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1. Innledning 
Dagens teknologi er tilrettelagt for å kunne benyttes hele tiden og hvor som helst, noe som gjør at den 

lett kan stjele vår oppmerksomhet fra det vi egentlig skal fokusere på. Vi har konstant tilgang til en 

rekke underholdende og nyttige applikasjoner, og det tikker stadig inn meldinger og varsler på våre 

mobile enheter; som kan være alt fra mobiltelefoner, datamaskiner, smartklokker, skjermbrett osv. 

Notifikasjonene krever vår oppmerksomhet, og drar fokuset bort fra våre umiddelbare omgivelser og 

inn i det virtuelle. 

 

Vi valgte det overordnede temaet “digital teknologi som forstyrrende element og digital teknologi 

som løsning” for vår prosjektoppgave. Vi er interesserte i dette temaet fordi vi selv har sett og 

opplevd hvordan teknologi kan være med på å stjele vårt fokus i studiehverdagen. Det har for 

eksempel gjort oss lite oppmerksomme på relevante hendelser og ting som skjer rundt oss, og dermed 

hindret oss eller påvirket hvordan vi har utført vårt egentlige arbeid. Teknologien har rett og slett være 

et forstyrrende element i flere situasjoner. Hvem har vel ikke opplevd at det under forelesning er mer 

spennende å følge med på studenten på raden foran som sjekker Facebook eller studenten ved siden av 

som leser de siste nyhetene på nettaviser?  

 

Det at digital teknologi gjør det mulig å utføre mange aktiviteter samtidig, og bytte raskt mellom 

oppgaver, kan være en utfordring for studenter som i stor grad har ansvaret for å strukturere tiden sin 

selv. Det kan være fristende å bruke laptopen eller mobiltelefonen til andre ting, dersom oppgavene 

man skal gjøre er kjedelige eller virker lite interessante. Dette kan gjøre studentene lite 

oppmerksomme på viktige hendelser og opplysninger, for eksempel i forelesning eller på lesesalen. Vi 

ønsker derfor å rette fokuset mot studenter i våre undersøkelser, da vi synes det er interessant og 

opplever at vår problemstilling er noe svært mange kjenner seg igjen i. Gjennom prosjektoppgaven 

ønsker vi ved hjelp av mobilteknologi å designe en tjeneste som kan bidra til skjerpet konsentrasjon 

og fokus, i form av teknologi som en løsning og ikke et forstyrrende element. 

 

1.1 Forskningsspørsmål 
Vår interesse for teknologi som forstyrrende element for studenter gjorde at vi valgte å spisse 

undersøkelsene våre inn mot forskningsspørsmålet: 

På hvilken måte kan mobile tjenester hjelpe studenter med å konsentrere seg i forelesningene? 

 

Vi valgte forelesninger som kontekst da dette er en av de viktigste delene i studiehverdagen. I 

forelesningen blir studenter presentert for mye informasjon som er viktig å få med seg og forstå. 
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Studenter har selv ansvar for å nå sine faglige mål, og må balansere resultater som kommer på lengre 

sikt opp mot kortsiktig tilfredsstillelse. Siden både PC og mobil oftest er tillatt i forelesningene, blir 

det opp til studenter å benytte strategier for å unngå unødvendige forstyrrelser. 

 

For å utforske det overordnede forskningsspørsmålet vårt har vi valgt å stille følgende underordnede 

spørsmål: 

1. Hvordan kan digital teknologi forstyrre studenter i forelesning? (Litteratur og observasjon i 

forelesninger) 

a. Hva kan dette føre til? 

2. Hva slags applikasjoner finnes for å forhindre eller motvirke slike forstyrrelser? (Review) 

3. Hva slags strategier bruker studenter for å holde konsentrasjonen oppe i forelesningen? 

4. Hvilke erfaringer har studenter med applikasjoner for å fokusere på bestemte oppgaver? 

(Intervju) 

a. Hva fungerer bra med dagens løsninger? 

b. Hva fungerer ikke så bra? 

c. Hva kan gjøres annerledes?  

 

2. Litteraturstudie 
Tidligere, da nyere teknologier ikke hadde kommet inn i bildet, var det en klar forbindelse mellom 

aktiviteter og steder. Dersom man for eksempel skulle kjøpe kinobilletter til en film man ville se på 

kino, måtte man dra til den spesifikke kinoen der man ønsket å se filmen, for så å kjøpe billettene det. 

