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Sammenfatning 
 

Denne rapporten er utviklet i forbindelse med prosjektet ENCODE01, et prosjekt som for 

tiden finner sted ved Institutt for medier og kommunikasjon/InterMedia UiO. 

Forskningsprosjektet ENCODE01 har som formål å kombinere forsknings- og 

rekonstruksjonsarbeidet utført på den tredje Gokstadbåten med forskning på læring og 

informasjonsformidling via håndholdte enheter. Prosjektet involverer en rekke forskere, 

utviklere og andre medvirkende, og legger til rette for en rekke spennende delprosjekter. Vi 

har kun hatt anledning å fordype oss i ett av de mange potensielle fokusområdene forbudet 

med ENCODE01.  

Mer spesifikt har vi kun forholdt oss til data akkumulert gjennom et eksperiment avholdt i 

Studio i kjelleren hos Intermedia den 14. Februar 2008. Selv dette isolerte eksperimentet har 

et stort omfang og en rekke implikasjoner til videre forskning og analyse. Vi har begrenset oss 

til å fokusere på observasjon av videomateriell fra det nevnte eksperimentet. Vår analyse av 

videomateriellet er videre begrenset til identifikasjonen og kategoriseringen av det vi har valgt 

å kalle fokusendringer. Ved hjelp av relevant teori, gode innspill fra vår prosjektveileder Ole 

Smørdal, og implikasjoner fra selve videomateriellet, har vi kategorisert fokusendringene i ti 

forskjellige fokusområder, fordelt på 3 hovedkategorier for fokus. 

 I den siste delen av rapporten vår drøfter vi hvor relevante og nyttige disse kategoriene kan 

være som inngangsverdier i forbindelse med planleggingen, videreutviklingen og analysen av 

fremtidige eksperimenter forbundet med læring og informasjonsformidling via håndholdte 

enheter.  Kategoriene, og hvordan disse på denne måten skal kunne brukes som et verktøy, er 

også hovedmålet med oppgaven.  Vi illustrerer bruken av kategoriene skjematisk og grafisk, 

anvendt på datamaterialet vi selv brukte til å avlede dem. 

 

Nøkkelord: mobile informasjonssystemer, kontekstbevissthet (eng. context awareness),  

autonomitetsgrad, sammenbruddstilfeller (eng. breakdowns), fokusendringer 
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1 Introduksjon 
 

I forbindelse med kurset INF5261 utvikling av mobile inforasjonssystemer, har vi fått 

anledning til å komme inn fra sidelinjen og ta del i ett større forskningsprosjekt; ENCODE01. 

Vi vil presentere ENCODE01 og den overordnende motivasjonen bak prosjektet nærmere i 

kapittel '2.3 Presentasjon av ENCODE01'.  Da vi dessverre ikke har hatt anledning eller 

kapasitet til å tilnærme oss ENCODE01 prosjektet med alle dets aspekter og ringvirkninger, 

har vi sett oss nødt til å gjøre det vi mener er formålstjenlige avgrensninger. Vi har først og 

fremst forholdt oss til videomateriell fra et enkelt eksperiment, som har involvert nytenkning i 

forhold til bruken av mobile enheter i en simulert utstillingskontekst støttet opp med 

utstillingsmateriell fra Gokstadbåtprosjektet. Vi presenterer selve eksperimentet og de 

anvendte teknologiene mer utførlig i kapittel '2.4; Eksperimentet'. Vi har forsøkt å analysere 

det nevnte videomaterialet fra eksperimentet med tanke på det vi har valgt å karakterisere som 

fokusendringer. Hvordan vi har kommet frem til en tydelig avgrensning ved hjelp av en 

teoretisk plattform tuftet på blant annet Heideggers kognisjonsteorier, og hvordan vi jobbet 

med den rike datamengden, kommer frem i henholdsvis kapittel 3 og 4.  I kapittel 5 

presenterer vi resultatene våre, som i all hovedsak er ett sett med det vi mener er 

formålstjenlige kategorier for kategoriseringen av fokusendringer og sammenbruddstilfeller.  

Vårt mål har vært å identifisere og kategorisere fokusendringer på en slik måte at man kan 

benytte disse kategoriene som inngangsverdier i planleggingen og kvalitetssikringen av nye 

realiseringer av lignende eksperimenter.  



2 Bakgrunn 

2.1 Kunnskapsformidling 

Læring og formidlingen av kunnskap har utviklet seg mye i løpet av de siste tiårene. Internett 

har dannet grobunn for en rekke systemer for avstandslæring (eng. e-learning), og museer og 

andre klassiske arenaer for kunnskapsformidling møter her en utfordring.  På den ene siden 

møtes de nå av et yngre publikum, som etter hvert er tilpasset en helt annen hverdag rent 

informasjonsmessig enn publikumet var for kun 10-15 år siden.  Nå finnes det personlige 

mobile enheter som kan formidle rikt medieinnhold, og som etter hvert er allemannseie.  

Dette fører til en utfordring for institusjoner som tidligere har presentert informasjon, idet 

kampen om å bli hørt tilspisses kraftig; men det bringer også med seg spennende muligheter.  

Hvordan skal utfordringene imøtekommes, og hvordan kan de nye mulighetene utnyttes til 

bedret kunnskapsformidling og læring?  Her – og spesielt i sammenheng med det siste 

spørsmålet – er det prosjekter som ENCODE01 kommer inn i bildet. 

