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1. Introduksjon 

Formålet med vårt prosjekt har vært å utforske hvordan «tangible interaction» kan brukes for å 

tilgjengeliggjøre velferdsteknologi som finnes i berøringsskjermbaserte grensesnitt for brukere som ikke 

kan, eller strever med å bruke berøringsskjermer. Problemstillingen vi har jobbet etter har vært hvordan 

skjermbaserte løsninger kan flyttes til en fysisk gjenstand som kan manipuleres på en håndgripelig, tangible, 

måte, og som oppleves som mer tilgjengelig enn eksisterende løsninger. Vil det å flytte informasjon over fra 

skjermbaserte grensesnitt, til fysiske og håndgripelige grensesnitt, øke tilgjengeligheten av informasjon? 

Prosjektet vårt har blitt utviklet i samarbeid med Kampen Omsorg+, et senter for eldre beboere som driftes 

av Oslo kommune og Kirkens bymisjon. 

For å utvikle en løsning som oppleves som tilgjengelig og kjent for brukergruppen har vi vektlagt 

deres eksisterende kunnskaper og kompetanse. Vi vil vise hvordan vi har gått frem for å utforme et tangible 

grensesnitt, ved å ta utgangspunkt i deler av Hornecker og Buurs Framework on physical space and social 

interaction, med vekt på eldre brukeres utfordringer (Hornecker & Buur, 2006). Vi har utforsket materialvalg 

sammen med deltakerne med utgangspunkt i  Vallgårda og Redströms begrep om «computional material» 

som et komposittmateriale i design (Redström & Vallgårda, 2007). Formålet med dette har vært å utforske 

hvordan materialvalg kan bidra til å gi en opplevelse av et grensesnitt som mer tilgjengelig ved å trekke på 

ulike materialers betydninger for eldre brukere. 

1.1. Tidslinje 
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1.2. Målgruppe og deltakere 

Målgruppen er eldre brukere av velferdsteknologi. Dette er en målgruppe med stor variasjon med hensyn til 

funksjonsevne og tekniske ferdigheter. Deltakerne i brukergruppen vår har vært beboere og ansatte på 

Kampen Omsorg+ og besøkende på Tåsen seniorsenter. Kampen Omsorg+ har imidlertid vært det primære 

utgangspunktet for vår forståelse av kontekst og problemområde. Vår prototype har likevel konseptuell 

overføringsverdi, og er ikke begrenset til beboerne ved Kampen Omsorg+ eller Tåsen seniorsenter.  

Deltakerne har vært i alderen 67 til 92 år med en snittalder på 80 år. Til sammen har vi gjennomført 

38 individuelle intervjuer og fire gruppeintervjuer med totalt 17 deltakere. Noen har deltatt i flere faser av 

brukerundersøkelsene, så det totale antallet unike deltakere er noe lavere. 

1.3. Prototype ved prosjektslutt 

Glimt (Fig. 2) er en liten trekube som mottar fire 

strømmer med informasjon gjennom en trådløs 

internettforbindelse. Kuben har fire sider med symboler 

som samsvarer med de ulike kategoriene. Mottatte 

meldinger indikeres ved at den aktuelle siden lyser opp. 

Samtidig vises et bilde av avsenderen på en liten skjerm 

på kubens toppside.  Beskjeden kan da vises rett på en 

større skjerm som brukeren er komfortabel med, for 

eksempel TV, mobil, nettbrett og PC, ved at man legger 

den lysende siden inntil skjermen. Kuben har en egen 

basestasjon med induksjonslader. Hvis man skal vise 

beskjeden på TVen kan man snu den lysende siden av 

kuben ned mot basestasjonen for å lese av beskjeden på 

TVen. Meldingen vises på skjermen med en ramme i 

samme farge som kuben har vist for den aktuelle 

kategorien. Kuben drives av et lite oppladbart batteri slik at den kan tas med rundt i leiligheten. For å lade 

den kan man plassere den på basestasjonen eller på andre små induksjonsbaserte ladestasjoner som man 

kan ha på ulike steder der man bor. 

2. Teoretisk rammeverk 

2.1. Tangible interaction 

For å bli kjent med begrepet «tangible interaction», har vi brukt en artikkel skrevet av Eva Hornecker og 

Jacob Buur (2006), som handler om essensielle konsepter knyttet til dette feltet. Tangible kan defineres som 

noe som kan berøres og flyttes på, noe som krever en kroppslig interaksjon for å settes i gang.  Det handler 

om å ta en digital løsning og forankre den i hverdagsomgivelsene. 

Vårt mål med dette prosjektet var å ta i bruk eksisterende og velkjente teknologier og kombinere 

dem med intuitive interaksjonsmåter slik at forvirringen rundt moderne teknologi kunne minskes. Ved å gå 

direkte til interaksjonen og utelate andre enheter som tastatur, skjerm etc. som man er vant til å bruke for å 

interagere med et system, skapes det unike bruksmønstre som knyttes mer direkte til fysiske handlinger. 
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Hornecker og Buur presenterer et rammeverk for TUI (2006, s. 439). Disse tar for seg ulike perspektiver 

knyttet til denne type interaksjon. Vi har tatt utgangspunkt i tre sentrale begreper fra dette rammeverket 

når vi har utformet vårt tangible grensesnitt. 

Ved å gjøre Glimt trådløs, økes muligheten for å kunne engasjere brukeren til å bevege, flytte, eller 

interagere med den (lightweight interaction). Brukeren blir invitert til samspill med grensesnittet, slik 

Hornecker og Buur tegner opp i sitt begrep haptic direct manipulation. 

Embodied Facilitation handler på sin side om hvordan ordningen av materielle objekter og rom påvirker og 

styrer atferd. Ved å gi brukeren noen tilgangspunkter (access points) og ta hensyn til hans/hennes erfaring 

og ferdigheter, oppfordres det til interaksjon. Ved å samtidig sette noen innebygde begrensninger 

(embodied constraints), kan uønskede handlinger unngås.  Et konkret eksempel på dette (i vårt tilfelle) kan 

være at bare en side kan leses om gangen, noe som bidrar til at handlingen brukeren igangsetter blir mindre 

forvirrende. 

Koblingen mellom materiell og digital representasjon er fokuset i kategorien Expressive 

Representation». Glimt inneholder noen representasjoner som er skreddersydde for brukerne. Ikonene vi 

har valgt i designprosessen var kjent av de eldre fra før av. Eksisterende kunnskap kobles til en ny kontekst, 

og gjør ikonene meningsfulle (perceived coupling). 

 

2.2. Vallgårdas & Redströms materialteori 

Med utgangspunkt i Vallgårda og Redströms (2007) begrep om «computional material» som et 

komposittmateriale i design, har vi utforsket hvordan materialvalg kan bidra til opplevelsen av et 

grensesnitt som tilgjengelig og kjent for brukergruppen. Spesielt har vi latt oss inspirere av ideen om at 

computional technology er et immaterielt materiale som må kombineres med andre materialer for å gjøre 

forståelig for brukeren. Med dette perspektivet har vi vektlagt utforskningen av materialenes betydning for 

eldre brukere. De viktigste dimensjonene vi har sett på i utforskningen av materialet 

har derfor vært knyttet til opplevelsen av overflaten, som utseende, gripbarhet og 

følelsen av materialet ved berøring. Vi vil komme tilbake til dette i forbindelse med 

materialtestingen i avsnitt 4.1.1. 