Slik er det ikke nå; vi kan enkelt kjøpe billetter via en app på mobilen eller via en nettside på PC’en. 

Nye teknologier løsner opp i forbindelsen mellom aktiviteter og steder. Institusjoner er mindre knyttet 

til steder, og aktivitet blir mer “rennende”. Nye teknologier for tilkobling tillater kontinuerlig 

tilstedeværelse, som gjør at en hvilken som helst institusjon kan strukturere aktiviteter på et hvilket 

som helst sted (Agre, 2001). Tamminen et al (2004, s. 142) tar i sin artikkel opp hva som skal til for å 

gjøre dette på en vellykket måte: “Social acceptability of new context-aware technologies is 

dependent on how well they fit into the routinely carried out mundane processes of everyday life.”  

 

De nye mobile tjenestene tilrettelegger for at studenter kan utføre aktiviteter som tidligere bare var 

tilgjengelig på bestemte steder, nå også kan utføres fra lesesalen eller forelesning. Slike tjenester kan 

være alt fra nettbank, til jobb, spill eller sosial kommunikasjon. Dette kan være tidsbesparende og 

samtidig utfordrende, fordi de i stor grad må ta flere valg om hva de skal gjøre, hvor og når. 
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Howard Rheingold (2001) er en skribent som også tar opp hvordan teknologi tilbyr kontinuerlig 

tilstedeværelse og spør seg selv hva denne teknologien gjør med oss. Han skriver: “Technology is my 

native tongue. I’m online six hours a day… I’m connected...”. Rheingold oppsøker et amish-samfunn 

for å få et nytt perspektiv på bruk av teknologi, ved å se på en sivilisasjon han ikke er medlem av. I 

amish-samfunn er det biskopene som vurderer og bestemmer om ulike teknologier skal bli tillatt eller 

ikke. Hovedspørsmålet de stiller seg når de vurderer teknologiene er “Does it bring us together or 

draw us apart?”. For amish-folket er det for eksempel ikke vanlig å ha telefon i hjemmet, da de ikke 

ønsker ytre forstyrrelser inn i familielivet. I stedet er det vanlig å dele telefon med andre familier og 

oppbevarer den i et skur. Dette kan kanskje sees på som et forsøk på å holde fast ved koblingen 

mellom sted og aktivitet, selv om teknologien gir mulighet til å løse den opp. 

 

Rheingold blir fascinert av hvordan Amish-folket evaluerer teknologiske verktøy over tid, og hvordan 

de sakte arbeider seg frem til en felles avgjørelse for hvordan man skal bruke disse. Han påpeker at 

vestlige samfunn ikke har mange slike diskusjoner, slik som amish-biskopene har, men at vi trenger 

dette fordi et moderne heterogent samfunn kommer til å ha forskjellige verdier, kompromisser og 

diskurser (Rheingold, 2001).  

 

[Her kommer det en bedre overgang senere] 

 

Spørsmålet om hvordan universitetsstudenter bruker datamaskiner i forelesningen har blant annet blitt 

tatt opp av Ragan, Jennings, Massey and Doolittles, i deres artikkel; “Unregulated use of laptops over 

time in large lecture classes” (2014). Studien ble gjennomført i et fag […skriv litt til]. I tillegg ville de 

finne ut av hvordan bruken endret seg i løpet av forelesningen, samt hvorfor noen valgte å ikke ta med 

PC på forelesning (Ragan et al., 2014, s.80). Ved hjelp av spørreskjema og observasjon (Ragan et al., 

2014, s.80) fant de at 59% av studentene hadde med laptop mens 41 % ikke hadde det. Det var flere 

grunner til at studentene ikke tok med PC blant annet at […skriv litt til] (Ragan et al., 2014, s. 81). 

 

Av de studentene som hadde med PC var det å ta notater den vanligste enkeltaktiviteten, mens bruk av 

sosiale medier og diverse “surfing” kom som nummer to og tre (Ragan et al., 2014, s.81). Dette viser 

at laptopen brukes som et legitimt hjelpemiddel for mange av studentene, noe som ifølge Ragan et al. 