Vi vil først gi en kort presentasjon av både Gokstadbåtprosjektet og ENCODE01.  

2.2 Presentasjon av Gokstadbåtprosjektet 

Etnologen Terje Planke og båtbygger Sven Erik Øya har vært nøkkelpersoner i forbindelse 

med rekonstruksjonene av den tredje Gokstadbåten (2002-2005). Rekonstruksjonen av båten 

er basert på 200 autentiske fragmenter av båten. Gjennom prosjektet har man villet vise at 

rekonstruksjoner kan gjennomføres ved hjelp av innsikt i selve håndverket båtbygging og 

fagfeltets tradisjoner og historie. Gokstadbåtprosjektet presenteres utførlig på prosjektets egne 

nettsider [1], men vi vil her poengtere at det i gjennomførelsen av prosjektet er rettet fokus 

mot hvordan vi forstår fortiden og hvordan man som forsker og individ kan utvikle kritiske og 

analytiske ferdigheter til egne teorier. Terje Planke uttaler seg om prosjektet;  

”Tradisjonskunnskap; det vil si kunnskap fra tradisjonell båtbygging er  

noe av det viktigste virkemiddelet vi har for å forstå den arkeologiske båten.  

Denne kunnskapen som vi får ved å forske gjennom å bygge, kaller vi 

handlingsbåren kunnskap. Den inneholder mange gode spørsmål til kildene” 

 



2.3 Presentasjon av ENCODE01 

ENCODE01 er et akronym for 'Engagement and Communication in Digital Cultural 

Environments'.  Prosjektet forteller på sine nettsider [2] at de har som mål å utvikle digitale 

miljøer for meningsfulle møter med kulturarv, og formidle forståelse for objekter og ressurser 

fra museets samlinger.  Museet de samarbeider med er Natuhistorisk Museum.  Målet er å 

bygge videre på (utvide) en plattform som allerede benyttes i 'Open Archaeology' [3] og 

'Gokstadbåtprosjektet' [1]  (to andre prosjekter ENCODE01 er forbundet med), som baner vei 

for nye innholdssjangre tilpasset mobile enheter og brukerskapt innhold.   For å få til dette er 

det nødvendig å skape koblinger mellom rike semantiske relasjoner, aktiviteter og objekter.  

Disse koblingene må gjøres tilgjengelige på mobile enheter, tilpasset brukerens aktivitet og 

lokasjon. 

 

koblinger og innhold for ENCODE01  

En wiki-plattform skal brukes som et bindeledd mellom det rike medieinnholdet museet 

bidrar med, de mobile enhetene og medieinnholdet brukerne selv kan skape.  ENCODE01 

lager de digitale miljøene og gjennomfører prosjekter/eksperimenter ved hjelp av skoleklasser 

hvor elever med mobile enheter fungerer som museumsgjester. 



2.4 Eksperimentet 

Det konkrete eksperimentet ble utført i kjelleren på forskningsparken (Studio) den 14. Februar 
2008.  En rekke personer har bidratt for å realisere prosjektet som blant involverer et 
samarbeid mellom Kulturhistorisk Museum og InterMedia. For å sette resultatene våre i en 
relevant kontekst vil vi gi en kort presentasjon av selve eksperimentet som blant annet har 
resultert i det videomateriell vi benyttet i vår videoanalyse. 

 

Vi vil innlede presentasjonen av eksperimentet ved først å illustrere et alternativt scenario; en 

slags motvekt til det faktiske eksperimentet ENCODE01 har hatt regien for. Se for deg at du 

besøker et moderne museum som har som ønske å tilføre en ny dimensjon av interaktivitet og 

samtidig benytte seg av den sosiale kapitalen som er innrullert i museet til enhver tid. Man 

kan se for seg at rundt omkring i lokalet befinner det seg interaksjonsmuligheter via 

flatskjermer som stadig oppdateres med ulike videostrømmer og annen form for media. 

Gjester kan samles ved skjermene og kanskje interagere med de ved hjelp av touch screen. De 

kan diskutere innholdet i videostrømmene og den øvrige informasjonen som blir mediert. 

Mange vil kanskje være enige i at slike interaksjonsmuligheter kan berike opplevelsen, 

fremfor kun å vandre rundt i et hav av statisk materiale. Videre kan vi se for oss at gjestene 

stiller seg opp fremfor veggmonterte kameraer og interagerer med disse for å få frem sine 

synspunkt på det de har sett og hva de mener om ulike aspekter ved utstillingen. De 

resulterende opptakene vil kunne fungere som et spennende alternativ til den tradisjonelle 

papirbaserte gjesteboken. Vi kan kanskje være enige om at dette høres interessant ut?  Det er 

likevel problematiske aspekter ved en slik løsning.  En viktig av disse er støynivået. 

