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1. Introduktion 

Denne rapport beskriver udførelsen og resultaterne af et longitudinalt studie af tre 

første-semesters studerendes brug af Aalborg Universitets mobile applikation “AAU Student 

App”, samt i forbindelse hermed deres brug af pendanten Moodle.  

 

Moodle har samme formål som AAU Student App (skema og informationskanal), men tilgås ved 

hjælp af en internetbrowser i stedet for som mobil app. Denne sammenligning blev valgt til 

inddragelse i studiet, da Moodle indtil app’ens udgivelse har fungeret som de studerendes 

primære informationsmedie i studiesammenhænge, og da det derfor ville være interessant at se, 

hvordan de nye studerende vælger at tage henholdsvis AAU Student App og Moodle til sig.  

 

Studiet havde til formål at undersøge brugernes brugsmønstre og tilfredshed med app’en, og 

heraf i særdeleshed om disse ændrede sig i løbet af semestret.  

 

2. Dataindsamling 

Forskningsdesign 
Det overordnede forskningsdesign af studiet var prospective panel design, som er typisk for 

longitudinale studier inden for HCI. Her bliver en eller flere forskningsenheder af en 

undersøgelse, i dette tilfælde deltagerne, observeret mere end en gang (Gerken et al., 2009). 

Deltagerne var derfor de samme igennem hele studiet og bestod af tre første-semester 

studerende.  

 

Studiets mål var interesse i forandring, ift. hvorvidt deltagernes brug af AAU Student App 

ændrede sig over tid, samt ligeledes at undersøge hvad der måtte ligge til grund for en eventuel 

ændring eller modsat, stabilitet. Interessen i forandring er ofte målet i et longitudinalt studie i 

HCI, da interessen her ikke nødvendigvis ligger i at forbedre et bestemt produkt, men derimod at 

forbedre forståelsen af interaktionen mellem brugere/deltagere og produktet (Gerken et al., 

2009).   

 

Dataindsamlingen foregik in waves, en ofte brugt tilgang i et longitudinelt studie for at indsamle 

data på bestemte tidspunkter i studiet, og ofte regelmæssigt (med samme tidsrum mellem 

nedslagene) for at undersøge tidens indflydelse (Gerken et al., 2009).  

Som første dataindsamling blev et indledende interview foretaget, en uge efter blev et 

spørgeskema givet til deltagerne tre gang med en uges mellemrum, og til sidst, en uge efter, blev 

et afsluttende opfølgende interview lavet. Der var altså i alt tre forskellige dataindsamlinger og 

en uges mellemrum mellem hvert nedslag, sådan at tidens indflydelse på dataen kunne 

sammenlignes henover målingerne. 
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Metoder og metrikker 

Indledende interview 

Et semi-struktureret open-ended eksplorativt interview med hver testperson blev afholdt som 

første dataindsamling. Et af gruppemedlemmerne var interviewer og de to andre var 

observatører og dataloggere. Her var spørgsmålene som udgangspunkt defineret på forhånd, 

men det var muligt for intervieweren at probe deltageren som en naturlig del af samtalen.  

Metoden var valgt på baggrund af, hvordan man i interviews kan være mere eksplorative, end 

eksempelvis gennem spørgeskemaer, fordi man har her mulighed for at stille opfølgende 

spørgsmål undervejs, og dermed undersøge interessante eller tvetydige svar nærmere med det 

samme.  

Spørgsmålene kan ses i bilaget – men kan dog opsummeres til følgende omdrejningspunkter: 

 

- Hvor ofte deltagerne bruger app’en. 

- Hvordan app’en opfylder (eller ikke opfylder) deres behov. 

- Til hvilke formål og hvordan deltagerne bruger app’en. 

- Til hvilke formål og hvordan deltagerne bruger Moodle. 

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Baseret på den indsamlede viden om de tre første-semester studerendes nuværende brug af 

AAU Student App fra interviewet, blev følgende interessante og målbare metrikker i forhold til et 

longitudinalt studie fundet: 

 

- Deltagernes daglige brug af appen (i sig selv og set i forhold til Moodle). 