(2014, s. 85) bør tas hensyn til i diskusjoner der man vurderer å forby eller begrense PC-bruk i 

forelesningssalene. Dette sagt, da de delte opp PC-bruken i to kategorier; faglig relevante og 

irrelevante oppgaver, viste det seg at en overvekt av tiden gikk med til irrelevante gjøremål. Ifølge 

spørreundersøkelsen brukte studentene 61% av tiden på datamaskinen til irrelevante oppgaver og 

under observasjonen fant de at 63% av bruken var irrelevant (Ragan et al., 2014, s. 84).  
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Et studie gjennomført av Sana et al. (2013) presenterer to eksperimenter hvor de undersøker hvilken 

effekt PC-bruk har på læring. Det første eksperimentet undersøker om bruk av bærbar datamaskin 

under forelesning ville hindre læring, målt ved hjelp av en forståelse-test etter forelesning. I det andre 

eksperimentet undersøker de om det å se andre bruke bærbare datamaskiner under forelesning 

påvirker deres læring negativt, også målt ved hjelp av en forståelses-test etter endt forelesning. 

Resultater fra eksperiment 1 viser til at deltakerne som brukte bærbare datamaskiner under forelesning 

scoret 11% lavere på forståelse-testen enn de som ikke brukte bærbare datamaskiner. Resultater fra 

eksperiment 2 viser at deltakere som kunne se andre bruke bærbare datamaskiner scoret betydelig 

(17%) lavere på testen enn deltakere som ikke kunne se andre deltakere bruke datamaskinene. 

Deltakerne scoret høyere på enkle spørsmål enn de komplekse spørsmålene.  

 

[KORT OPPSUMMERING.] 

 

3. Datainnsamling 
I startfasen av prosjektet, før vi hadde bestemt oss for et forskningsspørsmål, gjennomførte vi to 

observasjoner i brukskontekst, samt et intervju. Hensikten var å skaffe en bedre forståelse av 

målgruppen i kontekst, for så å kunne snevre inn forskningsspørsmålet. Videre gjennomførte vi et 

litteraturstudie (presentert i del 2.), der vi leste om forholdet mellom aktiviteter og steder, samt 

hvordan digital teknologi kan forstyrre studenter i forelesning og hva dette kan føre til. Deretter gjorde 

vi review av applikasjoner og plugins som kan øke produktivitet, for å bli kjent med eksisterende 

løsninger.  

 

3.1 Observasjon av brukere i kontekst 
For å få større innsikt i kontekst og omgivelser valgte vi å gjennomføre to observasjoner, noe som 

også ga oss innblikk i brukernes mønstre og vaner. Den første observasjonen ble gjennomført på 

lesesalen på Universitetsbiblioteket på campus Blindern (UB), mens den andre foregikk på en 

IN1000-forelesning i auditoriet i Sophus Lie (SL).  

 

Målet for observasjonene var å få litt bedre kjennskap til hvordan ulike studenter arbeider på lesesalen 

og hvordan de opptrer på forelesning. Da vi alle i prosjektgruppen er studenter selv hadde vi flere 

tanker på forhånd om hva vi kom til å se, men vi prøvde i størst mulig grad å holde egne erfaringer og 

arbeidsmåter avgrenset fra prosjektet. Begge observasjonene ble gjennomført som direkte observasjon 

i brukernes naturlige omgivelser, der brukerne ikke var klar over at vi observerte dem. På denne 
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måten minsket vi et mulig bias ved at brukerne kan endre oppførsel eller væremåte dersom de er klar 

over at de blir observert, med et ønske om for eksempel å fremstille seg selv i best mulig versjon 

(Rogers et al, 2014). Andre faktorer og mulig bias som kan forekomme under observasjon er at vi ofte 

filtrerer det vi ser og hører, samt videre tolker dette etter egne historier, erfaringer og bias (Lazar et al, 

2010). Vi fokuserte derfor på å notere ned det vi observerte og utsette tolkningene til analysen av 

dataen. I tillegg benyttet vi to observatører som observerte uavhengig av hverandre, slik at de 

eventuelt kunne korrigere hverandre og motvirke bias. Det var videre nyttig med observasjonsguiden 

som en felles retningslinje på hva vi ønsket å konsentrere oss om. 