Stasjonære lydenheter som skal formilde informasjon til en hel gruppe mennesker, vil 

nødvendigvis også virke inntrengende på en annen gruppe som befinner seg i nærheten, eller 

som venter på tur og betrakter et annet aspekt ved utstillingen i mellomtiden. Interaksjonen 

med stasjonære kameraer i lokalet vil altså for noen fort oppfattes som et uromoment, føre til 

økt støynivå samtidig som det vil være vanskelig å dokumentere akkurat det man ønsker 

ovenfor et fastmontert kamera.  Det blir altså ikke helt opp til den enkelte gjesten å forme 

innholdet fritt så lenge infrastrukturen er basert på stasjonære enheter. Kanskje ønsker man å 

påpeke noe relatert til en liten detalj som kameraet ikke er i stand til å få med seg i bildet. Det 

er her ENCODE01 prosjektet kommer inn. Hvorfor ikke benytte mobile teknologier til å 

berike opplevelsen på ulike utstillinger? Håndholdte mobile enheter lar deg fokusere på 

akkurat de aspektene du ønsker å fremstille, samtidig som du kan bevege deg nær nok til å 

begrense støynivået til det minimale og dermed ikke være til sjenanse for de øvrige gjestene. 



Vi aksepterer med denne argumentasjonen at mobile teknologier kan ha noe for seg i det 

angitte scenario. Det neste spørsmålet er hvilke og hvem sine mobile teknologier man skal 

basere seg på? Skal alle gjestene få utdelt ferdigprogrammerte mobile enheter i form av pda-

er eller lignende? Vi kan se for oss flere problemer ved bruken av en slik løsning. Brukere 

som ikke er kjent med grensesnittet på den valgte enheten vil føle seg ukomfortable og 

kanskje ikke få med seg den dimensjonen disse enhetene kan tilføre. Hva da med å la brukere få 

anledning til å benytte seg av sine egne mobile enheter? Hva med å gi gjestene anledning til å 

benytte seg av funksjonaliteten på sin egen mobiltelefon? 

I samarbeid med Gokstadbåtprosjektet, og med noen frivillige skoleklasser, har 

forskningsteamet ved InterMedia fått muligheten til sette opp en laboratorieøvelse hvor de 

simulerer en utstilling med gjester.  Elevene spiller roller som utstillingsgjester. Det var i 

utgangspunktet meningen at eleven eller andre medvirkende skulle kunne benytte seg av en 

hvilken som helst medbrakt mobiltelefon med blåtannfunksjonalitet. Det endte likevel opp 

med at det faktiske eksperimentet som det her er snakk om ble utført ved hjelp av utdelte 

mobile enheter i form av mobiltelefoner med blåtann.  Dette ble gjort for at alle elevene skulle 

få tilgang til nødvendig funksjonalitet. Det er likevel i utgangspunktet meningen at man skal 

kunne benytte seg av sine egne medbrakte mobile enheter. Forskerteamet har her tatt et 

bevisst valg i designet av selve eksperimentet, og vi vil komme tilbake med noen 

kommentarer til dette i forbindelse med drøftingen av vår analyse. Analysen bygger i all 

hovedsak på videodokumentasjon fra det nevnte eksperimentet. To videokameraer ble plassert 

som stasjonære observasjonskameraer, samtidig som to elever ble fulgt rundt med håndholdte 

kameraer og dertil tilhørende lydopptak. Dette resulterte i litt over fire timer med videoopptak 

(en time pr kamera). 

 

I sammenheng med presentasjon av prosjektet vårt for medstudenter, produserte vi en enkel 

grafisk fremstilling av studiolokalet.  Den er ikke ment å være en komplett oversikt, og 

inneholder ikke alle elementer fra studioet, men kan tjene som en illustrasjon for å indikere 

tankegangen bak innredningen.  Se vedlegg A. 

 



 3 Teori 

ENCODE01-prosjektet tar primært for seg læring og informasjonsformilding, og stiller 

spørsmålstegn ved hvordan ulike aspekter ved læring kan berikes ved hjelp av mobile 

teknologier.  En naturlig innfallsvinkel til ENCODE01-prosjektet vil dermed være å se på 

forbindelsen mellom menneskelig kognisjon og omgivelser delvis mediert ved hjelp av 

teknologiske artefakter og informasjonssystemer. 

I artikkelen ’embodying information systems: the contribution of phenomenology’ [8] 

poengterer forfatteren John Mingers at menneskekroppen spiller en fundamental rolle i 

forhold til menneskelig kognisjon, og påpeker implikasjonene dette har for utviklingen av 

informasjonssystemer og kunstig intelligens.  Spesielt tar han for seg hvordan våre fysiske 

egenskaper former vår interaksjon med gjenstander, redskaper og omgivelsene våre generelt.  

I likhet med Mingers har også vi valgt å hente vår teoretiske bakgrunn fra Heideggers teorier 

om kognisjon og vår tilstedeværelse i den fysiske verden.  Mingers gir noen eksempler som 

underbygger Heideggers teorier om hvordan vår tilnærmelse til gjenstander, og spesielt til 

våre tilegnede verktøy, kan beskrives ved hjelp av uttrykkene ready-at-hand og present-at-

hand, hvor forskjellen på de to tilstander er bevisstheten på selve verktøyet.  Et klassisk 

eksempel som brukes for å illustrere dette er en snekker og hans bruk av hammeren.  I det ene 

øyeblikket kan hammeren fungere som en forlengelse av kroppen og være ute av syne for vår 

bevissthet; ready-at-hand.  I det øyeblikket hammerne blir ødelagt eller ikke fungerer til en 

tiltenkt oppgave vil vår bevissthet forflytte seg fra den tiltenkte handlingen og over på selve 

redskapen; present-at-hand.  Denne fokusendringen, som Heidegger tidlig satte ord på, har i 

ettertid blitt forbundet med, og vært med på å danne grobunn for konseptet 

sammenbruddstilfeller (eng. breakdowns). Timothy Koschmann et al. tar for seg ulike 

tilnærmelser til konseptet breakdown, og henter ideer fra blant annet Heidegger og Leont’ev 

[7].  I vårt arbeid med identifiseringen og kategoriseringen av sammenbruddstilfeller har vi i 

hovedsak hentet inspirasjon fra Heidegger og hans tilnærmelse til fokusendringer og 

Leont’evs aktivitetsteori.  Dersom en aktivitet blir avbrutt, forhindret eller forsinket, vil den 

handlingen man var i ferd med å utføre bli redusert fra en rekke av ubevisste og automatiserte 

operasjoner, til en handling som krever bevissthet (handling med orienterende basis [7: 29]), 

medfører det en endring av verktøyets synlighet.  Verktøyet blir mindre transparent.  