3. Iterasjon #1: Forarbeid og konseptutvikling 

3.1. Innledende idémyldring 

Gjennom innledende idémyldring (Fig. 3) diskuterte vi tidlig ulike idéer knyttet til 

tilgjengeliggjøring av digitalt innhold. Mye verdifullt innhold, som for eksempel 

NRK-arkivet, er ikke nødvendigvis umiddelbart tilgjengelig for mange eldre, da tilgang 

gjerne krever bruk av teknologiske plattformer mange ikke er godt vant med. I 

forlengelsen av dette diskuterte vi muligheten for å inkludere de eldre i nye sosiale 

medier som “SnapChat” gjennom å ta i bruk “tangible interaction” i grensesnittet. Med 

utgangspunkt i egne erfaringer rundt, og kunnskap om tilgjengelig teknologi, begynte vi 

å diskutere mulige interaksjonsformer. 
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3.2. Etiske vurderinger ved brukerundersøkelser 

For å sikre deltakernes personvern, samt å gi tilstrekkelig informasjon om forskningens formål har vi startet 

hvert intervju med å informere om  prosjektet, frivillig deltakelse og anonymitet gjennom en 

samtykkeerklæring som deltakerne har lest og signert  (Lazar et al., 2010, s. 376). Dette har vi forholdt oss til 

under hele prosessen, fra de innledende undersøkelsene til den summative testen. 

Samtykkeskjemaene ble utformet for hver enkelt aktivitet og inneholdt beskrivelse av prosjektets 

formål, informasjon om frivillig deltakelse, muligheten for å trekke seg når som helst og informasjon rundt 

metode og anonymisering av innsamlet data, samt om bruk av opptaksmedier. Det var viktig å påse at 

deltakerne var i stand til å forstå denne informasjonen (Lazar et al., 2010, s. 384). Dette var særlig viktig i 

tilfeller der deltakeren for eksempel hadde nedsatt syns- eller hørselsevne. Der det var nødvendig leste vi 

dokumentet høyt for deltakeren før signering.  

Vi tok hovedsaklig notater med penn og papir. Vi noterte åpent ved siden av deltakeren og noterte 

ikke identifiserende opplysninger. I noen tilfeller ble det tatt bilder og video underveis med deltakerens 

samtykke. I tilfeller der ansikter eller andre identifiserende elementer ble avbildet, er disse sladdet ved 

bruk. 

Brukertesting kan være til belastning for deltakeren. Dette kan for eksempel komme av ønske om å 

mestre oppgavene som blir gitt, og ønske om å være “nyttig”. Alle undersøkelser har foregått i omgivelser 

som er kjente for deltakerne, og det har vært viktig for oss å presisere at vi på ingen måte tester deltakerens 

evner. Enhver form for tilbakemelding har blitt behandlet som nyttig for vårt prosjekt. Å jobbe med 

mennesker fordrer en respektfull tilnærming. I dette prosjektet har vi opplevd at det har vært viktig å bruke 

mye tid på de stedene hvor vi har gjort undersøkelser. Vi har tatt oss tid til samtale og lyttet til brukernes 

historier. Vi har også tilbragt tid på Kampen utover tester og spist middag og drukket kaffe i fellesskap med 

beboerne. Dette har gitt oss tilgang til rik kvalitativ data.  

3.3. Etnografiske undersøkelser i felt 

For å forstå hvordan denne brukergruppen forholdt seg til teknologi, og spesielt 

velferdsteknologi, gjennomførte vi innledningsvis etnografiske undersøkelser i 

fellesområdene på Kampen Omsorg+. Med bakgrunn i vårt ønske om å nærme oss 

designprosessen gjennom brukersentrert design, var det viktig for oss å forstå praksis og 

kontekst for bruken av velferdsteknologi. 

Gjennom utforskende intervjuer, uformelle samtaler, deltakelse i aktiviteter som 

kaffestund og observasjon av hverdagen i kafeen og biblioteket, lærte vi om hvilken 

teknologi de brukte, hva de brukte den til, og hva som var de vanligste utfordringene de 

møtte på. I tillegg undersøkte vi ulike artefakter – både teknologiske (nettbrett, digital 

dosett) så vel som ikke-teknologiske (oppslagstavle, kulturprogram). Sammen utgjør disse 

en kombinasjon av flere datakilder, også kalt triangulering, med mål om å sikre økt 

validitet (Lazar et al., 2010, s. 233). 
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Vi innledet brukerundersøkelsene med et besøk til kampen Omsorg+ hvor vi fikk en omvisning og 

mulighet til å intervjue daglig leder (Fig. 4). Deretter dro vi på flere besøk til kampen på ulike tidspunkter for 

å delta i ulike aktiviteter, snakke med brukerne og være til stede. I denne fasen gjennomførte vi også totalt 

7 enkeltintervjuer samt to gruppeintervjuer med 5 deltakere i hver gruppe. Vi brukte temaer og spørsmål 

som vi hadde med oss fra vår innledende idémyldringsfase for å utforske deres praksis og perspektiver. Det 

var i alle tilfeller minst to eller tre gruppemedlemmer til stede som intervjuet og observerte, noe som kan 

bidra til færre tilbøyeligheter i dataene (Lazar et al., 2010, s. 236). 

3.3.1. Analyse av etnografiske data 

I analysen av etnografiske data er det særlig identifisering av gjentagende mønstre og interessante 

fenomener som er av primær interesse og utgangspunkt for teoridannelse. Dette representerer en induktiv 

tilnærming  til data, der forståelse vokser frem gjennom identifisering av ulike mønstre og narrativer, og står 

således i kontrast til hypotese-drevet forskning  (Lazar et al., 2010, s. 220-223). 

Vår analyse av dataene tar utgangspunkt i tolkning av utsagn, eller diskursanalyse, der meningen i 

hva som sies, og hvordan ord benyttes til å formidle slik mening, er basis for analysen (Preece et al., 2011, s. 

290).  Data i denne sammenhengen kan ikke forstås som “noe som er gitt ‘der ute’ utenfor forskerens 

forståelse av den virkelighet som studeres” (Thagaard, 2009, s. 30). Analysen er følgelig basert på våre egne 

refleksjoner rundt og fortolkning av hva som er observert. 

3.3.2. Integrering av teknologi i bo- og tjenestetilbudet 

I vårt innledende intervju med daglig leder var det spesielt ett prosjekt som fremstod som sentralt for 

beboernes bruk av teknologi, og som etter hvert ble sentralt for vårt prosjekt. Kampen Omsorg+ deltar i et 

pilotprosjekt i regi av Oslo kommune og eSenior. Gjennom dette pilotprosjektet har alle beboerne fått 

utdelt et nettbrett med plattform for trådløs kommunikasjon mellom beboeren og senterets 

servicefunksjoner (Kampen Omsorg+, u.å., a). I og med at teknologi på Kampen Omsorg+ anses som en 

integrert del av bo- og tjenestetilbudet, er velferdsteknologi noe beboerne er vant til å reflektere rundt og 

snakke om. En viktig innsikt var hvordan beboerne er genuint opptatt av måten teknologiske innretninger 

påvirker hverdagen på både godt og vondt. Deltakere gav uttrykk for at det kunne bli mange teknologiske 

innretninger: “Synes det er for mye av det gode jeg” (kvinne, 85 år). Under intervjuet med bestyreren på 

Kampen Omsorg+ lærte vi også at eldresenteret blir styrt etter et sett med kjerneverdier:  trygghet, sosialt 

samvær, aktiviteter, helse, god ernæring. (Kampen Omsorg+, u.å., b). 