- Deltagernes kendskab til funktionaliteterne i app’en. 

- Deltagernes præferencer omkring visse funktionaliteter frem for andre. 

- Deltagernes generelle tilfredshed med app’en. 

 

For at lave flere nedslag i undersøgelsen af disse metrikker, besluttede vi at formulere et online 

spørgeskema med spørgsmål i henhold til ovenstående og sende dette ud til deltagerne en gang 

om ugen, på samme tidspunkt, i tre uger. Dette foregik ved at sende deltagerne en besked med 

link til spørgeskemaet over Facebook Messenger, så det hurtigt og nemt kunne tilgås. Dette valg 

skyldes, at et ‘velformuleret’ spørgeskema resulterer i sammenligneligt data, både imellem de tre 

deltagere såvel som mellem de tre uger for den samme deltager. At benytte en anden metode, 

såsom et interview, ville være mere ressourcekrævende, både for gruppemedlemmerne men 

også testdeltagerne, og afhængigt af graden af struktur i dette, kunne det risikere at være 

mindre sammenligneligt. Dagbøger blev også overvejet for at få mange nedslag, men for at 

undgå at deltagerne ville falde fra pga. en større work load såvel som for at undgå en 

trænings-kurve, blev det besluttet at udsende et spørgeskema en gang om ugen. Til at opstille 

det online spørgeskema blev webservicen Typeform brugt. Typeform (Typeform.com, 2018) er en 

service, der tilbyder gratis værktøjer til at oprette hurtige og fleksible online-spørgeskemaer, og 
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som løbende giver et overskueligt overblik over den indsamlede data ved automatisk at opstille 

resultaterne i grafiske diagrammer.  

 

Opfølgende/afsluttende interview  

Et opfølgende interview på baggrund af interessante observationer i dataen fra 

spørgeskemaerne ift. de definerede metrikker, blev udført som afslutning på dataindsamlingen. 

Dette var i form af et fokusgruppeinterview hvor deltagerne blev spurgt til deres ændring eller 

stabilitet i deres brug af app’en, baseret på cued recalls i form af deres svar fra 

spørgeskemaundersøgelsen. Interviewet muliggjorde dermed en uddybning af de observerede 

tendenser. Metoden var valgt på baggrund af hvordan et fokusgruppeinterview giver deltagerne 

mulighed for at reflektere over deres egen brug af applikationen i henhold til andres, samt 

diskutere denne og få trigget deres hukommelse i forhold til aspekter de måske havde glemt 

eller blot ikke bevidst tænkt på. Deltagerne blev også slutteligt spurgt ind til, om de havde forslag 

til ændringer til designet af app’en.  

 

Den kvantitative data indsamlet ved hjælp af spørgeskemaet blev altså suppleret med kvalitativ 

data fra fokusgruppeinterviewet for at opnå en større helhedsforståelse af resultaterne. En 

illustration af vigtigheden af og årsagen til valget af denne kombination – især i forhold til det 

sparsomme antal af målinger – kunne eksempelvis være, at det i spørgeskemaresultaterne sås, 

at en deltager slet ikke havde brugt app’en på den sidste besvarelsesdag; dette kunne i sig selv 

tolkes som om deltageren ikke længere ønskede at bruge app’en på grund af utilfredshed, mens 

det i interviewet måske kunne opdages at den egentlige årsag var, at deltageren faktisk bare var 

syg og dermed ikke havde brug for at anvende funktionerne i app’en den pågældende dag på 

grund af sit fravær fra studiet.  