I sin artikkel forsøker Mingers å beskrive sammenbruddstilfeller også basert på hjernestudier 

som viser at hjernen operer i form av intensive sekvenser med rask aktivitet etterfulgt av mer 

stabile og jevne aktivitetsmønstre ettersom noen aktiviteter avsluttes og nye påbegynnes. Ved 



starten av en ny aktivitet står vi ovenfor en rekke valgmuligheter. Det er i denne tilstanden - 

før vi har bestemt oss for en bestemt handling - at omverdenen og verktøyene vi benytter oss 

av er mest synlige. Det er denne betydningen av hvordan egenskaper ved verktøyet, 

utenforliggende (situasjonsbetingede) faktorer, og menneskelig kognisjon virker i en situasjon 

som gjør at fokus må endres for å fullføre en handling, vi legger til grunn for vår definisjon av 

det vi har valgt å kalle fokusendringer.  Fokusendringer hvor en handling blir 

avbrutt/forandret, ikke bare grunnet verktøyets ulike tilstander, men også av faktorer utenfor 

den avgrensede interaksjonen mellom mennesket og selve verktøyet. 

 

 



4 Metode 
 

Vi har benyttet oss av videoanalyse som observasjonsmetode.  Vi har studert litt i overkant av 

4 timer (259 minutter) med videoopptak fra gjennomføringen av eksperimentet og identifisert 

og kategorisert fokusendringer hos de medvirkende innenfor testmiljøets rammer og grenser. 

Vi har med andre ord ikke vært på utkikk etter sammenbruddstilfeller eller svakheter ved 

selve forsøksdesignet – selv om vi har sett det som formålstjenlig å i det minste være seg disse 

bevisst. 

Video som datagrunnlag for analyse, er et rikt og avansert medium.  Det gir tilgang til 

informasjon om hva som blir sagt (lyd generelt), kroppsspråk og ansiktsuttrykk, samt at det 

også setter dataene inn i en tidsmessig og romlig kontekst.  Vi ser hvordan mennesker og ting 

er plasserte i forhold til hverandre, hvordan det interageres og ikke minst hvordan det hele 

forløper i tid.  Det er nettopp denne detaljrikdommen som gjør videoanalyse til en kompleks 

og tidkrevende affære. 

”Although video data is very attractive, it is very complex to work with since both 

transcription and analysis are more difficult than is the case with audio data” 

  [10] 

Vi har adressert den overveldende kompleksiteten ved hjelp av et avgrenset interesseområde, 

og bruken av fokusendringer som identifiserbart konsept. Vi har spesielt merket oss de 

tilfellene i videomaterialet der testpersoner enten ikke forstår hva de skal gjøre, eller hvor de 

ikke klarer å utføre handlinger eller oppgaver på grunn av vanskeligheter; være seg tekniske, 

kontekstuelle eller infrastrukturelle.  Ut over dette har vi forsøkt å identifisere hver enkelt av 

disse sammenbruddstilfellene i bestemte kategorier basert på forflytning av foksus. Det første 

punktet kan også innbefatte tilfeller av ”feildesign” – noe vi primært ikke har valgt å fokusere 

på, med mindre det tydelig virker inn på vårt interesseområde; fokusendringer.  

Vi har arbeidet med videomaterialet i videoredigeringsmiljøet Avid Media Composer. Vi 

analyserte data sammen på den måten at vi observerte videomaterialet med tilhørende 

lydopptak på en felles skjerm. Hver gang en situasjon som kunne kategoriseres som en 

fokusending dukket opp på skjermen ble videoavspillingen satt på pause. Vedkommende som 

satte avspillingen på pause ville deretter bringe frem grensesnittet for å legge inn en locator. 



En locator i Avid Media Composer er et tekstlig notat med en spesifisert forfatter og et 

tidsstempel. Vi valgte å bruke akronymet SCAB forbundet med alle våre locators. Hver enkelt 

locator ble tidsstemplet og knyttet opp imot ett gitt punkt i videostrømmen. Etter at den av oss 

som avbrøt videofremvisningen hadde beskrevet den observerte fokusendringer i tekstlig form 

tok vi oss tid til å diskutere relevansen og innholdet i kommentaren. Noen ganger førte 

diskusjonen til at vi tilfører mer utførlig tekst i kommentaren, andre ganger ble vi enig om at 

situasjonen under omtale faller utenfor vår problemstilling og kommentaren ble fjernet.  Det 

ble raskt klart for oss at enkelte andre typer fokusendringer og sammenbruddstilfeller også 

kunne få betydning for ENCODE01-prosjektet som helhet, og vi valgte derfor å ta med noen 

