidsrom enn det vi har hatt til rådighet med utgangspunkt i dette prosjektets 

tidsrammer. 

I en slik større undersøkelse, ville det sannsynligvis også være interessant å se hvordan systemet 

oppfattes og brukes på tvers av de ulike delene av målgruppen, kategorisert eksempelvis 

gjennom alder, helsetilstand, finmotorisk evne og kognitivt funksjonsnivå. 

Dette kan kaste lys over spesifikke problemområder innenfor de ulike kategoriene, og gir et 

bedre grunnlag for hvordan man bør jobbe videre. 

9 Bidrag 

Den stadig økende andelen av eldre mennesker i vår befolkning, medfører en rekke 

samfunnsmessige konsekvenser. Noen av de mest tungtveiende, er den forventede 

kapasitetsmangelen hos omsorgsfasiliteter rettet mot eldre, og behandlingstilbudet ovenfor de 

eldre hos helseinstitusjoner. Vår løsning tar sikte på å øke denne befolkningsgruppens generelle 

helsenivå gjennom økt aktivitet og trening. Dette vil kunne minke behovet for de ovennevnte 

tilbud, ettersom Motus kan bidra til de eldres autonomi, og behov for medisinsk oppfølging, som 

er av stor samfunnsinteresse. Ved å i tillegg generere empiriske data om brukernes generelle 

aktivitetsnivå og progresjon, har Motus også et mulig potensiale for å øke effektiviteten av den 

medisinske oppfølgingen. 

I en faglig kontekst, framstår prototypen vår ved prosjektets slutt som tilstrekkelig for å vise 

systemet som et design concept, hvor man får vist et potensiale for ett nytt, mulig designrom. 

Ved å eventuelt kombinere den nåværende prototypens funksjonalitet med potensialet som ligger 

i ArduGlove for innsamling av sensorbasert data i denne konteksten, kan man i en framtidig 

videreutvikling begynne å bevege seg i et tidligere uutforsket designrom (generic design) 

(Wiberg & Stolterman, 2014). 

10 Konklusjon 

Gjennom en iterativ designprosess, har vi forsøkt å tilnærme oss og finne svar på 

problemstillingen vår. Som beskrevet ovenfor i evalueringen, har vi ikke grunnlag til å trekke 

noen klar vitenskapelig konklusjon rundt problemstillingen, men funnene impliserer at et 

interaktivt system som Motus kan bidra til å øke både kvaliteten og frekvensen av de eldres 

hjemmetrening. Sett i lys av disse indikasjonene, og den totale samfunnsmessige gevinsten man 

muligens vil kunne oppnå gjennom et slikt interaktivt system, har prosjektgruppens arbeid lagt et 

grunnlag for videre forskning vi mener det er interessant å bygge videre på. 
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