3.3.3. Vanlige utfordringer 

Ifølge bestyrer på Kampen Omsorg+ hadde nettbrettet hatt en “litt begrenset nytte”, og ble primært 

benyttet til å sjekke menyen i kaféen samt aktiviteter i fellesområdene (bestyrer, Kampen Omsorg+). Dette 

ble i stor grad bekreftet av påfølgende intervjuer. Tilkobling til nett, bytte fra skreddersydd programvare til 

nettleser, samt liten skrift var temaer som gikk igjen. Det var montert ladestasjoner på veggen i leilighetene 

hvor nettbrettet måtte lades. Dette kunne by på utfordringer for brukere som trengte assistanse for å 

komme seg opp av sengen på morgenen, da nettbrettet ikke alltid var tilgjengelig før de stod opp. 

Flere av beboerne vi snakket med uttrykte frustrasjon rundt interaksjonen og tilgangsproblemer. En 

av beboerne opplevde for eksempel at det hadde vært “finnbiff på menyen en hel uke”, og at man “må ned 
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[i fellesområdet] når nettbrettet ikke fungerer” (kvinne, 87 år). Andre pekte spesifikt på interaksjonen: “Jeg 

er ikke så flink på det ... får ikke til ... det er vanskelig å få i gang ... å trykke” (mann, 84 år). For noen føltes 

også bruk av touch-skjerm unaturlig. “Det er rart å bruke hendene [illustrerer med en sveipende 

bevegelse]”, som bl.a. førte til at det ikke ble brukt: “Bryr meg ikke noe om det .. egentlig 

aldri brukt det“ (mann, 79 år).  Vi fikk selv prøve nettbrettet (Fig. 5), og opplevde noen av 

de samme utfordringene som ble påpekt av de eldre. 

Samtalene med beboerne avdekket også noen andre problemer knyttet til deres 

daglige rutiner. Bruk av nettbank og hjemmesykepleie/hjemmehjelpstjenesten ble nevnt 

av de fleste. De opplevde det som problematisk at det var uforutsigbart når hjemmehjelp 

og hjemmesykepleier ville komme og at de ikke alltid kjente de som kom: “Jeg kjenner 

dem i hovedsak, men de to siste dagene har det vært noen andre, [og] jeg får ikke beskjed 

om hvem som kommer” (kvinne, 85 år). 

3.3.4. Funn vi tok med oss videre i designprosessen 

● Bruk av TV, mobil og nettbrett vanlig, men varierende. Noen hadde PCer de 
brukte regelmessig. 

● Alle hadde og brukte TV. 
● Deltakelse på sosiale medier og bruk av internett varierte mye, fra daglig bruk til 

lite eller ingen bruk.  
● Vanlige aktiviteter som ble utført med nettbrettet:  

- se på dagens aktivitetsprogram og menyen i kantinen 
- kommunikasjon med venner og familie,  
- ta bilder, nettbank og å lese nyheter på nett 

● I tillegg til dette benyttet flere deltakere velferdsteknologi som trygghetsalarm og automatisk 
pilledosett. 

● Flere rapporterte en opplevelse av å bli overveldet av antallet teknologiske innretninger. 
 

3.4. Endelig konsept 

Med utgangspunkt i de etnografiske undersøkelsene, 

besluttet vi å utvide en av våre første idéer om å 

tilgjengeliggjøre sosiale medier gjennom tangible 

interaction. Vår nye idé var å utvikle en konseptuell modell 

som fanget flere av behovene vi identifiserte i denne fasen i 

et mer generelt varslingssystem (Fig. 6). Den konseptuelle 

modellen fungerer her som en “outline of what people can 

do with a product and what concepts are needed to 

understand how to interact with it” (Preece et al., 2011, s. 

400). 

Med bakgrunn i nettbrettene beboerne hadde fått 

utdelt gjennom pilotprosjektet, besluttet vi å forsøke å overføre noen av nettbrettets funksjoner til et fysisk 

format. For å forankre valget av informasjonskategorier tok vi også utgangspunkt i fire av verdiene daglig 

leder presenterte som sentrale i eldresenterets omsoomsorgsmodellodell: aktivitet, sosialt samvær, god 
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ernæring og trygghet. Målet ble å samle relevant informasjon om de eldres nærmiljø på ett sted og gjøre 

den tilgjengelig også for dem som strevde med å bruke berøringsskjerm. Informasjonen som skulle 

representere disse fire kjerneverdiene ble dagens aktiviteter, bilder fra familie og venner for sosialt samvær, 

og dagens meny for fokus på god ernæring. I den siste kategorien, trygghet, tok vi utgangspunkt i 

utfordringene med hjemmetjenestene som ofte ble nevnt under de etnografiske undersøkelsene. Meldinger 

fra hjemmehjelp og hjemmesykepleie – hvem som kommer og når – ble inkludert for å øke opplevelsen av 

forutsigbarhet og trygghet. Vi ønsket også å ta tak i opplevelsen flere av brukerne formidlet rundt at de var 

overveldet av mengden teknologiske innretninger. Dette ble et styrende element i den videre 

designprosessen ved at vi søkte å utforme en gjenstand som i uttrykksform minner minst mulig om 

teknologi. Vi ønsket også å redusere interaksjonens kompleksitet  gjennom å introdusere få handlinger for å 

hente opp informasjonen. 

4. Iterasjon #2: Prototyping 

4.1. Tidlige prototyper 

Idéer som utviklet seg gjennom den tidlige konseptutviklingen, ble først kommunisert og diskutert i 

prosjektgruppen gjennom flere lavoppløselige papirprototyper (Fig. 7). Bruk av enkle og raske 

papirprototyper i denne fasen, er en effektiv måte å utforske, avklare og velge mellom mulige design 

(Preece et al., 2011, s. 390-391).  

Vi vurderte ulik funksjonalitet og ulike interaksjonsformer, samtidig som vi testet diverse tekniske og 

materielle komponenter (Fig. 8). Av tekniske komponenter eksperimenterte vi med induksjonslading, 

batterier, NFC, WiFi, skjerm, radiokommunikasjon, lyd og ulike lyskilder. Parallelt med dette utforsket vi 

også ulike materialer og former. Vi benyttet silikon, plastilina, fimoleire, stoff, garn og treverk og utformet 
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eggformer, kuler og kuber. Vi eksperimenterte også litt med ulike ideer til interaksjonsform som store 

knapper på en fjernkontroll og å legge gjenstander inntil hverandre.  Denne nye sammensetningen av 

individuelle komponenter, teknologi, materiale, datakilder, interaksjonsformer og multimodale 

tilbakemeldings- mekanismer, kan her potensielt representere konsepter som på nye måter relateres til det 

eksisterende (Wiberg & Stolterman, 2014, s. 531). 