sammenbruddstilfeller som ikke nødvendigvis var knyttet direkte til den anvendte teknologien 

og vår initiale problemstilling. Vi har valgt å kalle disse tilfellene; 

prosjektsammenbruddstilfeller - sammenbruddstilfeller forbundet med selve gjennomføringen 

av eksperimentet. Vi ser på disse tilfellene som sammenbrudd på et høyere abstraksjonsnivå 

enn fokusendringene forbundet med de mobile verktøyene og den korresponderende 

infrastrukturen. Sammenbruddstilfeller kategorisert som prosjektsammenbruddstilfeller vil 

ikke bli ytterligere omtalt i denne rapporten, men er tilgjengeliggjort for gjennomsyn i 

vedlegget til rapporten.  Prosjektsammenbruddstilfeller er markert med bokstaven p.   (Se 

vedlegg B)  Vi kom også opp i noen situasjoner hvor vi ikke så direkte fokusendringer eller 

sammenbruddssituasjoner, men hvor det likevel hendte noe som kunne være interessant for 

andre med tilknytning prosjektet.  Disse tilfellene ble ikke valgt ut fra noe spesielt teoretisk 

rammeverk.  Vi valgte likevel å ta dem med, og de ble markert med bokstaven g (generell). 

 

Til å begynne med, forsøkte vi å dele opp de observerte tilfellene i kategorier av 

sammenbruddstilfeller etter hvorvidt de synliggjorde teknologien i en gitt situasjon.  

Vi ser for oss at dette kan være både nyttig og spennende i en liknende testsituasjon som den 

vi observerte, men noen faktorer gjorde til slutt at vi selv valgte å forlate vår utelukkende 

fokusering på sammenbruddstilfeller.   

Det er spesielt to forhold som gjorde at vi til slutt endret vårt interesseområde; elevene brukte 

ikke sine egne mobile enheter, og detaljrikdommen i videoen gav oss likevel ikke innsikt i 

hva som til enhver tid foregikk på mobiltelefonene.   Uten egne mobiltelefoner virker det 

sannsynlig at mye av det som i en realistisk brukskontekst (elever med egne håndholdte 

enheter/mobiltelefoner) ville kunne klassifiseres som innøvde operasjoner (etter Leont'evs 

definisjon), i dette forsøket heller ble til egne bevisste handlinger (handlinger med 

orienterende basis).  I starten av prosjektet var det en artikkel, 'Interaction Techniques for 



Using Handhelds and PCs Together in a Clinical Setting', hvor Alsos og Svanæs tar for seg 

en studie av interaksjonsteknikker ved bruk av håndholdte enheter I en sykehuskontekst [5], 

som virket relevant for oss. De prøver ut en rekke forskjellige konfigurasjoner for mediering 

av informasjon mellom lege og pasient. I artikkelen vurderes aspekter ved selve 

brukervennligheten til de teknologiske løsningene, som brukergrensesnitt, ergonomi og 

skjermstørrelse samtidig som de ulike løsningene blir vurdert ut ifra brukernes fokusområder.   

Vi hadde nok sett for oss av vi kunne trekke veksel på noe av det samme tankesettet i vårt 

prosjekt.  Men, siden etter hvert fikk bekreftet våre antagelser om at sammenbruddstilfellene 

som i vårt videomateriell kan relateres til brukbarhetsaspekter i stor grad kunne skyldes at de 

ikke brukte egne enheter, følte vi at det ville være lite hensiktsmessig å betrakte disse 

tilfellene som relevante.  

De nevnte sammenbruddstilfellene var typiske situasjoner hvor elever måtte spørre forskere, 

eller medelever, hvordan de fikk brukt kamerafunksjonen på en telefon, hvordan man sender 

en beskjed, og liknende.  Telefonen som verktøy blir synliggjort, men ikke på en måte som 

virker direkte relevant for vårt prosjekt.  Vi valgte derfor å begrense vårt fokus til å omfatte 

det vi har valgt å kalle fokusendringer. Med dette mener vi at brukeren måtte gå fra å ville nå 

et mål (en handling) til å reflektere over forhold som gjorde at målet ikke kunne nåes, og 

eventuelt ty til andre (og bevisste) handlinger for å nå målet eller avbryte hele aktiviteten. 

I det vi ble fastere bestemt på å prøve fremgangsmåten som innebar å lete etter 

fokusendringer, ble det klart for oss at videostrømmene kunne tilnærmes også på andre 

alternative måter. Vi kunne for eksempel ha benyttet oss av et annet videoredigeringsmiljø 

som lot oss markere hvor forskjellige fokusendringer oppstod, for så å ende opp med tidslinjer 

som kunne vise oss hvor lenge fokus var på forskjellige områder.  Ved hjelp av en slik 

analyse vil man kunne si noe om den prosentvise fordelingen av testpersonenes 

oppmerksomhet på de områder, og dermed også vurdere om denne fordelingen virker 

fornuftig og hensiktmessig. Tre faktorer spilte inn på vår avgjørelse om å se bort fra en slik 

løsning;  

For det første er en slik metode svært tidkrevende.  Vi så for oss at vi da måtte fokusere på 

kun en liten del av videomaterialet - noe som virket lite hensiktsmessig med tanke på vårt 