 

3. Dataanalyse 

Dataanalyse af indledende interview 
Dataen indsamlet i det indledende interview blev gennemgået i en bottom-up-analyse. Her blev 

lydfilerne fra de tre individuelle interviews gennemlyttet med henblik på at identificere 

gennemgående temaer, som kunne danne grundlag for et antal undersøgelses-metrikker (nævnt 

i forrige afsnit) til de to resterende dataindsamlinger. Identificeringen af disse temaer blev 

baseret både på betoningen og hyppigheden af deres optræden i deltagernes udsagn, og udvalgt 

på baggrund af en overordnet interesse for at undersøge brugernes tilfredshed og løbende brug 

af app’en, og i forbindelse hermed Moodle, i deres dagligdag som studerende. Metoden til at 

udvælge de herunder specifikke metrikker blev valgt ud fra en brugercentreret tilgang, der skulle 

tage udgangspunkt i brugernes egne perspektiver på app’en og dens brugbarhed i forhold til 

deres studieliv.  
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Dataanalyse af spørgeskemaresultater 

Analysen af resultaterne fra disse målinger baserede sig på den rå data og blev specielt hjulpet 

på vej af de af automatisk genererede grafer, der gav et umiddelbart overblik over udviklingen i 

besvarelserne. Ud fra disse var det muligt at dykke ned i specifikke besvarelser, der kunne give et 

mere nuanceret indblik i statistikkerne. Dataen fra de tre nedslag i spørgeskemamålingerne blev 

efter deltagernes sidste udfyldning af skemaet analyseret med henblik både på at identificere en 

eventuel udvikling i svarene over tid, samt på at identificere interessante observationer, der 

kunne danne udgangspunkt for diskussion i det afsluttende fokusgruppe-interview. Som 

eksempel sås det at specielt én af deltagernes brug af og tilfredshed med app’en dalede gennem 

de tre uger, hvilket der i det efterfølgende interview blev fokuseret på at få uddybet med 

deltagernes egne refleksioner over denne udvikling. På denne måde blev den kvantitative data 

indsamlet ved hjælp af spørgeskemaet suppleret med kvalitativ data fra fokusgruppeinterviewet 

for at opnå en større helhedsforståelse af resultaterne. 

 

Dataanalyse af afsluttende interview 

Dataanalysen for det afsluttende interview, der som nævnt i forrige afsnit blev udført som et 

fokusgruppe-interview, blev allerede initieret under selve interviewet. Her agerede et 

gruppemedlem notetager, der skrev bemærkelsesværdige citater og pointer ned, som fremstod 

interessante i forhold til de relevante metrikker. Efterfølgende blev lydoptagelsen af interviewet 

lyttet mere detaljeret igennem af alle tre gruppemedlemmer i en top-down-analyse. Her blev de 

bestemte metrikker holdt op mod deltagernes afsluttende udsagn og sammenlignet med dataen 

fra det indledende interview med henblik på at identificere en henholdsvis ændring eller 

stabilitet i deltagernes brug af og tilfredshed med app’en inden for den begrænsede tidsramme.  

 

4. Resultater 

I dette afsnit vil vi opsummere studiets hovedresultater ved at redegøre for resultaterne i 

forbindelse med hver wave af dataindsamling. Afsluttende vil vi begrunde et antal argumenter 

for ændring og stabilitet med basis i vores undersøgelse. 

 

Indledende interview 

Som beskrevet i de tidligere afsnit, har vi udført eksplorative semi-strukturerede interviews samt 

en bottom-up-metode til at analyse resultaterne af disse. Dette har ledt os i en hensigtsmæssig 

retning for det yderligere forløb af undersøgelsen. I det følgende præsenteres en række udvalgte 

resultater vi finder relevante for undersøgelsens udfald.  

 

Indledende resultater 

På baggrund af analysen af de indledende interviews, kunne vi syntetisere indsigterne til en 

række metrikker. Vi antager disse kan benyttes til at afdække et specifikt område af den følgende 
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kvantitative undersøgelse. Metrikkerne strækker sig over en række områder, som vi bruger til at 

dække den longitudinale undersøgelse. 

  

Metrikker 

- Hvor ofte deltagerne bruger app’en. 
- Hvordan app’en opfylder (eller ikke opfylder) deres behov. 
- Til hvilke formål og hvordan deltagerne bruger app’en. 
- Til hvilke formål og hvordan deltagerne bruger Moodle. 

Spørgeskema  

På baggrund af de syntetiserede metrikker, formulerede vi en række spørgsmål som fundament 
for den kvantitative undersøgelse i form af spørgeskema udsendt in waves. Disse kan findes i 
bilag X.  
 