 

3.1.1 Observasjon på Universitetsbiblioteket 
Gjennom observasjonen ønsket vi å se hvordan studenter arbeider på lesesalen; som blant annet 

forekomst av ulike forstyrrelseselementer, bruk av verktøy, hvordan de arbeider, hvordan og hvor ofte 

studentene tar pauser, samt om det er noen fellestrekk som går igjen for flere av studentene.  
 

 
 

Det ble noe endringer i planene underveis, hvor vi ble nødt til å tilpasse planen. Vi tenkte det var 

mulig å observere fra 4. etasje på UB, i de små “tårnene” og fra “balkongen”, for å se ned på 

studentene som jobber i 3. etasje. Det viste seg imidlertid at avstanden ble for stor og at vi ikke klarte 

å se hva studentene arbeidet med. Dermed valgte vi å observere i 1. etasje, hvor vi stod ved et bord 

plassert bak noen pulter med PC’er til utlån. Dette fungerte bedre og vi fikk oversikt over studentene, 

deres arbeid på PC’ene og eventuelt andre verktøy de brukte.  

 
Studentene vi observerte arbeidet på PC med skriveprogrammer som Word og søkte etter informasjon 

på Internett. Flere av studentene satt med musikk på ørene. Ingen brukte papir og penn eller hadde 

bøker tilgjengelig. Alle vi observerte tok opp mobilen for å sjekke sosiale medier eller sende 

meldinger. I tillegg var det flere som sjekket Facebook, Finn og Digipost, samt tegnet i Paint. Ni av de 

 
INF5261 H17     |     6 



 

elleve vi observerte hadde et tydelig mønster der de sjekket telefonen jevnlig og brukte den i korte 

intervaller gjennom arbeidsøkten.  

 

3.1.2 Observasjon i IN1000 forelesning 
Hensikten med observasjonen på IN1000-forelesning var å få et generelt inntrykk av bruk av digital 

teknologi på forelesning, både faglig relevant og irrelevant bruk. Eksempler på dette kan være 

hvordan de noterer underveis, om de noterer, hvilke verktøy de benytter og isåfall hvordan de benytter 

disse, samt konsentrasjon og lydnivået underveis i forelesningen.  

 

Da vi gjennomførte observasjon på forelesning satte vi oss bakerst i salen for å få oversikt over flest 

mulige studenter. Det var noe vanskelig å se studentene plassert mange rader nedenfor, da salen ikke 

hadde stor nok helling og de ble skjult bak andre personer. Vi hadde imidlertid god oversikt over 

rundt ¼ av studentene.  
 

 
 

Vi observerte at de aller fleste benyttet seg av PC under forelesningen. Enkelte hadde også notatblokk 

i tillegg, mens bare noen få brukte bare penn og papir. Under relevant bruk observerte vi at studentene 

brukte digitale enheter til notatskriving (OneNote, Word), IDE, ta bilde av forelesningssildes. Under 

irrelevant bruk observerte vi at studentene brukte PC til Facebook, Elkjøp, spill, VG, IDE, se på 

gaming, Google translate og skrive mail. I tillegg så vi at mange brukte mobilen til blant annet 

teksting, Snapchat og Facebook, eller hadde mobilen fremme på pulten. Det ble registrert en student 

som mottok et innkommende anrop med lyd, for deretter å legge på og tekste under pulten. IDE er 

oppført både som relevant og irrelevant bruk, siden vi ikke kunne se om dette ble brukt til å notere 

kode fra forelesningen eller til andre ting.  

 

Lydnivået i forelesningen økte gradvis de siste ti minuttene og vi registrerte ni personer som gikk i 

løpet av dette tidsrommet. Da foreleseren byttet temaet underveis registrerte vi at noen begynte å 
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snakke med sidemannen og at lydnivået økte litt. Vi observerte videre at flere hadde i en eller to 

ørepropper i løpet av forelesningen. 

 

Fra observasjonene våre kan vi anta at flere av studentene mottar notifikasjoner eller varsler i løpet av 

forelesningen, noe som kan virke forstyrrende. Vi har sett at multitasking forekommer, og det er 

grunn til å tro at dette går ut over hvor mye man får ut av forelesningen. Vi så også at flere trakk med 

seg sidemannen i det de gjorde, enten på mobilen eller på PC’en. 