4.1.1. Materialtesting 

Parallelt prototypearbeidet utførte vi materialtester i form av blindtester med tre 

beboere på kampen Omsorg+ (Fig. 9). Formålet med disse testene var å utforske 

hva de eldre brukerne forbant med ulike materialer og hva de oppfattet som 

ønskelig med tanke på opplevelsen av å manipulere en fysisk gjenstand med 

hendene. Det var først og fremst opplevelser av materialenes overflate, den 

naturlige første kontakten med materialet, vi ønsket å utforske (Vallgårda & 

Redström, 2007, s.517). 

Vallgårda og Redström påpeker at tekstur og farge er knyttet til 

opplevelsen av et materiale. For å forsøke å unngå at materialprøvens utseende 

påvirket deltakernes vurdering av materialet forsøkte vi blindtest hvor deltakerne 

ikke kunne se materialprøven, kun kjenne på den med hendene. Vi valgte å 

inkludere materialer i testene våre som ikke egentlig var tilgjengelige for 

prototypeproduksjon, som børstet stål og silikon, da dette var en tidlig utforskning 

av hva materiale betydde for brukergruppen. 

Vi erfarte at designet av en slik materialtest er utfordrende. Teksturen og formen spilte inn på 

opplevelsen av materialet. Materialprøven kunne derfor ikke være en tilfeldig bit av materialet vi ønsket å 

teste. Det var også vanskelig for deltakerne å uttale seg om materialenes egenskaper ute av kontekst, altså 

uten å ha klart for seg hva materialet skulle brukes til. Det var vanskelig å bedømme om form og 

overflatebehandling som blir vurdert eller er det selve materialet? En mulighet for å imøtekomme dette 

problemet kunne vært å utforme materialprøver i samme form og størrelse og med lignende 

overflatebehandling. Vi erfarte for eksempel at selv om metall ofte kan være kaldt og ubehagelig å holde i 

kan en overflate i børstet stål oppleves som både varmere og mer behagelig. Tre kan oppfattes veldig ulikt 

avhengig om det er en ubehandlet trekloss eller en lakkert overflate. Vi fant at det var vanskelig å sikre 

validitet, altså samsvar mellom det vi ønsket å teste og det som ble testet. Endelig var det utfordringer 

knyttet til å rekruttere deltakere til en test med bind for øynene. 

I den videre utforskningen av materialer benyttet vi intervju og spurte om deltakernes oppfatning av 

prototypens utseende og materiale gjennom alle fasene av tester. Under de første intervjuene ble vurdering 

av materiale til et nytt og ukjent konsept utydelig for de fleste, og vi fikk tilbakemeldinger som “Det er nok 

uvesentlig hva den er laget av hvis den bare skal stå på bordet”. Vi benyttet derfor tidlige prototyper i ulike 

materialer for å kommunisere ideer til deltakerne. Det var vanskelig å trekke klare konklusjoner om 

foretrukne materialer, men vi identifiserte en tendens mot at både tre og plast kunne oppfattes som kjente 

og egnede materialer for dette formålet.  
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Da vi presenterte vår første funksjonelle prototype i tre fikk vi tilbakemeldinger om at tre var et fint 

materiale, at prototypen var liten og enkel, stilren, nøktern og nordisk i utformingen. “Det er jo det man 

forbinder med det norske, det er tre” “Den er veldig liten og fin”. “Den er enkel”. De yngste deltagerne fra 

målgruppen, samt domeneeksperter som var yngre enn målgruppen, kommenterte imidlertid at de 

forventet en utforming som var mer lik andre eksisterende teknologidesign. “Den burde være svart og ligne 

mer på de andre teknologiske tingene jeg har hjemme slik at den passer bedre inn hos meg”. “Den skulle 

gjerne vært svart eller veldig lys i utformingen slik at den kunne passe til alt. Da hadde den passet mer 

overalt”. Dette funnet var interessant sett i sammenheng med vårt uttalte mål om å utforme prototypen slik 

at den minnet lite om teknologi. Vi fant at mange oppfattet at den minnet lite om annen teknologi, og at 

yngre mennesker og de aller yngste i målgruppen ikke oppfattet dette som en fordel. I målgruppen forøvrig, 

fra omtrent 70 år og oppover, var det en klar tendens til at utformingen ble oppfattet som mer interessant. 

“Nå blir jeg interessert, når det ikke bare er en sånn skjerm, når det er noe ordentlig slik som dette” (kvinne, 

84 år). 

4.1.2. Utforming av «skjermplakater» 

Neste steg av designprosessen handlet om «skjermplakater» (Fig. 10), bilderepresentasjoner av de fire ulike 

kategoriene av informasjon som skulle leses av på skjerm. Vi vektla lik formatering i de ulike kategoriene. Et 

illustrerende bilde til venstre, dagens dato øverst og tekst på høyre side av plakaten. Rundt hvert 

skjermbilde la vi en farget ramme som gjentar fargen på lyset som indikerer den aktuelle 

informasjonskategorien på Glimt for å støtte  consistency (Preece et al., 2011, s. 29). Kategorien som 

representerte tilsendte fotografier fikk en litt annen utforming for å fremheve bildet. Istedet for dato og 

tekst vises et lite profilbilde av og eventuell skriftlig beskjed fra avsenderen nederst i venstre hjørne. 

 

4.1.3. Testing av ikoner og «skjermplakater» 

Vi har benyttet ikoner for å indikere hva slags informasjon som er tilgjengelig via Glimt, og hvilken side hver 

informasjonskategori kan leses av fra. Bruk av ikoner sammen med ulike farger, er viktige for å differensiere 

de ulike sidene. Følgelig er det avgjørende at ikonene er gjenkjennelige. En fordel ved å bruke ikoner 

fremfor tekst kan være at de er enklere å lære og huske, “especially for non-expert computer users” (Preece 

et al., 2011, s. 169). Som en del av prototypearbeidet gjennomførte vi derfor tidlig en test som fokuserte på 

ikonbruk. Målet med testen var å finne konvensjonelle og formålstjenlige metaforer. 

Vi utførte også typografiske tester med skjermplakatene.  Vi fokuserte på lesbarhet gjennom 

typografi og mengden tekst. Vi videreførte også tester av ikonene og fargene til disse testene. Basert på 
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tilbakemeldingene justerte vi kontrast, bakgrunn og tekststørrelse. Dette 

beskrives nærmere i avsnitt 5.1.3. 

Testen (Fig. 11) foregikk ved at totalt 8 personer, fordelt på to grupper, 

fikk diskutere hvorvidt ikonene vi presenterte for dem representerte 

henholdsvis «hjemme- sykepleie», «mat/meny», «aktiviteter» og «foto/tilsendt 

bilde» på en forståelig måte. Som del av ikontestingen trakk noen av deltakerne 

frem gjeldende ikonbruk på egen telefon (Fig. 12). Diskusjonen blant deltakerne 

ble grunnlaget for vårt valg av ikoner. Et problem knyttet til ikontestingen var 

muligens for få valgalternativer. Dette gjaldt særlig for kategorien «aktiviteter», 

som det var mest sprikende meninger om. Dette ikonet er spesielt utfordrende 

fordi det bør representere mange forskjellige typer aktiviteter. 

4.2. Funksjonell prototype 

Basert på forarbeidet og den påfølgende brukertestingen vi gjør rede for under, 

utviklet vi en funksjonell prototype (Fig. 13) gjennom flere iterasjoner. I 

materialiseringen av den funksjonelle prototypen har vi fokusert på å få på plass 

komponenter som gjør at den tiltenkte interaksjonen fungerer og kan testes. 

