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Abstract

Throughout this project, we wish to inquire into how by the help of an application can
increase the well being of numerous children and teengers. Who might possibly be
suffering from some form of social instability. Throughout this project we will be
looking into how many children and teengers do actually suffer from these social
problems and how much of a major issue it is in this day and age, along with that we
will be looking into other online resources that are available for individuals that suffer
from these roadblocks.  The application that has been developed aims to reinforce
the children and teengers in a social aspect. We as a project group took this as our
starting point in the Børnetelefonen platform as well as the audience they represent.
Since Børnetelefonen is the leading organization in this field, we do wish to put their
coats on and further develop their platform in the means of an application. During our
research we have discovered that loneliness has been increasing for the past 20
years, generally loneliness does vary depending on the individual and what their
needs are. Børnetelefonen is a great ressource, that puts in incredible work to help
the individuals that are affected by this. On their website they have multiple ways to
give advice and help on the personal issues you might have, they have options such
a livechat, calls and even a mail system. In the mail system you can get answers
from other individuals that are in the same boat as you as well as the consultant. Of
course the best part of all this is that you and everything you say will remain 100
percent confidential and will cost nothing at all.

Our suggested solution entails a mobile application as most teengers as well as
children in this day and age own a mobile phone. The application we have
developed can help the welfare of the children and teengers, throughout the
application we have included aspects of gamification, which are but not limited to a
progress bar and level system, and also an award system. And therefore the
underlying are represented in such a way that  it will keep the children and teengers
engaged on the application and strive them towards reaching a higher level.
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Indledning

Problemfelt

I dette projekt ønsker vi at undersøge, hvordan en app kan være med til at øge

trivslen, blandt børn og unge, som lider af enten ensomhed eller social angst. App'en

skal have til formål, at forstærke de unge på det sociale plan. Vi har valgt, at tage

udgangspunkt i børnetelefonen og den målgruppe de repræsentere. Vi har valgt, at

bruge børnetelefonen, fordi de arbejder med unge børne der lider af problemer, som

ensomhed, angst osv. og da vi har tænkt os, at arbejde med ensomhed ville dette

give god mening. Vores app skal blive til bindeleddet med de unge som lider af den

samme slags “problemer”. På den måde, skal appen være med til at afhjælpe, at de

unge sidder med deres udfordringer alene. Det kan være svært at snakke med sine

forældre eller andre tilgængelige voksne, om sine udfordringer. App'en skal give de

unge muligheden for at tale med en ligesindet. Undersøgelser viser, at det kan være

sværere at komme af med sin angst, når man er over 11 år (Tamm, 2005). Vi vil

undersøge hvilke hjælpemidler, apps eller forums der allerede eksisterer, og finde

frem til hvordan vores app skal kunne hjælpe på en anden eller mere effektiv måde.

Vi vil prøve, at finde en måde hvorpå vi kan implementere en form for sikkerhedsnet

og med det mener vi en måde hvor vi kan holde ældre mænd/kvinder for, at bruge

platformen. Derudover vil vi også prøve, at implementere et system der censurere

beskidte ord siden det jo er børn der bruger app'en.

Problemformulering

Hvordan kan man oversætte Børnetelefonen til en applikation, som kan hjælpe børn
og unge med, at finde folk med de samme problemer, som de kan snakke med?

Arbejdsspørgsmål

- Hvordan får man de unge til at bruge appen? Hvordan kan vi appellere til de
unge?
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- Hvad skal appen kunne? Og hvordan skal onboarding processen på appen
være?

- Hvilke muligheder findes der allerede til unge som lider af ensomhed?

- Hvordan defineres ensomhed?

Motivation

Vores motivation for at skrive dette projekt er, at vi alle i mere eller mindre grad,

kender til det at føle sig ensomhed, og også har bekendte som enten lider af enten

angst eller ensomhed. Vi ser det som et stort problem, som kan være meget

begrænsende for unge, som er midt i puberteten, og er ved at lære sig selv at kende.

Angst og ensomhed kan også påvirke børn og unges skolegang, så vi ser det som et

vigtigt problem at finde løsninger på, så alle børn kan have det godt, og føle sig

tilpas i skolen. Debutalderen for social angst ligger omkring tolvårsalderen, og det er

blandt andet også derfor, at vores målgruppe begynder ved 12 år (Tamm, 2005). Vi

håber, at vi med dette projekt, at kan finde frem til flere af faktorerne, som er med til

at børn og unge udvikler social angst og ensomhed, og at vi får viden omkring,

hvordan en app bedst muligt, ville kunne være med til at afhjælpe problemstillingen.

Afgrænsning
Vi har taget den beslutning, at vi ikke vil skrive om både angst, ensomhed og

depression da det kunne være hele projekter i sig selv. Hvis vi valgte, at skrive om

alle disse emner ville det resultere i, at kvaliteten af vores projekt ikke ville være der

hvor den skulle være. Og der ville hellere ikke være plads nok til, at skrive grundige

afsnit om hvert emne. Vi vil primært ligge vores fokus på ensomhed og det medføre

naturligvis, at vi kort snakker om de andre emner, men ikke mere end det.