ønske om å utvikle fornuftige og gjenbrukbare kategorier for fokusendringer. For det andre 

mener vi at det her omtalte videomaterialet gav oss for uklare data.  Det er mange steder 

vanskelig å si akkurat hvor elevene har fokus til enhver tid, og tidslinjedataene ville blitt 

ganske unøyaktige.  Etter å ha sett gjennom alt materialet, endte vi til slutt opp med å 



fortrinnsvis benytte oss av data fra de håndholdte kameraene i vårt arbeide.  De stasjonære 

kameraene gav oss liten oversikt over de enkelte situasjonene, og ble i hovedsak benyttet som 

supplerende synsvinkel.  Den tredje grunnen, og som nok ble den mest utslagsgivende, var at 

denne fremgangsmåten på sett og vis snudde problemstillingen vår litt på hodet.  Kategoriene 

vi forsøker å konstruere burde vært på plass før en kvantitativ analyse av fokusskift.  Vi 

tenker at disse kategoriene kan tjene som et nyttig hjelpemiddel eller fundament for akkurat 

denne typen tidslinjebasert analyse.  



5 Resultat 
 

5.1 Tagger og fokusendringer 
 
Prosessen med å identifisere fokusendringer og sammenbrudstilfeller gav oss 9 forekomster 

av det vi kalte prosjektsammenbruddstilfeller,  8 generelle merknader og 43 fokussendringer.  

10 tagger (locators) fra det opprinnelige settet  valgte vi stryke.  Dette var tagger hvor en 

testperson hadde sagt noe sånt som "jeg skjønner ingenting av det", men hvor vi grunnet 

filmmaterialet ikke hadde mulighet til å forstå hva hun ikke forstod noe av.  Vi har latt dem 

bli stående i tabellen (Se vedlegg B), markert med en bindestrek ('-').      

5.2 Fokusområder og hovedkategorier for fokus 
 
Etter å ha sett gjennom videomaterialet, og analysert taggene ut fra hvor fokus var i det et 

fokusskifte oppstod, og hvor det havnet i det vi gikk ut av situasjonen, hadde vi til slutt en 

liste over 10 fokusområder.  Vi gikk så gjennom disse enkeltområdene, i et forsøk på å 

gruppere dem i forskjellige kategorier.  Resultatet ble 3 hovedkategorier av fokusområder.  De 

håndholdte enhetene kaller vi gjennomgående for verktøy. 

Egenskaper ved verktøy 
A - Menystruktur/Software 
B - Fysiske/Ergonomiske/Lyd/Skjermstørrelse 

Funksjoner/Muligheter i verktøy/Ting verktøy kan gjøre 
C - Link til meningsinnhold i informasjonsinfrastruktur 
 CT - Informasjon som sendes til telefon 
 CF - Informasjon som sendes fra telefon 

Konteksten verktøyet opererer i 
X - Fysisk layout i forhold til informasjonsinfrastruktur (kobling fysiske og logiske soner) 
Y - Infrastruktur/Layout av teknisk 
Z - Felles enheter (som bidrar til sosial navigasjon).    
 ZS - Storskjerm 
 ZM - Mediasenter 
M - Mellommenneskelig/Sosial 
S - Stasjon1   

                                                            
1 Herunder forstår vi objekter som tilhører utstillingens informasjonsrom (artefakter, 
plakater, bilder), men som befinner seg utenfor media som finnes i "koblingene" [ref, Encodes 
egne beskrivelse]  

 



Det springende punktet har hele tiden vært om disse fokusområdene og kategoriene kan 

benyttes til å si noe meningsfylt, eller sette lys på sammenhenger, i prosjekter som 

ENCODE01 og liknende, hvor det kan være naturlig å se på typiske breakdownsituasjoner 

(sammenbruddstilfeller) for å bedre kunne analysere hva som faktisk finner sted - eller i det 

minste ett aspekt ved det.  Vi benyttet oss av de samme bakgrunnsdata (Se vedlegg B) vi 

avledet kategoriene ut fra, for å demonstrere hvordan kategoriene våre kan anvendes i et 

fremtidig scenario.  Eksemplene som følger må forstås i sammenheng med vår drøfting av 

validitet.  Disse dataene er ikke tilstrekkelige til å trekke noen reelle konklusjoner, men 

brukes kun til å illustrere bruken av kategoriene våre. 

5.3 Kategorier til synliggjøring og analyse 
 

Fokusendringer: 

Tabellen til venstre viser dataene slik de forekommer etter 

den vanlige innsamlingen.  Fokusområdene i den venstre 

kolonnen viser hvor fokus er i det en går inn i en 

situasjon, mens den høyre kolonnen viser hvor fokuset 

flyttes.  Tallkolonnen er antallet forekomster.   

Fokus  Fokus 
INN  UT  UT  INN 
A  CT  1  A  CF  6
A  M  1  A  CT  4
A  X  1  A  M  1
A  ZM  1  B  CF  1
CF  A  6  B  CT  4
CF  B  1  CT  A  1
CF  M  4  CT  CT  1
CF  X  3  CT  M  1
CF  Y  2  CT  S  2
CF  ZS  2  M  A  1
CT  A  4  M  CF  4
CT  B  4  M  CT  1
CT  CT  1  S  CT  1
CT  S  1  X  A  1
CT  M  1  X  CF  3
CT  Y  3  Y  CF  2
M  A  1  Y  CT  3
M  CT  1  Y  S  1
S  CT  2  Y  X  2
S  Y  1  ZM  A  1
X  Y  2  ZS  CF  2

 

I tabellen til høyre har snudd situasjonen (som det 

fremgår av kolonneoverskriftene), for å kunne 

betrakte fokusendringene den andre veien. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                          
 

 



Fokusendringer, Inn > Ut 

 

Ut fra en visualisering som denne kan vi trekke følgende slutninger: 

1: De kategoriene som ombefatter de klart fleste forekomstene av fokusendringer, er 

 kategoriene hvor fokus i utgangspunktet er på å motta eller sende medieinnhold (øvre 

 oransje felt).   