Fysiske representasjoner viste seg å være viktige i den tidlige fasen. Det ble 

derfor viktig for oss å ha en høyoppløselig prototype som formidlet hvordan vi 

tenkte oss hovedfunskjonene på en autentisk måte for å kommunisere ideen vår 

så tydelig som mulig for deltakerne. Vi utformet den første funskjonelle 

prototypen i trefinér. Den primære interaksjonen tar utgangspunkt i trådløs 

berøringsteknologi: nærfeltskommunikasjon (NFC) og induksjonslading. For å få til dette ble «Wizard of 

Oz»-teknikker benyttet. Nye beskjeder ble f.eks. «sendt» til enheten ved at vi som utførte testene brukte en 

fjernkontroll. Dette innebærer i praksis simulering av tenkt funksjonalitet, uten at dette påvirker måten 

brukeren oppfatter og interagerer med prototypen (Lazar et al., 2010, s. 276). 

Prototypen består av flere komponenter som virker sammen: (1) en kvadratisk kube (GLiMT) med 

fire sider som lyser opp individuelt, skjerm som indikerer batteri- og ladestatus samt bildeavsender; (2) en 

tilhørende basestasjon (for avspilling på fjernsyn og lading); og (3) konfigurerte mottaksenheter (mobil, 

nettbrett og TV) med eksempler på skjermplakatene beskrevet over. 
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5. Iterasjon #3 og #4: Brukbarhetstesting 

For å få testet konseptet brukte vi prototypen til å utførte vi flere brukbarhetstester. Målet var å avdekke 

brukbarhetsproblemer og andre problemer med prototypen – men også å finne ut hva som eventuelt 

fungerte godt. Intensjonen var å observere hvordan brukerne interagerte med prototypen og hvordan de 

oppfattet systemet. Vi valgte derfor å utføre to runder med formative tester på to forskjellige eldresentre, 

slik at vi kunne bruke den ene gruppen som kontrollgruppe for hovedgruppen. Kontrollgruppen var viktig for 

å avdekke eventuelle kontekstuelle bias, det vil si forhold som var spesielle for Kampen Omsorg+. Det er 

likevel viktig å påpeke at kontrollgruppen ikke er utenfor målgruppen. Her er det også viktig å ta høyde for 

andre faktorer som kan variere mellom de ulike eldresentrene, bl.a. annet eventuelle forskjeller i 

teknologikyndighet som potensielt kan påvirke resultatene (Lazar et al., 2010, s. 35). Vi hadde imidlertid 

ingen grunn til å tro at det her var forskjeller av stor betydning. Det er likevel viktig å bemerke at Kampen 

Omsorg+ er et tilbud for personer med en nedsatt fysisk funksjonsevne (Kampen Omsorg+, u.å., c). Tåsen 

seniorsenter er på sin side et mer generelt tilbud for alle over 60 år (Oslo kommune, u.å.). 

Til sammen deltok totalt 16 personer i de to formative testene, og 10 i den summative testen. 

Statistisk representerer ikke dette et tilstrekkelig utvalg for en reell generalisering. Det kan likevel 

argumenteres for at antallet er tilstrekkelig gitt prosjektets størrelse og begrensning (Lazar et al., 2010, s. 

263). Vi hadde som målsetning å få til en best mulig representasjon og fordeling etter alder og kjønn 

innenfor målgruppen. Det viste seg imidlertid ikke alltid like lett å rekruttere deltakere til 

brukbarhetstestingen. Flere sa nei. I praksis er utvalget gjort på grunnlag av det som kalles «convenience 

sampling»: “a situation where the sample includes those who were available rather than those specifically 

selected” (Preece et al., 2011, s. 224). Dette svekker til en viss grad reliabiliteten 

(Lazar et al., 2010, s. 60-61). 

Alle brukbarhetstester har blitt gjennomført i fellesområdene på 

Kampen Omsorg+ og Tåsen seniorsenter. Deltakerne har en og en blitt bedt om 

å komme bort til en delvis avskjermet «teststasjon» (Fig. 14). Dette var primært 

et praktisk spørsmål om tilgang til deltakere, men gjorde det samtidig mulig å 

gjennomføre testene i det som var kjente omgivelser for detalkerne. I noen 

tilfeller kan støy ha påvirket testresultatene, og utgjør her en mulig kilde til 

«environmental bias» (Lazar et al., 2010, s. 62).  

Testene ble gjennomført av to testere om gangen – en som gjennomførte selve testen, og en som 

noterte. Videre var testene basert på en forhåndsdefinert testplan, med tydelig spesifiserte instrukser og 

konkrete oppgaver, som til sammen dekket alle aspekter ved interaksjonen. Spørsmålet om instruering ble 

mye diskutert i forkant. Vi ønsket ikke nødvendigvis å teste hvorvidt konseptet og prototypen var «intuitiv» 

eller selvforklarende, men brukbarhet og lærbarhet. Alle deltakere fikk derfor en rask introduksjon og 

demonstrasjon før gjennomgang av oppgavene. Deltakerne ble ikke avbrutt før etter fem feil, eller før det 

var helt åpenbart at brukeren ikke ville komme seg videre (Toftøy-Andersen og Wold, 2011, s. 108). 
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5.1. Iterasjon #3: Formativ brukbarhetstest 1 

5.1.1. Opplegg og gjennomføring 

I den første formative testen (Fig. 15) fokuserte vi på brukerens 

umiddelbare inntrykk, om konseptet var forståelig, og hvorvidt brukeren 

klarte å lese av mottatte beskjeder. I forkant av testen ble en testplan 

utarbeidet med hva vi ønsket å teste av funksjonalitet, med konkrete 

oppgaver deltakeren ble bedt om å utføre, samt hva som utgjorde «riktige 

svar». Deltakerne ble videre bedt om å «tenke høyt» underveis, med ulike 

spørsmål rettet inn for å fremkalle tanker rundt interaksjon og 

forventninger til hva som skulle skje.  

Testen ble gjennomført på både Kampen Omsorg+ og Tåsen 

seniorsenter, med henholdsvis 5 deltakere på hvert sted. På Tåsen ble 

testen gjennomført tidlig på ettermiddagen i forbindelse med 

middagsservering, mens testen på Kampen ble lagt til «5-kaffen». Dette 

innebærer at det i begge tilfellene var et godt utvalg potensielle deltakere. 

5.1.2. Resultater 

Flere av deltakerne hadde problemer med korrekt avlesning i de første oppgavene. Dette viste seg i ulike 

forsøk på å sette prototypen inntil skjermsiden på mobil og nettbrett eller ved å legge dem flatt foran 

prototypen. Andre forsøkte å løse oppgaven ved å trykke på ikonene prototypen som om de var knapper. 

Etter å ha lært interaksjonen en gang, forsto imidlertid et stort flertall hvordan systemet fungerte. De løste 

derfor etterfølgende oppgaver raskere. Dette tydet på at de raskt lært seg hvordan de skulle bruke 

prototypen. En mulig forklaring på frekvensen av slike «feil» i starten, kan ha vært mangelfull beskrivelse og 

demonstrasjon av prototypen i forkant, men også at flere kan ha vegret seg for å løfte på og interagere med 

selve prototypen. Dette ble noe vi forsøkte å endre i videre tester. 

