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Forskningsspørsmål og målgruppe

Hvordan kan mobile tjenester for laptop og mobil utformes slik at de hjelper studenter å holde 
oppmerksomheten sin mot faglig relevant aktivitet og bort fra irrelevant aktivitet i forelesning?
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Resultater

● Krav

● Tydligere definert målgruppe i form av personas

● Designforslag



Resultater forts.



Innledende undersøkelser

Innledende undersøkelser:

● Brainstorming for å snevre inn tema
● Observasjon
● Ustrukturert intervju med brukere
● Spisset forskningsspørmål



Litteraturstudie

● Digital teknologi og mobilitet
● Mobil teknologi i forelesning

Image from Flaticon, Icon Pond: https://www.flaticon.com/authors/popcorns-arts



Digital teknologi og mobilitet

Image from Flaticon, Icon Pond: https://www.flaticon.com/authors/popcorns-arts



Bruk av digital teknologi i forelesning

● Rundt 60% av tiden ble brukt til faglig irrelevente 
oppgaver.

● Studenter opplevde andres bruk av laptop som det 
det mest forstyrrende i forelesning, og hadde en 
negativ korrelasjon med karakter.

● Multitasking med egen laptot gjorde at studentene 
scoret 11% lavere på forståelsestest.

● Å se andre studenter multitasking med laptop 
gjorde at studentene scoret 17% lavere på 
forståelsestesten.

● Påvirket karakteren negativt.

Image from Flaticon, Icon Pond: https://www.flaticon.com/authors/popcorns-arts



Review

● Formål: innsikt, krav til ny løsning, generere flere ideer til idémyldringen 
● Mål: avdekke strategier

● Seks applikasjoner: 
○ Hold
○ Be focused
○ StayFocused 
○ Moment
○ In Moment
○ ShutApp



Navn Intervensjon Strategi

Hold Sporing/refleksjon og 
målsetting

Belønningsbasert system for å motivere til mobilfritt arbeid.

Be Focused Målsetting Pomodoro-basert strategi, med formål om å legge til rette for gode 
studievaner.

StayFocusd Blokkering Rasjonering av tidsbruk på valgte nettsteder, med formål å blokkere 
uønsket atferd, samt frivillig initialisert blokkering av utvalgte nettsteder.

Moment Sporing/refleksjon og 
blokkering

Informasjon om egen mobilbruk generelt, med formål å motivere til 
endring og blokkering av uønsket atferd.

In Moment Sporing/refleksjon og 
blokkering

Informasjon om bruk av sosiale medier som motivasjon til endring og 
blokkering av uønsket atferd.

ShutApp Sporing/refleksjon Konkurranse og sosial kontroll som motivasjon.

Tabell. Kategoriserende tabell fra review.



Intervju med brukerne

● Undersøke:
○ Studenters erfaring med multitasking under forelesning
○ Deres strategier for å konsentrere seg
○

● Deltakere: 
○ 4 studenter, 22-25 år
○ (HiOA, CC, BI, NTNU)
○

● Funn: 



● Hva fungerer (ikke) i brukskontekst
○ Forelesning

● Identifisere positive og negative sider
● 2 uker testperiode

Funn: 
● Belønninger og premier 
● Blokkering av nettsider/programmer
● Personalisering
● Sosiale funksjoner
● Ikke: overvåking

Brukertesting



Behov og krav ved tjenesten

Kari (21 år)
● Noterer for hånd
● Mobil som vibrer
● Sjekker i 3-4 minutter

Jens (23 år)
● Noterer på datamaskin
● Mottar mail/melding
● Pågår i lengre tid

Ole (19 år)
● Ny student
● Venner som fjaser
● Konkurranse

Bert (55 år)
● Studenter uten fokus
● Usikker på håndtering
● Ønsker med aktivitet



Funksjonalitet i AppX

Sporing/logg  Personalisering     Sosiale funksjoner     Foreleserfunksjon
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Hold - Time spent well



Be Focused



StayFocusd



Moment
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