Semesterbinding (STS og D&K)

På vores nuværende semester, 3. semester, skal vores semesterprojekt være

forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Denne

dimension har fokus på relationen mellem teknologi, mennesker og samfund, og er
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derfor yderst relevant for vores problemstilling. Vi ønsker som tidligere nævnt, at

benytte en teknologi, en app, til at afhjælpe problemet, hvis der er et problem, med

ensomhed og social angst blandt børn og unge. Vi vil med fokus på mennesket og

teknologien, finde frem til hvordan vi kan gøre en app bedst tilegnet til dens formål,

og undersøge hvilken interaktion der skal være mellem brugerne af teknologien og

appen. Vi vil derudover også forsøge at opfylde dimensionen, ved at se på, hvordan

teknologi kan være med til at udvikle vores samfund, og hvilken indflydelse en app

kan have på mennesket. STS-dimensionen ses ligeledes også i vores etnografiske

arbejde, ved vores kvalitative personinterview, som skal give os et indblik i

mennesket og dets handlinger.

Som vores anden dimension har vi valgt, at gå med D&K (Design og Konstruktion)

siden vi gerne vil konstruere en app, som vores produkt. Vi har tænkt os, at bruge

nogle teorier fra dette kursus til, at gøre vores designprocess så god og smertefri

som muligt.

Teoriafsnit

Beskrivelse af designproces

Vi har valgt at inddrage adfærdsdesign i vores designløsning, da adfærdsdesign har

formålet ved at ændre på et individs adfærd. Mennesket er styret af sin adfærd, og

det ikke altid lige let at ændre på sin adfærd. Adfærden kan ændres ved at, der bliver

gjort ændringer at det digtale eller fysiske miljø som de interagerer i og derved

ændre på deres adfærd.

Undervejs i projektet vil vi undersøge brugernes adfærd, med hensyn til de værktøjer

som bliver præsenteret på appen, såsom chatten. Chatten er det primære værktøj

som appen er bygget på, dette vil gøre det muligt for børn og unge at kommunikere

med andre, som også har de samme eller lignende problemer som dem selv.

Gennem chatten vil det være muligt at relatere til andre og dermed også skabe en

relation mellem individerne, hvor så de ikke føler at de står med deres problemer

alene.
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Ensomhed

Hvad er ensomhed?

Generelt kan ensomhed defineres, som den følelse et individ får, når han eller hun

ikke får opfyldt sine sociale behov. Når man snakker om ensomhed hos unge, er det

når individet ikke føler sig som en del af fællesskabet. Det kan beskrives som en

følelse af tristhed, som fylder inde i en. Det er typisk, at børn og unge kan opleve

ensomhed, ofte i en overgangsfase, som f.eks. hvis man flyttet til en ny by eller

flytter skole. I sådan en situation, er man den nye, som hverken kender nogen, eller

har nogle venner. Hvis denne ensomheds-fase er kort, vil den have ingen til små

konsekvenser, men hvis den dog går hen og bliver langvarig, kan det have flere

forskellige konsekvenser for individet. Der er også en del unge som lider af

ensomhed, mange af disse individer søger dog ikke hjælp, da de føler skam. Som

der førhen er blevet nævnt, er der flere forskellige årsager for ensomhed, det

varierer dog fra person til person. I rapporten “Det vigtigt at være en succes” kan

man læse sig frem til, at der nogle unge som bliver stillet for høje krav, hvilket får

dem til at føle sig ensomme. (Thomas Willer & Søren Østergaard, 2017)

Undersøgelser fra rapporten ”At stå udenfor – hvordan styrker vi positive

fællesskaber blandt børn og unge?” viser, at 7 procent af børn ofte føler at de er

ensomme, samt 19 procent oplever en form for ensomhed en gang imellem.

(Trygfonden, 2019)

Hvor kan man søge hjælp?

  Ensomhed er den følelse, der opstår når du føler du ikke har nok venner eller

mangler nogle at gå til, når det er rigtig svært. Ventilen er et trygt fællesskab, hvor

man kan møde andre unge der også føler sig ensomme mm.

Der er altid en vej ud af ensomhed. Ventilen er blandt andet til for at hjælpe unge der

føler sig ensomme, de støtter og tilbyder et sted, hvor du kan møde andre unge.