 

3.2 Intervju 
En av studentene i prosjektgruppen har to bekjente som har erfaring med appen Hold (se 3.3.1). Vi 

valgte derfor å gjennomførte et ustrukturert intervju med åpne spørsmål, for å lære om deres 

motivasjon og erfaringer med denne. Den første studenten bruker hovedsakelig Hold under 

forelesning. I hennes vennekrets er det en trend å bruke appen, noe som påvirket hennes motivasjon til 

å bruke appen. Studenten klarer å holde seg borte fra telefonen i 20 minutt-intervallene, men er fristet 

til å bruke telefonen hvert 20 minutt siden dette ikke påvirker poengsummen. Hun likte svært godt å få 

premier, men ønsket at hun fikk mer poeng dersom hun klarte å unngå å bruke mobilen over lengre 

tid. Den andre studenten mistet fort interessen for Hold da premiene var ikke spennende nok og hun 

opplevde at hun ikke fikk noe igjen for å bruke den. 

 

3.3 Review  
Det finnes mange ulike applikasjoner som kan hjelpe til å fjerne eller frastå fristelsen å bli forstyrret 

av mobil eller andre enheter. Vi har tatt for oss seks forskjellige programmer og tjenester som har 

formålet å øke konsentrasjonen, og sett på hvordan de fungerer. 

 

3.3.1 Hold - time well spent 
Hold er en mobilapp som er utviklet for å hjelpe studenter med å fokusere på skolen. Appen ble 

utviklet av tre studenter ved Copenhagen Business School, der deres mål med appen var at den skulle 

hjelpe studenter med å legge bort mobilen på skolen samt hjelpe bedrifter som ønsket å nå studenter 

mer målrettet (Kampanje, 2016). Konseptet med appen er at man får ett poeng hvert tjuende minutt 

man klarer å holde seg unna telefonen mens man studerer. Når man har samlet opp nok poeng kan 

man bruke disse til å hente ut en premie fra et utvalg bedriftspartnere som er invitert med inn i appen. 

Første gang man bruker appen må man registrere hvor man studerer eller går på skole, fordi appen 

krever at mobilen er lokalisert på skoleområdet for å kunne ta i bruk “20 minutters-funksjonen” og 

tjene opp poeng.  
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3.3.2 Be focused 
Appen er basert på pomodoro-prinsippene med x antall minutter der man jobber fokusert med 

arbeidet. Deretter er den en pause på y antall minutter, hvor man kobler av fra arbeidet. 

Standardinnstillingene er her 20 minutter arbeid, for så 5 minutter pause. Dette illustreres med en 

sirkel der buen rundt gradvis fylles opp og endrer farge ettersom tiden går. I midten av sirkelen vises 

nedtelling av tiden, med mulighet for å trykke på pause etter eget ønske. Appen kan gjenkjennes ved 

et symbol i form av en timer, som også vises i menylinjen øverst på skjermen når appen er i bruk (i 

vårt tilfelle testet på Mac). Det er imidlertid ikke mulig for brukeren å se gjenstående arbeids- eller 

pausetid sammen med symbolet i menylinjen. Når arbeidstiden starter er fargetemaet i appen rødt, 

mens når pausetiden starter skifter det over til grønt. Dette gir en tydelig forskjell på de to modusene.  

 

I motsetning til flere av de andre programmene og systemene vi har tatt for oss, krever Be focused en 

strukturert og bevisst bruker som velger å studere i arbeidstiden og koble av i pausetiden. Appen setter 

ingen sperrer for hvilke programmer som er mulig å åpne eller ikke, og det er på den måten ingen 

kontroll for at studenten faktisk gjør det som er forventet. 
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3.3.3 StayFocusd 

 
 

StayFocused er en plugin for nettleseren Chrome som blokkerer spesifikke nettsteder som man selv 

stiller inn på. For eksempel kan man stille 10 minutter hver dag til visse nettsteder, og når tiden renner 

ut får man ikke lov å gå inn på valgte nettsider frem til midnatt. Dersom man har tenkt til å jobbe med 

skolearbeid finnes det også en “Nuclear”-valg, som blokkerer alle nettsteder utenom de godkjente og 

valgte. 
 