I det følgende vil vi præsentere en række resultater fra disse besvarelser, som blev vurderet som 
mest interessante i forhold til de opsatte metrikker. Resultaterne består henholdsvis af 
sammenligninger mellem deltagernes besvarelser i de tre nedslag. Ved hvert resultat 
opsummerer vi ydermere det respektive start- og slut-gennemsnit for at supplere en forklarende 
tolkning af det visuelle diagram.  

 
Spørgsmål 1: Hvor mange gange 

har du brugt app’en i dag? 

I begyndelsen af undersøgelsen 
benyttede deltagerne i 
gennemsnit appen 2,3 gange om 

dagen. Hen mod afslutningen af 
undersøgelsen ser vi at det 
gennemsnitlige brug er faldet til 
1,3 gange om dagen. Dette 
betyder at der i gennemsnit er 
sket et fald på 1 gang om dagen. 
Alle tre testdeltageres antal brug 
varierer igennem undersøgelsen. 
  
 
Spørgsmål 2: I hvor høj grad 

vurderer du at app'en opfylder 

dine behov? 

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er 
meget dårlig og 10 er super godt, 
har de deltagende besvaret i 
intervallet mellem 4 og 9. 
Gennemsnittet af disse 
besvarelser er 6,6 i begyndelsen af 
undersøgelsen, mens 
gennemsnittet mod afslutningen 
stiger til 7,3. Altså er der sket en 
gennemsnitlig stigning på 0,7 ifht. 

hvordan app’en opfylder deltagernes behov. Ydermere ses det på grafen, at deltager 1’s 
tilfredshed forbliver stabil, deltager 2’s falder og deltager 3’s tilfredshed stiger.  
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Spørgsmål 3: Hvor mange gange 

har du benyttet dig af 

Moodle/skemaet i en browser i 

dag? 

I begyndelsen af undersøgelsen 
benyttede deltagerne i gennemsnit 
Moodle til at tjekke skemaet 5,6 

gange om dagen. Hen mod 
afslutningen af undersøgelsen ser vi 
til gengæld, at det gennemsnitlige 
brug af faldet til 1,6 gange om dagen. 

Dette betyder altså at den 
gennemsnitlige benyttelse af Moodle 

til at tjekke skemaet er 4 gange mindre end i begyndelsen af forløbet. 
 
Dog ses det at brug af Moodle varierer meget i de tre nedslag. Gennemsnittet af hvor mange 
gange de benytter Moodle er dog højere end gennemsnittet af antal gange de bruger app’en i 
løbet af dagen.  
 

Afsluttende interview og sammenfattende resultater 

På baggrund af top-down analysen beskrevet i Dataanalyse, kan vi præsentere en række 
resultater der relaterer sig til metrikkerne holdt op imod deltagernes afsluttende udsagn i 
forbindelse med det afsluttende interview for undersøgelsen.  
 
Ved at sammenfatte vores resultater fra de enkelte dataindsamlings waves, kan vi danne os et 
konkret overblik over ændringer og stabilitet ifht. til deltagernes brug af AAU Student App. 
 

● App’en opfylder nogle grundlæggende behov ift. at se sit skema, men virker umiddelbart 

lidt “rodet” og “ufærdig”.  

○ “(..) Jeg har aldrig brugt den aktivt til andet end skema” 

○ “Jeg får ikke lyst til at gå derind (...) Det virker ikke helt færdigt, der er ikke gjort så 

meget ud af det.” 

● Det ville give god mening med én samlet app, hvor email, maps og eventuelt events var 

integreret. Generelt efterspørgsel på mere logisk integration af Moodle-kursusrummene 

og lokationer: fx at man kan trykke på et lokalenummer og se lokationen på et kort, at 

man kan sende en mail direkte til forelæser eller at man kan trykke på en forelæsning på 

kalenderen og komme direkte ind på den specifikke forelæsnings beskrivelse fra 

kursusrummet.  

○ “Den fungerer fint som den skal, app’en, men den kunne godt være integreret noget 

bedre.“ 

● Svært at se sammenhængen mellem app’en og Moodle: hvad er forskellene og 

lighederne og er der en grund til at app’en ikke bare er Moodle som app? 