Ventilen er blandt andet bestående af frivillige unge, der har til sinde at hjælpe andre

unge der har dårlig trivsel. De sørger for at skabe trygge rammer, hvor unge blandt

andet kan koncentrere sig om at være sammen med andre og ikke mindst øve sig i

7



at møde nye mennesker, finde ud af hvilke slags venskaber det enkelte individ har

brug for og dermed få mulighed for, at finde vejen ud af ensomhed for unge. Ventilen

er for unge mellem 15-25 år, der oplever ensomhed som det problem der fylder

mest. Det foregår således, at man mødes med andre unge, hvortil der bliver lavet

sjove aktiviteter for de unge, af minimum to andre unge frivillige. Det kan fx være

brætspil, biografture, madlavning eller snakke-aften. (Ventilen, 2021)

Udover at ventilen tilbyder et fysisk mødested for unge der lider af ensomhed,

tilbyder de også et digitalt online mødested. Det et lukket forum, hvor de unge kan

være anonyme, hvis det dét de ønsker, hvortil der er 2-3 frivillige der sørger for at

alle deltagerne har det godt, og skaber god stemning. (Ventilen, 2021)

  Hvordan kan man afhjælpe problemet?

Udover at børn og unge som føler sig ensomme, kan benytte sig af forskellige

forummer for at afhjælpe problemet, er der også andre måder at håndtere dette

problem på. Forældrene til børn der føler sig ensomme, kan også have en stor

indflydelse. Forældrene kan støtte deres børn ved f.eks. at tale med deres børn, og

ikke mindst spørge ind til, hvordan de har det og om de føler de har personer og

relationer de altid kan bruge og tale med, hvis de har problemer. De kan spørge

åbent om de føler sig som en del af fællesskabet/gruppen på deres nuværende

uddannelse mm. De kan udover det også være støttende, og fortælle dem at det er

almindeligt at synes det er svært at skulle møde nye mennesker, danne netværk og

relationer. Dog skal forældrene også kunne acceptere, hvis barnet ikke vil tale med

dem om deres problemer, eller hvis barnet siger der slet intet problem er.

Forældrene kan dertil fortælle barnet at de er bekymret og evt. spørge igen efter et

stykke tid. (Mette Weber, 2014)

Forældrene skal generelt set være opmærksom på hvordan deres børn har det og

om barnet har venner eller ikke mindst nogle at komme til når de har brug for det.

Hvilke tegn er der på ensomhed?

Det er generelt meget forskelligt hvordan den individuelle person reagerer til de

situationer, som de bliver placeret i. Ifølge Ventilen som er en social organisation
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med formål for at forhindre ensomhed blandt børn, har de beskrevet diverse af de

tegn som oftest ville forekomme når et individ føler sig ensom, hvilke kunne være;

ikke deltage i sociale aktiviteter i skolen eller i ungdomsklubben, er fraværende

mentalt, udviser nervøsitet ved fælles aktiviteter blandt andre unge, prøver at undgå

alt gruppearbejde, og når de er i gruppearbejde vil de snakke så lidt som muligt. Det

kan være vanskeligt for omverdenen at se andres ensomhed, blandt andet fordi man

kan føle sig ensom selvom man har mennesker og venner omkring sig.

Ensomhedenfølesen er snarere at du ikke føler, at du være dig selv i dine

omgivelser.

Hvilke muligheder findes allerede?

Som muligheder som allerede findes, kunne man tage fat i platformen som går ved

navnet Børnetelefonen. Børnetelefonen er en meget god platform som hjælper børn

og unge med diverse problemer inklusiv angst og ensomhed. Den fungere på den

måde at, man kan live chatte anonymt med en voksen som arbejder for platformen.

Disse rådgiver kan snakke med de børn og unge om deres vanskeligheder i

dagligdagen både små og store. Derudover har platformen en funktion som hedder

’Brevkassen’, her vil individet skrive en besked ud i håb om nogen kan rådgive, i

’Brevkassen’ kan både voksne og andre børn og unge svare på beskeden. Hvis man

ikke har lyst til at skrive men gerne vil have samtale, er der også mulighed for at

ringe ind til Børnetelefonen, derudover har de også mulighed for SMS.

Børnetelefonen er hovedsageligt platformen som aktivt hjælper børn og unge med

deres vanskeligheder, udover Børnetelefonen er der ikke rigtigt andre alternativer

som opnår det samme. Ventilen er også en mulighed som er værd at blive drøftet,

Ventilen som er førhen allerede er blevet snakket om, fokusere mest på fysiske

sociale arrangementer, dog har de et online mødested også. (Børnetelefonen, 2021)

En anden mulighed unge med ensomhed, har at få hjælp på, er ved hjælp af

Headspace. Headspace er et trygt rum, som ligger forskellige steder rundt omkring i

hele Danmark. I Headspace sørger de for et trygt rum for ensomme unge, lytter til

deres problemer, og sammen med de unge hjælpe med, at finde ud af hvordan de

bedst mulig kan hjælpe de unge i deres tempo og med respekt for deres behov og
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ønsker. (Headspace, 2021) Headspace tilbyder også en anonym samtale gennem

video-chat, såvel som Ventilen. (Ventilen, 2021)

Hvad er angst?