Flere deltakere hadde problemer med å lese av «skjermplakatene» som 

etter avlesning dukket opp på mobilen eller nettbrettet. Vi observerte også en 

manglende forståelse for at lys indikerte ny beskjed eller ny tilgjengelig 

informasjon, da brukerne forsøkte å lese av sider som ikke lyste. En grunn til 

dette kan ha vært at prototypen (av tekniske grunner) lar seg lese av, uavhengig 

av hvorvidt man faktisk har fått en beskjed eller ikke. Dette kan ha forårsaket 

problemer knyttet til forståelse av konseptet. 

5.1.3. Videreutvikling av prototype 

Fra denne preliminære formative testen oppdaget vi flere problemer som vi 

ønsket å løse før vi gjennomførte den neste brukbarhetstesten. Viktigste 

endringer som ble gjort var forbedring av «skjermplakatene» med økt 

tekststørrelse og kontrast (Fig. 16). I og med at flere overså at lyset indikerte en 

ny melding valgte vi også å inkludere en høyttaler som feedback-mekanisme, som 
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spilte av en lyd når det kom en melding. Vi valgte å beholde utformingen i tre og plast, da vi ikke 

identifiserte innvendinger mot materialvalgene.  

5.2. Iterasjon #4: Formativ brukbarhetstest 2 

5.2.1. Opplegg og gjennomføring 

Neste test ble gjennomført med 6 deltakere – 3 på Kampen og 3 på 

Tåsen. Opplegget tilsvarte formativ test 1, men vi la til nye oppgaver 

rettet inn mot annen funksjonalitet. Fokus for formativ test 2 (Fig. 17) var 

primært skjermen på toppen av prototypen, batteriikon og funksjonalitet 

knyttet til basestasjonen (lading og avspilling på TV). Siden vi nå også 

hadde lagt til lyd som tilbakemelding, ønsket vi også å teste hvor godt 

deltakerne kunne oppfatte den. Under denne testen ga vi en mer 

utfyllende beskrivelse og demonstrasjon av selve prototypen, fordi vi 

ønsket å teste om brukerne klarte å forstå det og lære det selv.  

5.2.2. Resultater 

Med tydeligere beskrivelse av hvordan prototypen fungerte, så vi tydelige tendenser til bedre resultater hos 

flere av deltakerene. Det var likevel noen som gjorde de samme feilene ved avlesning som 

i de første formative testene. Ikonet på skjerm som representerte ladestatus, var 

umiddelbart gjenkjennelig for flere av deltakerne: “Det er ladingen på batteriet [peker på 

skjermen]” (mann, 79 år), og “Nå lades den!” (kvinne, 83 år). Det var likevel noen som 

hadde problemer med å gjenkjenne ikonet og hva det representerte: “Minner om en 

fjernkontroll eller noe – en temperaturvelger ... en litt større tupp på enden der kanskje ... 

skal ikke mye til [om batteriet, plusspolen og hvordan det kunne tydeliggjøres at det var 

et batteri]” (mann, 71 år). En vanlig «feil» var forsøk på å lade Glimt ved å legge skjermen 

på prototypen ned mot ladestasjonen. Batteriikonet på prototypens underside – med 

tilsvarende ikon på ladestasjonens overside (Fig. 18) – viste seg følgelig å ikke være en 

tilstrekkelig tydelig kobling. Dette kan skyldes et oppfattet brudd på consistency. De 

øvrige sidene med ikoner skal legges mot en avspillerenhet. Dermed er det forståelig at 

deltakerne trodde at man også kunne sette i gang lading ved å legge batteriikonet de så 

på skjermen mot basestasjonene. Vi hadde tegnet inn et batteriikon på undersiden av Glimt og på 

basestasjonen. Når vi gjorde oppmerksom på dette forstod deltakerne denne koblingen og satt Glimt til 

lading på riktig måte. 

Ingen av deltakerne hadde imidlertid problemer med å se koblingen mellom avsenderbildet på 

prototypens skjerm, og samme bilde på skjermplakaten. Bruk av lyd viste seg derimot å ha liten effekt. Den 

viktigste grunnen til dette var at den i testsettingen var vanskelig å høre. På direkte spørsmål om lyden 

kunne høres, svarte flere at det var for lavt volum: “Det piper ja ... men litt lavt ... det burde være høyere” 

(mann, 81 år). Dette kan skyldes relativt støyete omgivelser under testene og tekniske aspekter knyttet til 
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høyttaleren som ble anvendt i prototypen. 

 

5.2.3. Videreutvikling av prototype 

Etter formativ test 2 var det tydelig at lydvolum måtte justeres opp. 

Resultatene pekte også mot at ladeikonet var vanskelig å forstå, og vi 

endret derfor batteriikonet på skjermen. En viktig justering fra tidligere 

prototype var også tydeliggjøring av ikonene som representerte de 

ulike informasjonskategoriene. I stedet for papirbaserte klistremerker, 

ble ikonene forstørret, tegnet direkte på plexiglasset med laserkutter 

og fargelagt svarte for å øke kontrasten (Fig. 19). Boksen ble også frest 

og kuttet i eik i stedet for finer som siste utgave av prototypen (Fig. 20). 

 

5.3. Summativ brukbarhetstesting 

5.3.1. Opplegg og gjennomføring 

Etter å ha gjort noen endelige endringer på Glimt, så ville vi utføre et eksperiment, hvor vi ville se om å 

bruke Glimt faktisk var å foretrekkes fremfor å bare bruke de verktøyene som de eldre har tilgjengelig fra 

før, spesielt da med tanke på opphenting av en bildemelding fra slekt. Vi satte derfor opp følgende 

hypoteser: 
 

H0: Det er ingen forskjell mellom tiden man bruker på å få frem en bildemelding ved bruk av  

       Glimt og mobiltelefon. 
H1: Det er forskjell mellom tiden man bruker på å få frem en bildemelding ved bruk av Glimt og  

      mobiltelefon. 
 

I testen vil den uavhengige variabelen være bruk av Glimt eller mobil, 

mens den avhengige variabelen vil være den tiden det tar for brukeren å 

hente opp meldingen. For å få så valide data som mulig, var det derfor 

også viktig at testingen foregikk under så like omstendigheter som mulig. 

Vi utførte derfor en summativ brukbarhetstest (Fig. 21), for å få 

et bedre overblikk på hvorvidt systemet faktisk fungerte, spesielt når det 

kom til den selve tangible interaksjonen, og for å få testet hypotesene 

våre. Denne testen foregikk også på de samme stedene vi hadde utført 

de tidligere testene, og med samme brukergruppe, vi brukte også her 

convenience sampling hvor de som var villige til å delta var de som ble plukket med i brukbarhetstestingen.  
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Vi hadde et forhåndsbestemt sett med oppgave for brukerne, hvor vi testet interaksjonen, ved at 

brukerne leste av diverse informasjon. Under denne testen la vi et mye større fokus på å måle antall forsøk 

og hvilke feil brukerne gjorde, samtidig som vi tok tiden. Vi ville også sammenligne tiden det tok å sjekke et 

bilde med Glimt med tiden det tok brukerne å finne frem et bilde de hadde fått tilsendt på mobilen, for å ha 

et ankerpunkt for avkreftelsen av nullhypotesen.  Siden testdeltakere ble bedt å utføre begge oppgavene 

under testingen, design av vår eksperiment defineres som within-group design. Vi hadde ikke tilfeldig 

rekkefølge på de forskjellige oppgavene vi ga brukerne, eller på brukerne selv, da er det ikke et fullverdig 

eksperiment, heller et kvasieksperiment (Lazar et al., 2010, s. 42). 