○ “Enten simplificer det, og gør det til jeres eget – ellers så bare lav Moodle som en app.” 
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● App’en bruges absolut mest til at tjekke skemaet hurtigt. Hvis man skal se nærmere 

information om forelæsninger, bruges Moodle i en browser. Dette kan både skyldes 

formatet på telefonen, men også app’ens funktionalitet. Det kunne måske med fordel 

udnyttes at forstærke app’ens format og brugskontekst i stedet for at prøve at presse for 

meget ind i den, der alligevel fungerer meget bedre i en browser. 

○ “Jeg synes det er meget dejligt at have appen, så man lige kan tjekke det [skema] på sin 

telefon hurtigt.” 

● Notifikationerne i app’en giver ikke ret meget mening (15 min/1 time før forelæsning). 

Ville ifølge deltagerne være meget brugbart hvis man kunne få en notifikation aftenen 

før, eller fx hvis en forelæsning blev ændret/aflyst.  

 

5. Diskussion af resultaterne  

Indledende interview 
Resultaterne fra det indledende interview blev som beskrevet benyttet til at udforme metrikker, 

da dette havde et eksplorativt formål. I det indledende interview blev der ligesom i 

spørgeskemaundersøgelsen spurgt deltagerne om, eksempelvis hvor ofte de bruger app’en på 

en dag. Dette kunne være brugt til at sammenligne med resultaterne for nedslagene i den 

kvantitative spørgeskemaundersøgelse, men da interviewets spørgsmål var retrospektive og i høj 

grad afhænger af deltagernes hukommelse, blev dette vurderet til at være ikke sammenligneligt 

med dataen fra spørgeskemaet.  

 

Spørgeskemaundersøgelse 
På grund af den meget begrænsede mængde data, må det generelt siges at gøre sig gældende, 

at resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i sig selv er meget usikre. Hermed ment, at de 

altså ikke ville kunne stå alene som valide, kvantitative resultater i forhold til en undersøgelse af 

brug og tilfredshed med app’en, men blot er ment til at fungere i sammenhæng med de 

derudover udførte interviews i starten og slutningen af undersøgelsesforløbet. Resultaterne af 

spørgeskemaundersøgelsen er dermed først og fremmest blevet brugt som udgangspunkt for 

samtale i det afsluttende fokusgruppeinterview som beskrevet i afsnittet Dataindsamling. 

Årsagen til denne usikkerhed i dataen beror sig altså på det sparsomme antal besvarelser, 

hvoraf en enkelt besvarelse på et spørgsmål kan vise sig at have haft stor indflydelse på de 

endelige resultater, omend besvarelsen måske ikke engang er repræsentativ for den generelle 

tendens over tid. Havde et langt højere antal deltagere end blot de tre deltaget i undersøgelsen, 

eller havde deltagerne evt. skulle udfylde spørgeskemaet flere gange – evt. flere gange om dagen 

hver dag i de tre uger – ville vi naturligvis have opnået henholdsvis et større sample eller en 

større mængde data og dermed større generalisérbarhed af resultaterne.  

Herunder følger en kort diskussion af hver af de i forrige afsnit præsenterede resultater fra 

spørgeskemaundersøgelsen: 

7 

Ulrik Stoch Jensen


Ulrik Stoch Jensen


Ulrik Stoch Jensen




 

 

Spørgsmål: Hvor mange gange har du brugt app’en i dag? 

Som det ses på Figur 1, kan der kun konstateres en direkte nedgang i hyppigheden af den første 

deltagers brug af app’en over de tre uger, mens det for Deltager 2 gælder, at forbruget er 

forblevet nogenlunde på samme niveau, og derved Deltager 3 ses et uregelmæssigt forbrug, 

hvor app’en i den anden uge er blevet hyppigt brugt i forhold til de to andre uger.  

Selvom gennemsnittet altså falder, kan det dog ikke generelt siges for alle tre deltagere, at der er 

sket et naturligt lineært fald i deres forbrug af app’en over de tre uger. Der kan derfor ikke 

konstateres en tydelig ændring eller stabilitet. Det ses dog at Deltager 1 og Deltager 3 har brugt 

app’en færre gange den sidste dag i forhold til den første dag.  