Følelsen af at være ængstelig, være bekymret for noget eller føle sig bange, er

kroppens naturlige måde at undgå farer på. Angst er noget som kan forekomme i

alle aldre, og som kan opstå både i barndommen eller i ens voksenliv. Ens krop vil

reagere ved at gå i forsvarsposition, eller ønske at flygte fra det som gør den

ængstelig. En person vil normalt vælge enten at tage kampen op mod det

angstfremkaldende, eller forlade det som forårsager det. Det er to helt naturlige

reaktioner hos mennesket, når vi bliver udsat for stressende eller angstprovokerende

situationer. De reaktioner har siddet i os i flere årtusinder. Udover de naturlige

reaktioner, som fremkaldes af vores krop, bliver vi sågar også opdraget til, at det er

”bedre at flygte end at kæmpe dårligt”. (Maare Tamm, 2005)

Angst kan i nogle tilfælde være biologisk betinget, men der findes også former for

angst, som er blevet indlært. For eksempel er en del former for angst irrationelle, og

har derfor intet med medfødt angst at gøre. Irrationelle former for angst kan f.eks.

være frygten for mørket eller store områder, da disse situationer ikke er farlige, men

kun er baseret på ens egne tanker og forestillinger. Hvis vi skal kigge på den

biologisk betingede form for angst, mener Sigmund Freud, at separationsangst

begynder ved fødslen, når barnet skilles fra moren. Det er en form for bevidst angst i

et menneskes liv, og den følger en hele livet. Psykoanalytiker John Bowlby mener

også, at der findes en biologisk tilknytning mellem et barn og dets forældre, og det er

derfor, set ud fra et evolutionsperspektiv, en overlevelsesværdi, at et barn har

separationsangst. En af de former for angst, som følger et menneske hele dets liv, er

angsten for det fremmede og anderledes. Det er en angst som er knyttet til os som

mennesker, som opstår når vi er helt små, omkring otte-måneders-alderen. Når vi

når skolealderen, udvikler børn angst i høj hastighed, og især den sociale angst

melder sin ankomst. Det er omkring syvårsalderen, at børn begynder at blive

bevidste om det, at blive vurderet af andre. (Maare Tamm, 2005)
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Som sagt begynder den sociale angst at udvikle sig, når børn er omkring

skolealderen. En form for social angst, kaldes skolefobi. Omkring 1% af alle

skolebørn udvikler skolefobi, og det forekommer oftest hos drenge. Skolefobi

defineres som en angst for at forlade ens hjem, de trygge rammer som man er vant

til at begive sig rundt i. Den tidligere nævnte separationsangst, angsten for at blive

forladt, kan ligge til grunde for udviklingen af skolefobi. Det er oftest børn, som af

natur er mere ængstelige anlagt, og overbeskyttede af deres forældre, som udvikler

skolefobi. Med angsten kan følge fysiske symptomer, som ubehag, ondt i maven

eller åndenød. Kroppen reagerer altså fysisk, på noget som man er psykisk bange

for. Det bedste, som forældre til børn med skolefobi kan gøre, er at opmuntre barnet

til at udfordre sig selv, og se sin frygt – at gå i skole – i øjnene. Barnet skal lære, at

det ikke er en farlig situation at tage i skole. Børn har det med hurtigt at tilpasse sig

nye ting, så jo hurtigere man tager fat i problemet, desto bedre. For ældre børn, i

alderen 11 til 16 år, kan angst være sværere at komme af med - især hvis det er

noget som har taget til i grad hen over længere tid. I vores projekt er målgruppen 12

til 17 år, og dette er et godt eksempel på, hvorfor man bør finde nye og bedre

løsninger, til at komme af med social angst (eller eventuel skolefobi), så hurtigt som

muligt. En måde som forældre kan være med til at hjælpe deres barn, er ved at lære

det problemløsende adfærd, om hvordan man kan håndtere sin angst. Det ultimative

mål ville være at få dem helt af med deres angst, og dette kan også ske ved

inddragelse af klassekammerater, for at de kan hjælpe med at skabe tryghed

omkring den angstplagede. (Maare Tamm, 2005)

Ligesom der findes skolefobi, som er en variation af social angst, findes der også

det, som bare kaldes social angst. Betegnelsen for social angst er, at man er bange

for at være sammen med andre mennesker, om end det er voksne eller børn. Social

angst kan være yderst hæmmende for børn og unges trivsel, da de kan have svært

ved f.eks. at finde venner, hvilket kan udvikle sig til ensomhed. Børn og unge, som

lider af social angst, kan ikke lide at føle sig observeret eller vurderet af andre.