5.3.2. Resultater basert på den statistiske analysen 

Etter å ha gjennomført den summative testen, var prosessering av dataene vårt neste steg. Ved å gjøre en 

enkel deskriptiv statistisk analyse, har vi klart å kartlegge noen tendenser basert på vår test. Det var totalt 

10 deltakere som gjennomførte testen, hvorav 3 i hovedgruppen og 7 i kontrollgruppen. Ideelt sett hadde 

gruppene vært like store, men på grunn av rekrutteringsvansker på Kampen ble resultatet et lavere antall i 

hovedgruppen.  Alle 10 deltakere ble bedt om å utføre 11 oppgaver (Fig. 22) som skulle utforske forståelsen 

av bruken og hadde som sin oppgave å se hvordan Glimt oppfattes med hensyn til interaksjonen den er 

basert på. Antall feil ble fulgt opp og var et kriterium i kartleggingen av brukervennligheten. Ulikt antall av 

testdeltakere i hver av disse to gruppene gjorde utregning av gjennomsnittet nødvendig for sammenlikning 

(Fig. 23). I tillegg kan vi fastslå at et lavt antall deltakere betydelig senker validiteten og omfanget av 

resultatene våre.  

Funnet som er tydeliggjort i grafen (Fig. 23), tyder på at oppgavene knyttet til opplesning av 

informasjonen på selve «skjermplakatene» ble gjennomført uten feil. Det vil si at størrelsen på teksten, 

kontrast og informasjonen som ble formidlet var lesbar og forståelig.  

 Læringseffekten er en ting vi gjerne skulle ha vist, siden vi så at deltakerne etterhvert skjønte og 

mestret hva interaksjonen var bygd på. Dessverre påvirket antall tilfeldige feil testen vår på negativt vis. 

Andre type bias som kunne nevnes var environmental bias – støy på stedene hvor testingen foregikk, bias 
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caused by participants – deltakernes skepsis i å delta, nervøsitet rundt uvante omstendigheter, og 

experimenter behavior – et mulig utslag av vår egen nervøsitet. Den høye læringseffekten var noe som vi 

ønsket å fremvise, og som kunne tyde på at interaksjonen er enkel, derfor vil dette helst brukes som en 

fordel og ikke en form for tilbøyelighet. “Ease of learning and retention rate describe how quickly and how 

easily an individual can learn to use a new 

application or complete a new task [...] This category 

is [...] highly important for the adoption of 

information technology”(Lazar et al., 2010, s.27) 

5.3.3. Resultater fra kvasieksperimentet 

Vi har målt hvor lang tid testdeltakere brukte på å 

utføre avlesning av bildemelding (Fig. 24). Vi 

sammenlignet tiden det tok å hente mottatt bilde 

ved bruk av Glimt og ved bruk av mobiltelefon (Fig. 

25). På grunn av at vi brukte within-group design, 

gjennomførte vi en paired-samples t test.  
 I snitt observerte vi at brukerne som ble 

bedt om å hente bildet ved bruk av Glimt, brukte 9 

(kontrollgruppen) og 8 sekunder (hovedgruppen) på oppgaven. Når det 

kommer til tiden det tok å hente bilder ved bruk av nåværende metode 

(egen mobil), lå gjennomsnittet på 14,5 s, i kontrollgruppen, og 35 s. i 

hovedgruppen. Testgruppen vår bestod i utgangspunktet av 10 

deltakere, men noen av de hadde ikke mobilen sin tilstede, som igjen har 

redusert antall målbare forsøk til 7. Validiteten til resultatene ble uten 

tvil påvirket av denne lave representativitet av målgruppen. 

Data presentert i tabellen (Fig. 26) er et 

gjennomsnitt beregnet på samtlige testdeltakere 

uavhengig av gruppe. Etter å ha analysert data separat 

for hver gruppe, fant vi at t verdien var for høy til å 

kunne påstå at forskjellen var signifikant. Testing av 

begge sammen derimot, har avkreftet vår 

nullhypotese, og dersom konfidensintervallen er satt til 

95% (p < 0.05), er t verdien vår på 0,02 som betyr at 

forskjellen er betydelig. 

 

Paired - samples t-test tyder på at det er en forskjell mellom tiden man bruker på å få frem en 

bildemelding ved bruk av Glimt og mobiltelefon (t(7) = 0,0286, p < 0.05). 

6. Diskusjon og evaluering 
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Kvasieksperimentet vi gjennomførte i den summative testen bestod av kun 7 deltakere, noe som senker den 

representative verdien av våre undersøkelser, og følgelig validiteten. Testsituasjonen var videre 

gjennomført i en setting som ikke var fullt ut representativ for den tiltenkte brukskonteksten (hjemlig 

setting).  

Testene ble gjennomført etter en på forhånd fastlagt kjøreplan. Det var likevel situasjoner der det 

var nødvendig med ytterligere instruksjoner. Resultater fra den summative testen ble notert i et skjema, 

men resultatene kan ha her ha blitt påvirket av varierende instruksjonsmengde. Dette er mangler ved vår 

metodikk, og påvirker følgelig graden av pålitelighet. Vi vil likevel hevde at resultatene kan være viktige 

indikatorer på reelle resultater.  

Som nevnt tidligere valgte vi å jobbe med en høyoppløselig prototype tidlig i prosessen. Vi erfarte at 

dette var viktig for å kunne kommunisere vår idé tydelig for deltakerne. Samtidig kan dette øke terskelen for 

å for å gjøre omfattende endringer i henhold til funn. Det er også mulig at deltakerne unnlot å si alt de 

mente om både materialprøver og prototyper, fordi de skjønte at vi hadde lagt ned mye arbeid i 

utformingen – selv i enkle papirprototyper. Tidlig i prosessen forsøkte vi å komme rundt dette ved å 

presentere flere ulike alternativer samtidig.  

6.1. Rekruttering av en utfordrende brukergruppe 

Rekruttering har gjennom alle faser av brukertestingen vært tidkrevende og utfordrende. Enkelte uttrykte 

skepsis mot å delta i brukertesting generelt, og fordi temaet var teknologi. Andre ønsket å bruke tiden på 

sosialt samvær. Selv om vi rekrutterte flere med ulike bevegelseshemninger, 

har andre ikke ønsket å delta på grunn av dette. Vi satt gjennomsnittlig rundt 

en time med hver deltaker, selv om den formelle testen ofte var ferdig i løpet 

av et kvarter. Ofte ville de fortelle noe om seg selv (Fig. 27), kanskje vise oss 

bilder fra fortiden, og vi hadde mange hyggelige møter. Mellom formativ test 

en og to besluttet vi å gi belønning for deltakelse for å takke deltakerne for 

innsatsen.  Belønning for deltakelse besto i utdeling av sjokolade. Dette ble 

holdt skjult frem til testene var gjennomført – for å unngå at dette skulle 

påvirke resultatet (Toftøy-Andersen og Wold, 2011, s. 151), og så ut til å være 

tilstrekkelig. Dette vekket noen tanker rundt frivillighet, og hvorvidt folk er 

villige til å delta i slike opplegg uten å få noe fysisk tilbake. Siste tanken rundt rekrutteringen er at 

karakteren av opplegget kunne minne litt om en slags salgskampanje, og det å være tydelige og understreke 

at det gjaldt et skoleprosjekt, var viktig. Folk spurte om pris, og samtykkeerklæring ble sammenlignet – om 

enn humoristisk – med en avtale de måtte skrive under. 