Der kan være mange forskellige påvirkende faktorer til disse svingende resultater. De kan 

naturligvis skyldes tilfredshed/utilfredshed med app’en, men kan også have andre årsager, f.eks. 

at de måske over tid har memoreret skemaet og dermed ikke haft behov for at tjekke det lige så 

ofte i slutningen af forløbet. Dette diskuteres nærmere i resultaterne fra fokusgruppeinterviewet. 

Da spørgsmålet baserer sig udelukkende på deltagernes brug af app’en i løbet af blot den ene 

pågældende dag hvor spørgsmålet bliver stillet, er resultaterne altså ikke som udgangspunkt 

direkte generalisérbare til hele den forgangne uge i mellem hvert nedslag. Spørgsmålet blev dog 

stillet på den samme ugedage for hvert nedslag, og man kan dermed sige, at deltagernes skema 

– og dermed umiddelbare behov for at tjekke skema og søge information om kommende 

forelæsninger – burde være det samme for hver af de pågældende dage. Dette giver altså i hvert 

fald en vis relevans i forhold til at sammenligne deltagernes forbrug for hvert nedslag.  

 

Spørgsmål: I hvor høj grad vurderer du at app'en opfylder dine behov? 

Ud fra Figur 2 kan det konstateres, at der for Deltager 1 ses en tydelig stabilitet i vedkommendes 

tilfredshed med app’en, mens der for Deltager 2 ses en ændring i form af en diskret nedgang i 

tilfredsheden og for Deltager 3 en ændring først i form af en diskret nedgang og derefter en 

mere markant stigning i tilfredsheden. Deltagernes generelle tilfredshed ændrer sig derfor ikke 

voldsomt over tid, men forbliver nogenlunde stabil, med størst undtagelse af ændringerne for 

besvarelserne af Deltager 3, der får resulterer i en lille  gennemsnitlige stigning af tilfredsheden. 

Den nærmere baggrund for ændringen i tilfredsheden for Deltager 2 og 3 undersøges nærmere i 

fokusgruppeinterviewet.  

 

Spørgsmål: Hvor mange gange har du benyttet dig af Moodle/skemaet i en browser i dag? 

Som det ses på Figur 3, er der stor variation af deltagernes forbrug af Moodle, også set i forhold 

til resultaterne af Spørgsmål 1. Der ses altså ikke umiddelbart nogen klar sammenhæng mellem 

deltagernes forbrug af henholdsvis app’en og Moodle, og heller ikke nogen klar ændring eller 

stabilitet. Dette kan der være mange mere eller mindre tilfældige årsager til; deltagerne kan 

eksempelvis have siddet mere ved deres computer den ene dag frem for den anden, og dermed 

umiddelbart haft nemmere adgang til Moodle frem for app’en eller omvendt. Om deltagerne 
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generelt eller i nogle tilfælde mere end andre bevidst har opsøgt henholdsvis app’en eller 

Moodle i højere grad end den anden, må afklares i fokusgruppeinterviewet.  

 

Afsluttende interview og sammenfattende resultater 
Et af resultaterne fra fokusgruppeinterviewet var, at deltagerne synes, at app’en virker “rodet 

eller ufærdig”, hvilket skyldes nogle tilsyneladende uhensigtsmæssige designvalg, der 

resulterede i bl.a. et forvirrende usammenhængende hierarki. Dette kan eksempelvis skyldes at 

app’en er nyudviklet og lige udgivet og stadig er en del af en igangværende designprocess. 

Baseret på deltagernes kommentarer om, hvordan sammenhængen mellem Moodle og app’en 

er uklar, og at dette så måske kan gøre begge produkter mere forvirrende, ville et mere 

hensigtsmæssigt designvalg måske være at overføre Moodle direkte til mobil-format. Dette kan 

dog ikke lade sig gøre, da Moodle ikke er ejet af universitet, og dette kan lægge til grund for 

app’en forskelle fra Moodle. At Moodle til dels er integreret i app’en men ikke udgør en helt 

tilsvarende app, kan ydermere være forstærkende for forvirringen. Det kan derfor sandsynligvis 

være en faktor at det kan være svært balance af adskille to produkter der minder meget om 

hinanden, og bruger funktioner herfra.  