Omtrent 1% af unge i Skandinavien lider af det, og muligvis flere, som ikke er blevet

registreret i statistikkerne. Det er et problem, som menes at være stigende, og som

følger flere af de unge ind i deres voksenliv. I den voksne del af befolkningen, ligger

statistikken på, at 10% lider af en form for social angst. Debutalderen for social angst

ligger i gennemsnit hos dem omkring tolvårsalderen. Derfor har vores målgruppe, for
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vores løsningsforslag, også begyndelse ved 12 år, da det er der den sociale angst

stiger markant blandt unge. Tidlige tegn på social angst er generthed og

tilbageholdenhed fra større forsamlingen. Et barn med social angst vil helst undgå

opmærksomhed fra andre. Disse personlighedstræk kan også være arvelige, og

man kan derfor have større tendens til at udvikle social angst, hvis flere i ens familie

også er generte og tilbageholdende. Arvelige faktorer spiller altså nogle gange en

rolle. I andre tilfælde, kan angsten opstå, hvis et barn bliver ofte udsat for at blive

grint eller fniset af i f.eks. klasseværelset. Det er dog aldrig umuligt at ”træne” sin

angst mere eller mindre væk, ved f.eks. at øve sig i at tale foran større forsamlinger

eller i et klasseværelse. Det vil være nemmere for barnet, hvis det lærer at genkende

flere af de situationer som udløser dets angst. (Maare Tamm, 2005)

Som nævnt findes der flere forskellige grunde til, at børn og unge udvikler angst.

Skolefobi og social angst kan for eksempel opstå, hvis man bliver udsat for mobning.

I Skandinavien, specifikt Sverige, har 15% af alle skoleelever været indblandet i

mobning, enten som offer eller som mobber.

Det svarer til 1 ud af 7 skoleelever. Især hos drenge kan det være svært at se forskel

på leg og mobning, da drengenes lege ofte har elementer af aggressivitet med. Det

er oftest set, at det er de ældre klasser, som driller/mobber de yngre elever. Især de

ældre drenge, mobber yngre piger. Der er altså en væsentlig forskel mellem drenge

og piger, når det handler om mobning, som senere kan føre til social angst eller

skolefobi. Noget tyder på, at de ældre drenge i højere grad er dem som mobber,

både de yngre klasser, men også hinanden, nogle gange ubevidst, i deres voldelige

lege.

Drenge er generelt set mere udsat for mobning end piger. Hos pigerne sker

mobningen mere i det skjulte, og det kan fremkalde usikkerhed og ængstelse som

dem som bliver udsat for det. I de ældre klasser er der mere end tre gange så

mange drenge som piger, der oplyser at de er blevet udsat for mobning. (Maare

Tamm, 2005)

Gamification

Gamification er en måde hvorpå man kan implementere spilelementer til sit medie
eller produkt, hvor det normalt ikke ville være. Grunden til man ville implementere
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gamification eller “Human-Centered Design”, som det også bliver kaldt (Chou, 2016,
pp. 8-10) er at man gennem promovering af sjov kan opnå loyalitet og engagement
hos brugeren og systemet. I 1984 skrev Charles Coonradt bogen The Game of
Work, hvori han tjekkede hvordan implementering af spilelementer ville påvirke
arbejdslivet. I hans bog  kom fandt han frem til 5 pointer der viste, at folk foretrækker
deres hobbyer frem for deres arbejde:

● Clearly defined goals

● Better scorekeeping and scorecards

● More frequent feedback

● A higher degree of personal choice of methods

● Consistent coaching

(Chou, 2016, pp. 6-7)

Et eksempel på gamification kunne være Reddit, som er en side hvor folk deler

billeder med hinanden. Hvis det bare var det ville folk hurtigt blive trætte af, at bruge

Reddit. Men man kunne give hinanden præmier og downvote (dislike) eller upvote

(like) folks opslag på siden. Derudover kan man få karma og guld, som er Reddits

måde, at lave et belønningssystem.

Man kan sige, at gamification her opnået et vendepunkt set fra en social vinkel over

de seneste par år og det er stille og roligt begyndt, at snævre sig ind i de fleste

aspekter af vores liv. Dette kan enten være uddannelse, marketing eller arbejde osv.

I sin bog præsentere Yu-Kai Chou i hans bog Actionable Gamfication, at han har

udarbejdet noget, som han kalder en Octalysis Framework. Han har her opstillet 8

drivkræfter og en hemmelig 9. drivkraft. Dette framework er lavet med tanken, at de

fleste systemer er function focused, og dette betyder, at systemer bliver designet til,

at klare en given opgave hurtigst muligt. Chou mener, at man kan beskrive

gamification, som human focused design

Chou mener, at human focused design er et mere beskrivende begreb for

gamification. Brugen af definitionen human focused design erkender, at mennesker

har følelser og deres egne grunde til deres handlinger (Chou, 2016).
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Når Chou snakker om gamification beskriver han otte core drive eller drivkræfter. Det

som disse drivkræfter beskriver er den samlede motivation brugeren har til, at bruge

ens platform. Chou deler drivkræfterne op i otte, fordi de hver kan bidrage til den

samlede motivation, som brugeren har, når de bruger platformen.