2: Ved mottak av medieinnhold stjeles fokus oftest av egenskaper ved verktøyet.  

 Fordelingen er lik mellom software- og fysisk relaterte årsaker. 

3: Ved sending av medieinnhold later en brorpart av fokusendringene til å ha sin 

 opprinnelse i konteksten verktøyet benyttes i.  Software-egenskaper ser også ut til å 

 være et problem. 



Fokusendringer, Ut > Inn 

 

Ved å snu "synsretningen" er det mulig å se andre trender lettere: 

1: Det ser ut som konteksten verktøyet brukes i stjeler fokus fra et bredt utvalg av andre 

 fokusområder. 

2: Verktøyet som "Link til meningsinnhold i informasjonsinfrastruktur" ser sjelden ut til

 å stjele fokus fra andre fokusområder og kategorier. Å sende medieinnhold fra 

 mobiltelefon peker seg spesielt ut:  Den forekommer ikke i det hele tatt.  

 

 

 



6 Drøfting av validitet 
 
6.1 Begrensninger ved datamaterialet 

 

I utgangspunktet var det mange deltagere som medvirket til eksperimentet. Videomaterialet vi 

har hatt til rådighet i forbindelse med vår analyse har likevel vært preget av mangel på 

mangfold nettopp i forhold til deltagere. De to følgekameraene gir oss bare innblikk i hva 

enkelte av de medvirkende skoleelevene foretar seg. Dataene som er til rådighet fra 

følgekameraene er til gjengjeld svært detaljrike når det gjelder akkurat disse få utvalgte 

elevene. Opptakene fra de stasjonære kameraene kunne i svært liten grad benyttes i vår 

analyse. Mot vår forventing viser de stasjonære kameraene et like lite utvalg av elever som 

følgekameraene. Dette skyldes hovedsakelig en nesten fraværende rotasjon mellom de ulike 

stasjonene utstillingen bestod av. Elevene oppsøkte en post i starten og blir ofte stående der. 

6.2 Tilnærmelse til datamaterialet 

 

Vi føler at det tok litt tid før vi fikk etablert et konkret og avgrenset interessefelt, til tross for 

en klar problemstilling i utgangspunktet. Vår problemstilling var å ta for oss ulike 

sammenbruddstilfeller, men ble etter hvert som vi fikk innblikk i datamengden en mer 

flytende overgang mot fokusendringer. Litt ute i kategoriseringsprosessen ble vi klar over 

dette og tok et bevisst valg vedrørende vårt fokus for prosjektet. Kategoriene vi har kommet 

frem til er derfor bare delvis basert på teoretisk bakgrunn og innspill fra prosjektveileder; den 

øvrige innflytelsen har vi hentet fra selve videomateriellet. Vi ser dermed for oss at en 

rekursiv tilnærmelse, hvor vi går tilbake til datamengden og ser på den på nytt, med 

kategoriene vi har kommet frem til som utgangspunkt, vil gi oss flere og mer presise 

observasjoner.  Sannsynligvis vil dette føre til noen justeringer ved de eksisterende 

fokusområdene våre. 

6.3 Forenklinger ved eksperimentet 

 

De medvirkende elevene fikk utlevert forhåndskonfigurerte håndholdte enheter. Man hadde i 

utgangspunktet sett for seg at elevene skulle kunne bruke sine egne medbrakte mobiltelefoner, 

da den eneste forutsetningen for å interagere med den teknologiske infrastrukturen er at 

mobiltelefonen har blåtann. Det faktum at elevene benyttet seg av utleverte håndholdte 



enheter, som de ikke hadde foregående kjennskap til, viste seg å være et problematisk aspekt 

ved gjennomføringen av eksperimentet. I mange av sammenbruddstilfellene vi har valgt å 

kategorisere, har det vært vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvordan situasjonen ville 

ha artet seg dersom elevene hadde benyttet seg av sine egne medbrakte mobiltelefoner.  

Til tross for begrensninger ved datamaterialet, og det faktum at simuleringen av 

museumsbesøket var basert på bruken av utleverte mobiltelefoner, føler vi at kategoriene vi 

har kommet frem til er håndfaste nok til å kunne fungere som gode indikatorer og 

inngangsverdier til planleggingen og designet av fremtidige simuleringer - eventuelt 

planleggingen av en faktisk anvendelse av mobile løsninger for informasjonsformidling og 

interaksjon i utstillingsøyemed.  