 

Baseret på resultaterne fra dette studie, er der to veje man kunne gå med et redesign af app’en: 

enten simplificeres helt og udnytte mobilformatets enkelhed - det vil sige at den udelukkende 

kan bruges til de brugssituationer deltagerne nævner den fungerer godt i: at tjekke skema og 

lokation/lokaler hurtigt og på vejen, og så gøre dette godt. Den anden vej, som deltagerne 

ligeledes foreslår, er en fuldt integreret app med alle de nødvendige funktioner som email, 

maps, forelæsningsinformation, events, osv., for at undgå at have brug for for mange platforme 

som det er nu.  

 

Da det blev udtalt, at de oftest foretrak at læse lektier/tjekke forelæsningsinformation på 

computeren pga. det større skærmformat, ville det måske give mest mening at gå efter den 

simplificerede app. 

 

6. Refleksion 

Metrikker 
De fire opsatte metrikker for undersøgelsen var formuleret bredt og åbent og kunne måles på 

mange forskellige måder. I princippet kunne de alle være målt kvantitativt, hvilket dog, som 

beskrevet i Diskussion, ville egne sig bedre i forhold til en større mængde indsamlet data end i 

dette tilfælde. Desuden ønskedes en mere eksplorativ og kvalitativ tilgang til studiet for at opnå 

indsigt i, hvordan de studerende anvender app’en i deres hverdag. Som Rogers et al. (2007) 

beskriver in situ-undersøgelser: “The key is to use various methods that reveal both hoped for 

and unexpected effects of the context and use”, hvilket altså gjorde sig gældende for vores 

tilgang til studiet.  
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Dataindsamlings-metoder: 
Ved brug af forskellige dataindsamlings-metoder, herunder individuelle interviews, 

spørgeskemaer samt fokusgruppeinterview, var resultaterne både kvantitative og kvalitative, 

hvilket resulterede i både en viden om hvor ofte de eksempelvis brugte app’en , samt en uddybet 

forståelse for grundene herom. Dog kunne andre metoder være taget i brug, såsom fysiologiske 

målinger under brug, hvilket ville have givet en anden og mere objektiv viden om deltagernes 

konkrete brugeroplevelse. De anvendte metoders resultater beroede på deltagernes egen 

opfattelse af deres brug og var derfor subjektive. 

 

Spørgeskemaet tog udgangspunkt i spørgsmål primært relateret til selve den dag disse blev 

udsendt i, med undtagelse af nogle få spørgsmål, og derfor var tidsperioden mellem brug og 

refleksion heraf mindre end ved interviewene. Spørgsmålene i de to interviews var derimod 

retrospektive, og der kan derfor være en fejlkilde ift. brugernes egen hukommelse og opfattelse 

af, hvad de “plejede” at gøre og hvorfor.  

 

Havde man derimod anvendt eksempelvis dagbøger eller DRM (Daily Reconstruction Method, 

Kahneman et al., 2004) havde resultaterne måske været mere virkelighedsnære. Dette kan dog 

ikke vides med sikkerhed, og da der var en interesse i at brugerne ikke faldt fra undervejs, blev 

for “trænede” i at udfylde en eventuel dagbog, eller at det ville være et mental overload, var dette 

et fravalg. Derimod sås det at ingen af brugerne faldt fra undervejs, dog kunne der ses en 

ændring i brugernes tid brugt på at besvare spørgeskemaet undervejs.  

 

Der er fordele og begrænsninger ved hver af de benyttede metoder. Ved et 

fokusgruppeinterview er der forskellige faktorer for at de deltagende kan blive berørte af en 

sådan kontekst. Eksempelvis hvis en af de deltagende er mere dominerende og talende end de 

andre, og ligeledes hvis en deltager er genert og mere stille anlagt end de andre. Dette var 

observeret som en tendens i mindre grad, men ikke i en sådan grad at det havde en for stor 

effekt på interviewets resultater. Ligeledes kan det have være svært for deltagerne at skulle 

reflektere over en brug af en teknologi, som måske for dem forekommer naturlig og som de ikke 

er vant til at skulle forklare hvorfor de bruger den på en bestemt måde.  