De otte drivkræfter lyder som følgende:

1. Epic Meaning & Calling: Her beskrives om brugeren mener, at de er

medvirkende til et projekt der er større end dem selv og de er en del af en lille

gruppe der skal udføre en given opgave. Et eksempel på denne drivkraft

kunne være Wikipedia, hvor folk bevare de forskellige artikler, hvor de kun for

anerkendelse ud af det. Dette ses for eksempel på Wikipedia, hvor brugere

vedligeholder artikler uden at få andet end anerkendelse for det. Det er også

denne drivkraft der kan sættes i forbindelse med begynderheld. (Chou, 2016)

2. Development & Accomplishment: Her beskrives, at bruger gerne vil se, at

de laver fremskridt og man giver dem så en måde, at tracke deres udvikling

over tid. Det er dog også vigtigt, at man belønner brugeren, når de laver

fremskridt.

3. Empowerment of Creativity & Feedback: Her beskrives, at brugeren er

engageret i den kreative process. Her handler det om, at give feedback til

bruger, når de kommer med kreative løsninger, så de ved hvad der er godt og

hvad de skal arbejde videre med. Det som denne drivkraft går ud på er, at

bidrage med det sjove i forskellige aktiviteter. Chou kommer med begrebet

”Evergreen Mechanics” og dette betyder, at spiludviklere ikke behøver, at

tilføje ting til deres spil, men det er selve spilleren, som gør spillet frisk. (Chou,

2016)

4. Ownership & Possession: Her beskrives, at brugeren føler, at de ejer noget.

Chou mener, at hvis en bruger føler de ejer noget vil der altid være en inderlig

trang til, at gøre det så godt, som muligt og blive med, at arbejde på det. Man

kan som eksempel tage fat i Facebook hvor man bruger tid på, at designe ens

profil og af denne grund føler man ejerskab. (Chou, 2016)
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Metodeafsnit

Coloured Cognitive Mapping

John R. Venable (2020) præsenterer i sin tekst, Using Coloured Cognitive Mapping
(CM) for Design Science Research, det farvede problem kort som en visuel grafisk
teknik. Formålet med denne metode er at analyserer problemer for at skabe indsigt i
dets årsager- og konsekvenser for derefter at undersøge- og udvikle eller skabe
løsningen til det specifikke problem (Venable, 2014). I teksten, A Cognitive Map of
Maturity,  nævnes det, at et problem kan opfattes som forskellen mellem hvad der er-
og hvad der burde være tilstanden/hensigten i det givne miljø (Pries-Heje, J., J.
Johansen & M. Korsaa, 2020). Her kan der være tale om et ønske eller behov hos
eksempelvis det enkelte individ eller hos samfundet generelt. Der skelnes dog ml.
hårde- og bløde problemer i teksten, A Cognitive Map of Maturity. De hårde
problemer karakteriseres som [...] a well-formed problem that can be solved with
well-known engineering techniques (Pries-Heje, J., J. Johansen & M. Korsaa, 2020).
Her er der altså tale om et problem der taler for sig selv, da problemet opfattes som
et letforståeligt problem. De bløde problemer er derimod karakteriseret ved [...] many
aspects, many humans involved, and many different stakeholder perspectives.
(Pries-Heje, J., J. Johansen & M. Korsaa, 2020) Dette betyder også, at bløde
problemer ikke er lige så håndgribelige, som de hårde problemer. Bløde problemer
er mere komplicerede og rodede og af den grund kræves der arbejde og diskussion
til at italesætte og skabe overblik over problemet. Børns trivsel er et
samfundsmæssigt problem, der kan karakteriseres som værende et blødt-problem.
Mange aspekter og mange mennesker er involverede - og det gør det ikke ligefrem
som et problem, der kan løses på én gang.

Storyboard

Et storyboard er en teknik til visuel repræsentation af, hvordan et færdigt produkt ser
ud eller skal anvendes (Lidwell, William, Kristina Holden, and Jill Butler, 2003) Et
storyboard kan også være et hierarkisk produktbeskrivelse eller procesbeskrivelse,
eller en kombination at de to. Derfor laves der et storyboard, som er en slags
billed-manuskript som viser hvordan et færdigt produkt anvendes (Lidwell, William,
Kristina Holden, and Jill Butler, 2003).
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Analyseafsnit

Beskrivelse af løsningsforslag

Første iteration af vores app:
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Her introducere vi for børne og de unge, vores app, de læser startsiden igennem og hvis de
føler at de er i lignede situation, kan de trykke næste side for at komme videre i appen.

Her vil brugeren blive bedt om at oprette en basal konto for at kunne bruge appen, der bliver
spurgt om navn, alder, email og et kodeord som de selv skal huske på for at komme tilbage
ind på kontoen.
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Dette er skærmen efter brugeren er blevet færdig med at oprette deres konto. Der vil komme
et link med en guide over hvordan appen fungere.

