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Hensikt og mål
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“Without music life would be a mistake” - Nietzsche 1888

For mange er det å lære å spille et musikkinstrument for krevende. Å 
kunne skape musikk kan bidra til bedre helse ved å redusere isolasjon og 
passivitet.

Hvordan utforme en mobilapplikasjon på Android som støtter og inspirerer 
til samskaping av musikk basert på bevegelsesinteraksjon og prinsipper 
om universell utforming?



Musikk, helse og etikk

Relevans i forhold til helse
Helsebegrepet kan også defineres i forhold til hva som er godt 
for mennesket (Schei), ikke bare rent biologisk.
Helse som subjektivt fenomen i form av selvfølelse, relasjoner, 
kommunikasjon, mestring og sosiale relasjoner (Ruud 2009)
Rhyme og Music Impro App: Motvirke isolasjon
Music Impro App: Lett å mestre, sosialt og kommuniserende

Etikk
Informasjonssamfunnet - "Does it bring us together or does it 
draw us apart" (Rheingold, 2001)
Hvilke implikasjoner har Music Impro App i forhold til sosiale 
relasjoner?



Brukergruppe

Vår tilnærming til brukerne var basert på tanken om Universell utforming

“..the design of products and environments to be usable by all people (..) without the need 
for adaptation or specialized design.” (Ron Mace 2008)
"...avoid the stigmatizing effect of products labeled "for disabled people" ." (Plos & Busine 
2006)

Scenario
Et barn med autisme og kommunikasjonsvansker. Far og sønn spiller 
sammen, begge har det gøy mens de mestrer applikasjonen. 



Gyrosynth, Beatmaker,Seline, Bloom, Aura Flux, Ocarina/Leaf Trombone

Eksisterende teknologi

RJDJ
Lar brukerne lage musikk dynamisk ved hjelp av miljøet 
rundt, og sensorene i telefonene. 

REACTABLE
 Taktil interaksjon basert på samarbeid 

mellom brukere. Benytter seg av fysiske 
objekter plassert på et multitouchbord som 
har ulike funksjoner, som feks starte loops, 

endre pitch osv. 



Konseptuell Modell
Å skape musikk i en interaktiv sosial setting ved hjelp av telefonen.
Hver terminal er en node i et nettverk men er uavhengige av hverandre. 
Dette kan forstås ved hjelp av metaforer: Nodene kan ses på som ulike 
instrumenter, konteksten som en konstellasjon, f.eks et jazzband.
Det grafiske brukergrensesnittet lar brukerne velge mellom flere forskjellige 
instrumenter, for eksempel Violin, Xylophon, Piano og Eggshaker.
Musikken blir laget gjennom gester og bevegelse av terminalene.
En masternode styrer rytmen, effekter og tempoet på bakgrunnsmusikken, 
mens de andre nodene styrer hvert sitt instrument.
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                   Forskjellige brukergrensesnitt



Instrumentutforming, interaksjon og gester

Hvordan styre instrumentene på en enkel og meningsfylt måte?

Tradisjonelt musikkinstrument:
Tonehøyde
Tone start/stopp

Forenklinger:
Skala
Trigging i takt
Også mulighet for "fri" improvisasjon (Xylofon, Fiolin)

Sensorer:
X- og Y-akse
Kompass
Accelerometer - shake recognition



Vi har utført brukertesting både med barn, voksne og 
studenter.

 Brukertesting - (Workshop)



Teknisk videreføring 
Overføre all funksjonalitet over på den mobile enheten. 
Jobbe med det musikalske, for å få mer distinkt lyd på hvert 
instrument.
Muligheter for rytmiske variasjoner på masternoden.
Jobbe videre med bevegelsesdetekteringen til hvert enkelt instrument, 
for å øke brukerkontroll.

Konseptuell videreføring
Er det interaktive elementer eller andre aspekter ved konseptet som 
kan videreutvikles for å invitere til kommunikasjon og samskapning 
mellom brukerne? 
Hvilke gester eller bevegelse føler brukeren er mest natulige? Opp? 
Ned? Rotasjoner? Akselerasjon?  

Burde applikasjonen tilpasse seg bevegelsene til hver enkelt bruker, eller 
skal det være mulig å velge mellom ulike "nivåer"? 
Videre brukertesting

Veien videre



Oppsummering

"Hvordan utforme en mobilapplikasjon på Android som støtter og inspirerer til 
samskaping av musikk basert på bevegelsesinteraksjon og prinsipper om 
universell utforming?"

Vi klarte å lage en teknisk fungerende prototype
Konseptuelt har vi en god ide (basert på erfaringer fra brukertestingen)
Det er fortsatt tekniske og interaksjonsmessige utfordringer

Brukeropplevelsen
Mestring og kontroll
Mobilitet og tekniske krav
Kartlegging av brukere



http://www.youtube.com/watch?v=z9nZPVQMbHM

http://www.youtube.com/watch?v=z9nZPVQMbHM