Ydermere, kan det i et sådant studie med måske få og ikke så hyppige nedslag samt med 

spørgsmål rettet specifikt mod det produkt, der undersøges, være svært at kende til 

udefrakommende begivenheder og påvirkninger ved deres brug som ikke er en del af studiets 

forsknings-metrikker, men som kan have en påvirkning på disse. Dette kunne være, hvornår og 

hvor ofte deres forelæsninger fandt sted, ift. at det ofte var her de tjekkede skema inden, etc.  

 

Frekvens af og tidspunkter for dataindsamling 
Ved brug af et spørgeskema udsendt en gang om ugen, var der en risiko for at der i løbet af de 

syv dage imellem hver, var sket begivenheder eller ændringer i deltagernes brug, som der enten 
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var glemt ved det næste spørgeskema eller igen havde ændret sig inden de syv dage var gået. 

Derfor ville en højere frekvens af nedslag med stor sandsynlighed have givet både flere indsigter 

i dag-til-dag brug samt de eventuelle små udsving heri, og ligeledes kunne den specifikke dag 

målt have været forskellig fra de andre dage, uden at dette ville fremkomme af vores brugte 

metoders resultater. Med interessen i en kvalitativ forståelse for de deltagenes brug af app’en og 

en uddybning af disses svar i spørgeskemaer, lå en begrænsning i at der gik en uge før det 

opfølgende kvalitative interview blev foretaget, og de deltagende kan derfor have glemt hvad der 

lå til grund for de forskellige svar i spørgeskemaet og ligeledes kunne brugen igen have ændret 

sig herefter uden at deltagerne var opmærksomme på det til interviewet.  

 

For os fungerede det godt at begynde med et indledende interview da vi kunne få en forståelse 

af hvad der kunne være interessant at undersøge og ligeledes afslutte studiet med at foretage et 

opfølgende interview, for at sikre sig at vores forståelse i dataanalysen stemte overens med 

deltagernes egen opfattelse.  

 

Fordele, ulemper og relevans ift. at studere brug og adfærd over tid i dette 

specifikke studie 
AAU Student App er en app som er designet til at understøtte de studerendes hverdag på 

universitetet. I dette studie er deltagerne førstesemesters-studerende og dermed er 

universitetslivet højst sandsynligt nyt for dem. Da de påbegyndte deres uddannelse, blev de 

anbefalet af bruge denne app, og dette kan altså have været en faktor for deres brug. At de 

eventuelt er uvante med at gå på universitetet kan have en effekt på deres brug, eksempelvis ift. 

aflæsning af skema og lokale-placeringer osv., hvilket kan gøre at de tjekker app’en oftere end 

eventuelle kandidatstuderende ville gøre. Studiets varighed var ca. seks uger, og dermed ikke et 

særligt langt longitudinelt studie, hvis overhovedet sådan et. Ved at forlænge studiets varighed til 

eksempelvis et år, ville der eventuelt havde været større ændring og de studerende ville samtidig 

have “vænnet” sig mere til at gå på universitet, hvilket måske ligeledes vil have en effekt på deres 

brug, som kunne være interessant at observere. Havde deltagerne været kandidatstuderende, 

ville deltagerne sandsynligvis have haft en anden brug af app’en, da de har været vant til at 

benytte andre alternativer til denne. 

 

I og med at app’en er designet til studerende på et universitet, som sandsynligvis vil studere her i 

3-5 år er det interessant at observere og analysere brugen af denne i et longitudinelt studie, da 

det er meningen af denne anvendes igennem hele studie-livet og det derfor er afgørende om 

deltagernes brug fortsætter og ligeledes om tilfredsheden af app’en stiger, falder eller forbliver 

den samme igennem de år hvortil den er designet til at blive anvendt.  
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