Her vil brugeren kunne se deres egen profil samt deres venner, derudover er der en knap så
de kan begynd at chatte med nye mennesker.
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Sådan ser skærmen ud når man chatter med andre mennesker, du vil have mulighed for at
tilføje dem som ven på appen, så du nemmere kan skrive til dem en næste gang. Derudover
er der funktioner som ‘rapporter’ som vil kunne hjælpe platformen til at komme af med dem
som bryder reglerne. Sidst kan du slutte chatten hvis der bliver behov for dette.

Anden iteration af vores app:

Når man åbner app'en bliver man mødt af denne her skærm, hvor man enten kan
oprette din bruger profil eller logind på sin profil.
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Vi vælger, at klikke på “Opret bruger!”
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På denne her skærm laver man sin profil. Først vælger man sit køn og her er der tre
valgmuligheder, enten dreng, pige eller ønsker ikke at oplyse. Man kan så vælge sin
alder og der er der også tre valgmuligheder, 12-14, 14-16 eller 16-17. Vi valgte disse
aldre fordi det er inden for den målgruppe, som vi arbejder med.
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Efter man har oprettet sin profil bliver man sendt videre til denne her skærm, hvor
man kan indsætte de interesser man har og vi har gjort dette så man nemmere kan
finde børn med samme interesser som man selv har. Dette kan også være en god
måde for børnene, at starte en samtale på.
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Når man finder en, at chatte med ser det sådan her ud. K skriver til os og vi svarer
tilbage. Når man ikke gider, at snakke mere kan man enten slutte chat eller se på
den anden persons profil.
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Hvis man vælger, at trykke på se profil bliver man mødt af denne her skærm. Her
kan man se hvor gammel personen er, deres køn, deres navn og hvilke fælles
interesser man har.
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Til sidst er der en venneliste hvor man kan se en oversigt over alle ens venner på
appen.

Analyse af Børnetelefonen

Når du først træder ind på platformen Børnetelefonen, er den meget simpel og
elegant med fokus på brugervenlighed, da deres primære målgruppe nu er børn og
unge. Man bliver på første side præsenteret med en ‘guide’ over hvordan man skal
starte. De oplyser også at man forbliver 100% anonym, når man bruger en af deres
tjenester, såsom at ringe, chatte, sms eller skrive.
Man kan live chatte eller skrive til en voksen, men du har også muligheden for at få
råd fra andre unge eller børn, som måske har været i samme situation.
Step 1 af deres guide er at vælge en voksen eller andre børn, derefter går du videre
til step 2, hvor du så kan vælge hvor du vil kommunikere med dem. Hvis man går
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videre til chatten, skal man svare hvilken køn man er, derefter bliver du præsenteret
for en hel række emner, hvor dit emne muligvis er blevet placeret, hvis dette ikke er
tilfældet kan man gå ned til ‘Øvrigt’ og gå videre derfra. Efter emnet er valgt,
beskriver man hvad man skal snakke om, hvor så du kan stille dig i kø. Ulempen ved
denne chat er dog at ventetiderne hurtigt kan be lange afhængig af tiden på dagen.
Udover at chatte og ringe, kan man skrive et brev til ‘Brevkassen’ hvor andre børn
også har mulighed for at komme med deres input i sagen.

Ifølge data fra BørneTelefonen og BørneChatten i 2008 kan det ses, at
gennemsnitsalderen for BørneChatten-brugere er tæt på 14 år, mens
gennemsnitsalderen for BørneTelefonens brugere er 12 1/2 år. Begge konsultationer
er domineret af piger, men tendensen er mest tydelig i BørneChatten , hvor hele 88
% af brugerne er piger.
Blandt BørneChatten-brugere er andelen af   børn mellem 11 og 16, der ikke er
hjemme, også for høj — både i forhold til befolkningen generelt og BørneTelefonens
brugere. Det samme gælder andelen af   børn, der ikke bor hos en af   deres forældre.

Brugere af BørneChatten løser en lang række problemer. Tendensen er, at brugere
af BørneChatten løser flere problemer relateret til familie , mens brugere af
BørneTelefonen løser flere problemer relateret til skole og deres kammerater.
BørneChatten er mere sårbar end Børnetelefonen over for misbrug (såsom vold
og/eller seksuel adfærd) og koncentrationen af   børn med alvorlige problemer (såsom
selvmordstanker og snitsår) og svigtet omsorg. Disse tendenser gælder også, når
man tjekker brugernes alder.

Generelt på Børnetelefonen er gennemsnitsalderen 13-15 år. Det forventes, fordi der
kan være en grund til, at børn skal have visse færdigheder for at bruge skrevne
digitale medier. Det ses af modellen, at brugen af   BørneChatten stiger ved 10-års
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alderen, selvom brugerne er blevet set indtil 8-års alderen. På Børnetelefonen, som
dine egne mobiltelefoner bliver almindelige blandt de yngste, kan du forvente en
stigning i den unge målgruppe på Børnetelefonen, men den samme udvikling på
BørneChatten er måske ikke den samme, medmindre metoden ændres
fundamentalt, hvor at den ikke længere er afhængig af at skrive.