7 Konklusjon 
 

Et aspekt vi ønsker å ta for oss vedrørende de observerte fokusendringene er graden av nærhet 

og tilstedeværelse. Vi erkjenner at mobilitet tilfører en eller annen form for nærhet til noe som 

uten mobiliteten ville være fjernt, samtidig som mobilitet i mange tilfeller (noen vil 

argumentere for at dette gjelder alle tilfeller) stjeler nærhet fra det som alt befinner seg 

innenfor vår nærhetssone. I sin artikkel ’on the phenomenology of technology: the ”Janus 

faces” of mobile phones’ drøfter M. Arnold det han kaller paradokser ved mobile teknologier 

[6]. Han tar spesielt for seg mobiltelefonen, som svært mange av oss har et forhold til. Blant 

annet drøfter han konseptene nær og fjern og hvorvidt mobile enheter er med på å endre vårt 

forhold til disse konseptene. Mobiltelefonen har gjort oss i stand til å oppnå nærhet med noen 

som befinner seg langt borte fra oss i fysisk forstand, i form av en telefonsamtale. På samme 

tid kan den samme telefonsamtalen stjele nærhet fra en relasjon som er langt nærmere oss i 

fysisk forstand, dersom vi velger å ha en telefonsamtale med noen som ikke er til stede.  Den 

Amiske befolkningen i Pennsylvania i USA har utviklet et svært bevisst forhold til nettopp 

disse aspektene ved teknologi [9]. De setter lokalsamfunnet sitt svært høyt og har dermed 

tilegnet seg en måte å evaluere teknologi på som beskytter eller bygger opp om nettopp 

lokalsamfunnet. Mobiltelefonens evne til å avbryte og forstyrre en sosial kontekst baser på 

fysisk tilstedeværelse har dermed blitt karakterisert som svært ugunstig og blir skyggesett av 

medlemmer i det Amiske samfunnet samtidig som den avanserte gassgrillen er en populær 

nyvinning, nettopp fordi den styrker samholdet blant fysisk tilstedeværende mennesker. Vi 

kan dra en parallell til ENCODE01, hvor målet blant annet er å tilføre en sosial 

læringsdimensjon basert på mobil teknologi forbundet med stasjonær teknologi i form av 

mediesenter og storskjerm. Om vi skal ta lærdom fra M. Arnold kan det være av interesse å 

stille spørsmålstegn ved hvorvidt den tilførte sosiale dimensjonene kommer som et tillegg til 

eksisterende sosiale dimensjoner som ansikt-til-ansikt kommunikasjon og andre 

mellommenneskelige aspekter som tradisjonelt forbindes med museer, eller kommer i veien 

for disse. Med dette mener vi at den tilførte sosiale dimensjonen via de håndholdte enhetene 

kan være med på å skape en sosial kommunikasjonsform for de besøkende på utstillingen som 

helhet, samtidig som hver enkelt får mindre fokus på menneskene man kanskje har invitert 

med seg til ustillingen, og dermed har en viss nærhet til i utgangspunktet. Vi mener her at det 

er svært viktig å ha et bevisst forhold til aspekter som dette i utviklingen og testingen av nye 

former for sosialitet i tradisjonelle settinger og institusjoner som museet. Philip E. Agre tar for 



seg nettopp disse aspektene i sin artikkel ’Changing Places: Context Awareness in 

Computing’ [4]. I artikkelen drøfter han hvordan nye trådløse teknologier som blåtann, en 

teknologi som forøvrig er svært essensiell i forhold til realiseringen av ENCODE01-

eksperimentet, er i ferd med å endre vår tradisjonelle oppfattelse av institusjoner og deres 

korresponderende metaforer og kontekster.  Kanskje er museet en av institusjonene som står 

ovenfor rekonfigurasjoner i fremtiden. Kanskje vil mobile teknologier spille en viktig rolle i 

en slik rekonfigurasjon, der museet slik vi ser det i dag, blir til noe annet. Det er dermed svært 

viktig at vi som teknologer og systemdesignere er bevisste på den makten vi har i 

redefineringen av handlingsmønster og metaforer forbundet med ulike informasjonssystemer. 

Vi har i vårt prosjekt identifisert og kategorisert noen fokusoverganger forbundet med 

ENCODE01-eksperimentet. Vår ambisjon har kun vært å komme frem til formålstjenlige 

kategorier for fremtidig identifisering og analyse av fokusendringer i fremtidige 

eksperimenter forbundet med ENCODE01, eller i lignende eksperimenter i fremtiden. Vi har 

ingen ambisjoner om å presentere føringer for design og utvikling av digitale miljøer og 

informasjonssystemer for læring og informasjonsformidling, basert på vår dataanalyse. Vi 

mener at omfanget av våre data er for begrenset til dette. Våre implikasjoner til videre 

forskning blir naturlig nok å ta utgangspunkt i kategoriene vi har presentert, og benytte dem 

som utgangspunkt for design og planlegging av nye eksperimenter. 

I resultatdelen har vi valgt å befolke kategoriene med de samme dataene som vi benyttet til å 

utrede dem. Vi vil derfor ikke komme med noen bastante påstander vedrørende kategorienes 

fremtidige anvendelighet, men oppfordre til kritisk bruk av kategoriene og et fokus på å 

forbedre dem i fremtiden dersom dette lar seg gjøre. Vi ser likevel for oss at også selve 

kategoriene er et utgangspunkt for videre forskning i seg selv, hvor fordypning i nye 

datamengder, eller en rekursiv tilnærmelse til eksisterende data,  kan kaste mer lys over hvilke 

kategorier som er mest hensiktsmessige.  
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Vedlegg A 

 

 

 



Vedlegg B 

Grunnet lesbarhet valgte vi å legge denne ved som en link til en Excel-fil. 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5261/v08/studentprosjekter/gidder/ENCODE01_Ve
dleggB_Tags.xls 
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