 

 
 

Formålet med pluginen er å rasjonere tid til sider man har valgt per døgn, eller å blokkere alt utenom 

godkjente sider spontant ved f.eks. tider man jobber med skole. Dersom man prøver å åpne en nettside 

som er blokkert vil man bli møtt med en tekst “Shouldn’t you be working?” og nektet tilgang. Det er 

ikke lov å oppheve tilgangen samme dag eller når blokkeringen er aktiv, men det finnes likevel 

metoder for å gå rundt dette. Eksempler på dette er å benytte inkognitomodus, en annen nettleser eller 

annen enhet. 
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Det finnes også en “Challenge”-innstilling der brukeren 

blir presentert for en tungvint tekst, som man så må 

skrive inn med en rekke vanskelige ord. Dersom man 

skriver inn så mye som én feil bokstav må man begynne 

helt på nytt. Dette skal gjøre det mer vanskelig å endre 

innstillingene, for eksempel dersom man ønsker å jukse. 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Moment 
Moment er en app for iOS som fokuserer på å gi brukerne informasjon om deres mobilbruk, slik at de 

selv kan endre egne vaner dersom de ønsker det. Når den er skrudd på loggfører appen hvor lenge 

mobilen blir brukt, hvor mange ganger den blir plukket opp og kan dermed vise statistikk på hva 

mobilen brukes til. I tillegg finnes det et kurs for å bryte dårlige vaner på mobilen. Hver dag får 

brukeren en rapport med [....] og her kan man følge utviklingen over tid (Dag, uke, kvartal). 

Premiumvarianten gir i tillegg flere funksjoner som Screen-free time, Daily Limit, Tiny Reminders, 

sette tidsintervaller for loggføringen, samt en funksjon som gir beskjed når daglige rapporten er klar.  
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3.3.5 In Moment 
In Moment er en app som loggfører bruk av sosiale medier. Den registrerer automatisk hvor mye tid 

man bruker på Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Reddit, Tumblr og Twitter. 

Brukeren har mulighet til å sette en daglig grense for bruk av sosiale medier, og appen gir deretter 

beskjed dersom denne grensen overskrides. Applikasjonen kan også blokkere tilgangen etter at 

grensen overstiges. 

 

 
3.3.6 ShutApp 
I denne applikasjonen skal man utfordre venner og kjente i en “ShutApp challenge”. Her velges et 

tidsintervall der telefonen ikke skal brukes, før man videre setter telefonen på lydløs og legger den fra 

seg. Dersom noen av deltakerne bruker telefonen før tiden har gått ut, stoppes tiden og de andre får en 

beskjed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Oppsummering  
[Her kommer oppsummering og diskusjon av applikasjonene.] 
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Moment: Strategi - informasjon som motivasjon til endring og blokkering av uønsket adferd. 

In Moment: Hvordan motiverer appen brukerne? - Informasjon som motivasjon til endring og 

blokkering av uønsket adferd. 

ShutApp: Strategi - konkurranse og sosial kontroll som motivasjon. Blokkering av uønsket adferd. 

 

4. Veien videre 

 

4.1 Intervju med brukere 
Vi ønsker å gjennomføre flere intervjuer av brukere. Vi vil gjennomføre dette som semi-strukturerte 

intervjuer for å ha noe struktur som gjør det lettere å sammenligne data på tvers av de vi intervjuer, 

samtidig som vi fortsatt har mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål og gå mer i dybden underveis.  

Vi ønsker å finne ut mer om hvilke erfaringer de har med multitasking, om de har noen strategier for å 

konsentrere seg bedre. Vi ønsker også å finne ut av om de kjenner til eller har erfaring med 

applikasjoner som de vi har undersøkt. Hvorfor brukerne bruker/ikke bruker dem.  

 

4.2 Brukertesting av eksisterende løsninger 
Vi ønsker å få noen av brukerne til å teste ut noen applikasjoner i forelesning for å lære mer om hva 

som kan fungere og ikke i brukskonteksten.  

 

4.3 Krav 
På bakgrunn av våre undersøkelser vil sette opp noen krav til en tjeneste som skal hjelpe studenter å 

fokusere på forelesning. 
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4.4 Design 
På bakgrunn av kravene vi har satt opp ønsker vi å utforme et konsept som vi presenterer i en 

lavoppløselig prototype.  
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