  

6.2. Forbedringsområder og videre arbeid 

Flere empiriske undersøkelser og iterasjoner er nødvendig for å kunne kalle Glimt et «ferdig» produkt til 

bruk i målgruppen. For å oppnå et bedre empirisk grunnlag for å svare på i hvor stor grad informasjon er 

mer tilgjengelig gjennom vår løsning sammenlignet med berøringsskjerm hadde det vært nyttig med et 
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utvalg som strevde med berøringsskjerm og som utførte samme testoppgaver både på nettbrettet og 

prototypen.  

Flere deltakere uttrykte begeistring for prototypen: “Nei gud så flott ... den var dere heldige med” 

(kvinne, 77 år). Det er likevel flere områder som må forbedres betraktelig i en endelig versjon. Et flertall av 

deltakerne så ut til å forstå konseptet og var i stand til å interagere godt med prototypen etter første 

utprøving. Dette gjelder også lading, men et potensielt viktig forbedringsområde vil være endring av 

prototypen med mål om økt affordance. Vi diskuterte f.eks. mulighet for å benytte en metafor som er vanlig 

i elektronikken, og noe som potensielt er gjenkjennelig for målgruppen: bruk av han- og hunnkjønn på 

henholdsvis enheten og ladestasjonen for å fysisk kunne indikere hvilken side av enheten som passer 

sammen med ladestasjonen. Dette var et forbedringsområde vi ikke rakk å utforske og implementere. 

Noen deltakere benyttet seg hverken av hjemmehjelp- eller hjemmesykepleietilbud. Dette var 

foranledning til at flere uoppfordret foreslo alternative informasjonskategorier som erstatning. Eksempler 

på dette var busstider, kinoprogram eller mulighet for musikkavspilling. Valgbare informasjonskategorier 

kan her utgjøre en viktig forbedring for å øke produktets relevans. 

Det er videre noen tekniske aspekter som kan ha påvirket testresultatene negativt. Som nevnt var 

det for eksempel mulig å lese av de ulike informasjonskategoriene uavhengig av hvorvidt lyset for den 

aktuelle kategorien var påslått. Dette skyldes bruk av passive NFC-tags i enheten, og bruk av aktiv NFC-leser 

i henholdsvis mobil, nettbrett og basestasjon. Ønsket var å gjøre dette motsatt, slik at vi kunne slå av og på 

leseren programmatisk. Sistnevnte løsning ville kreve innkjøp og koordinering av totalt fem lesere – noe 

som representerte både et praktisk problem og et kostnadsspørsmål. 

Volumet på høyttaleren ble justert opp etter første formative test. Dette var av tekniske årsaker kun 

mulig i begrenset grad, bl.a. grunnet enhetens driftsspenning. Økt frekvens var en mulighet, men kan også 

være problematisk ved design for eldre i forhold til hørbarhet: “High frequencies should be avoided in both 

verbal and non-verbal auditory information” (Farage et al., 2012, s. 5). Dette er et område vi med fordel 

kunne ha utforsket nærmere. 

Et annet felt vi kunne ha utforsket nærmere, er bruk av farger som en form for ekspressivt 

grensesnitt, med mål om å fremkalle bestemte emosjoner hos brukeren (Preece et al., 2011, s. 131). Blått 

lys ble brukt tilknyttet aktiviteter, grønt for hjemmehjelp/hjemmesykepleie, rødt for mat og gult for bilder. 

Farger vil her potensielt kunne spille en viktigere rolle utover dens differensierende funksjon. 

 

6.3. Refleksjoner rundt utvikling av velferdsteknologi 

Gjennom intervjuene med brukerne identifiserte vi også en tydelig tendens til en viss skepsis til innføringen 

av velferdsteknologi. Dette kan kanskje sies representere et visst forbehold rettet mot en gjeldende 

«teknologiseringsdiskurs». Dette representerer ikke nødvendigvis motstand mot teknologi i seg selv – der 

flere som hadde et kritisk perspektiv selv benyttet f.eks. PC, nettbrett eller mobil. Kanskje kan det heller 

tolkes som en skepsis mot teknologisering av velferd – der teknologi oppfattes som en erstatning for 

omsorg og menneskelig kontakt. Det er med andre ord ikke teknologien i seg selv som er et mål, men hva 

det kan bidra til i hverdagen som verktøy, uten at dette går på bekostning av “godt gammeldags 

omsorgsarbeid” (bestyrer Kampen Omsorg+).  
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7. Konklusjon 

Flere av brukerne på kampen kommenterte at Glimt gjorde samme oppgaver som nettbrettet. Dette kan 

peke mot at vi lyktes med å overføre funksjoner fra det berøringsskjermbaserte grensesnittet til det fysiske 

på en måte som brukerne kunne følge med på. Samtidig har løsningen både konseptuell og praktisk 

overføringsverdi ved at informasjonskategoriene kan skiftes ut. Flere av brukerne som syntes nettbrettet 

var vanskelig å bruke på grunn av kompleksitet eller vanskeligheter med å bruke selve berøringsskjermen, 

uttrykte interesse og begeistring for løsningen.  

På nåværende tidspunkt har vi ikke tilstrekkelig empirisk grunnlag for å fastslå i hvor stor grad 

løsningen gjør informasjon mer tilgjengelig for de som strever med berøringsskjerm. Vi fikk imidlertid 

avkreftet vår nullhypotese og vist at brukerne brukte kortere tid på å hente frem en bildebeskjed på Glimt 

enn på mobil. Det vi har funnet i vårt kvalitative materiale er imidlertid at grensesnittet synes å blir 

oppfattet som tilgjengelig, og at konseptet kan forstås og tas i bruk etter en kort instruksjon og 

demonstrasjon. Ved å flytte utvalgte funksjoner fra nettbrettet til et tangible grensesnitt som i vår 

prototype har vi gjort interaksjonen ved henting av konkret informasjon mindre kompleks. Våre 

undersøkelser peker mot at denne løsningen oppleves som mer tilgjengelig enn berøringsskjerm av de som 

strever med å benytte et slikt grensesnitt. Vi erfarte også at løsningen ble oppfattet som inviterende, enkel 

og morsom å bruke.  

7.1. Formidling og bidrag 

Vi fikk tilbud av vår veileder om å presentere vårt prosjekt for INF1500 studenter, som vi takket ja til. I 

presentasjonen hadde vi fokus på formidling av utviklingsprosessen og demonstrerte vår prototype. Vårt 

prosjekt ble godt tatt imot og vi var glade for å kunne svare på spørsmålene rundt. Vi har også sendt inn et 

abstract til HCII15 hvor vårt bidrag er erfaringene vi har gjort oss rundt å ta utgangspunkt i de eldres 

eksisterende kompetanse og kunnskap, tilgjengeliggjøre skjermbaserte grensesnitt som TUI og 

utforskningen av materialer i fellesskap med de eldre. 
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