
 

Wonder document 
 

Hvem er vi? 
Vi er fire masterstudenter som går første året innenfor Informatikk; design, bruk, interaksjoner. 
Gruppen består av:  

● Hanne Borgersen (hanbo) 
● Madelen Ljunggren (madelehl) 
● Daniel Lange (danilan) 
● Ingeborg Eilertsen (ingeboei) 

 

Hva? 
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. Det tikker stadig inn meldinger 
og varsler på våre mobile enheter; som alt fra mobiltelefoner, datamaskiner, smartklokker, skjermbrett 
osv. Dette gjør at vi ofte blir bombardert med notifikasjoner som igjen krever vår oppmerksomhet. 
 
Vi har valgt temaet “teknologi som forstyrrende element og teknologi som løsning”  for vår 
prosjektoppgave. 
 

Forskningsspørsmål 
Vi ønsker å undersøke hvordan unge voksne  benytter teknologi i hverdagen. Dette kan innebære bruk 
av mobile tjenester under for eksempel forelesning, i møterommet eller når de kjører bil. Vi har 
imidlertid ikke spesifisert hvilket område vi ønsker å undersøke mer i dybden, da vi planlegger å 
intervjue brukere for å finne deres behov. På denne måten vil vi jobbe mer i form av en induktiv 
tilnærming med fokus på empiriske undersøkelser, for så å videre kunne trekke inn relevant teori og 
spesifisere forskningsspørsmålet. 
 
Noen relevante spørsmål kan være: 

● Hva, hvordan og når bruker unge voksne teknologi i hverdagen? 
● På hvilken måte forstyrrer teknologi unge voksne i hverdagen? 

○ Hvilke konsekvenser kan dette gi? 
● Hvordan kan design gjennom mobile tjenester fremme økt konsentrasjon? 

○ Kan det bidra til bedre læringsutbytte og engasjere til mindre bruk av distraherende 
enheter? 

○ Kan design av mobile tjenester føre til eventuell feil bruk og dermed svekke 
konsentrasjonen? 
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Hvorfor? 
Vi er interesserte i dette temaet fordi vi selv har sett og opplevd hvordan teknologi kan være med på å 
stjele vårt fokus. 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 leser de siste nyhetene på nettaviser?  
 
Vi ønsker derfor å undersøke dette temaet nærmere, da vi synes det er interessant og opplever at det er 
noe svært mange kjenner seg igjen i. I tillegg er vi nysgjerrige på hva mulige konsekvenser kan være 
ved å gi mobile enheter for mye oppmerksomhet når man egentlig ikke burde, slik som for eksempel 
bruk av mobiltelefon når man kjører. 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. 
 

Hvordan? 
Alle i gruppen studerer som nevnt tidligere design og det er derfor naturlig for oss å fokusere mer på 
designaspekter og interaksjonen mellom menneske-maskin ved mulige tjenester vi undersøker, enn de 
tekniske aspektene. Vi vil derfor benytte en brukersentrert designtilnærming da dette er noe vi har god 
erfaring med fra tidligere prosjekter og vi synes det er spennende å inkludere brukerne i prosessen. 
Målet er en iterativ prosess for å samle inn data, skaffe innsikt i brukerbehov og problemstilling, 
prototype og brukerteste. 
 
Vi ønsker å starte med intervjuer der målet er å undersøke hvordan teknologi forstyrrer brukerne i 
deres hverdag. Dette vil bli utgangspunktet for videre arbeid i prosjektet, slik at vi deretter kan 
konkretisere forskningsspørsmålet med et spesifikt fokusområde. Vi tenker at det kan være relevant å 
ta for oss eksisterende løsninger, slik som appen Hold, som kan avdekke brukerbehov og studere 
tilhørende bruksområder. Dermed vil det også være relevant å benytte metoder som observasjon og 
spørreundersøkelse for datainnsamlingen, før vi kommer opp med et designforslag og brukertester. 
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