Det er de samme emner, som fortsat bliver oversvømmet for teenagedrenge på
Børnetelefonen, men nogle teenagepiger har oplevet "seksuelle overgreb" og/eller
"fysisk vold". "Kærlighed" er det mest omtalte emne blandt teenagedrenge på
BørneChatten og Børnetelefonen. Blandt teenagere på Børnechatten dukkede
emnet "selvskadende adfærd" ofte op i form af selvskade af drenge og piger, og
"selvmordstanker" og "fysisk vold" dukkede også op hos piger. Drenge og piger deler
nogle af de mest almindelige emner. For eksempel var "konflikt med andre",
"forelskelse" og "sex" almindelige emner i de to rådgivning sessioner. Andre emner
er hovedsageligt fyldt med en af   konsulenterne. Piger taler dog hyppigere om
selvmord og selvmordstanker, ligesom selvskade adfærd fylder mere end drenge.

Diskussion

Hvorfor har vi valgt denne målgruppe?

Da vi prøver, at oversætte børnetelefonens hjemmeside design om til en app ville det

give god mening, at prøve at fange deres målgruppes opmærksomhed. Men da
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børnetelefonens målgruppe strækker sig over aldre med en meget lav procentdel.

Såsom 0-5 år som ligger ved 0.1% og 6-9 år der ligger ved 1.4%. Derfor vil vores

primære målgruppe ligge ved 10-17 år, hvilket er den alder som er mest aktive på

Børnetelefonens platform, og den målgruppe som vi gerne vil sætte vores fokus på.

Ensomhed er et samfundsmæssigt problem som har været stigende i de sidste 20 år

blandt børn og unge. Men det selvfølgelig varierende grad fra person til person

(Børnetelefonen). Problemet med ensomhed kan starte i en relativ ung alder, det er

derfor en god idé at sætte målgruppen ungt, men heller ikke for ungt, da vores

applikation afhænger af online mediering hvor individet essentielt er nødsaget til at

skrive og læse. Dermed ønsker vi heller ikke at målgruppen strækker sig for langt i

den anden side, hvor personer som er over alderen 18 år, vil træde ind på

applikationen og snakke med en som er meget yngre end dem selv, dette vil skabe

en helt anden problematik der helst skal undgås.

Positiv versus negative effekter (af vores løsning)

Med næsten alt slags designløsning vil der både være negative og positive effekter

af en eller anden art. Den negative effekt som spiller en stor rolle i denne løsning,

kan være at der kommer ældre mænd som ikke er tiltænkt til at bruge appen, dette

vil være upassende for børne. Den positive effekt er vel at børnene får et fællesskab

og skaber kontakt til andre, dermed har nogen personer at snakke med.

Videnskabsteori

Postfænomologi

I dette afsnit omkring videnskabsteori, vil vi redegøre for det valgte emne i
videnskabsteorien, som er i vores projekt er postfænomenologi, dette vil vi gerne
sammensætte med vores valgte problemstilling.

Post-fænomenologi er baseret på, hvordan teknologi ændrer menneskets syn på
verden. Den stammer fra den filosofiske metode i fænomenologien, som studerer,
hvordan mennesker oplever ting gennem en sanseoplevelse. Et vigtigt begreb i
denne videnskabelige teori er teknologimediering. Begrebet teknologimediering er et
begreb som indebærer at den givne teknologi er et ståsted mellem individet og
omverdenen. Gennem vores projekt har vi skrevet omkring en applikation der er en
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videreudvikling af Børnetelefonens platform. Børnetelefonen er en platform som
ihærdigt prøver at hjælpe både børn og unge med deres trivsel gennem hverdagen,
hvor de gennem chat og telefonopkald rådgiver på de problemer som de nu må lide
af. Det er derfor vi mener at teknologimediering passer meget vel ind i vores projekt,
da vi ved en videreudvikling af Børnetelefonen har lavet en applikation. Ved brugen
af vores applikation vil vi prøve at give unge og børn en bedre trivsel, gennem
chatten vil de kunne opfatte omverdenen på en anden måde. Det er dermed, derfor
at teknologimediering er et vigtigt begreb vi har taget til os, og kan via applikationen
forbedre unge og børnenes trivsel igennem dagligdagen. Videnskabsteorien
postfænomenologi, skal derfor være med til at guide og fortælle os, hvor og
hvorledes en given teknologi kan ændre individets verdenssyn. (Olesen, Bille & Riis)

Vores motivation vs. vores løsning

Vores motivation for dette projekt var jo, at finde ud af hvordan vi kunne afhjælpe

unge mennesker med deres problemer med ensomhed. Vi besluttede dermed, at

lave en app der kunne hjælpe dem med, at løfte deres problemer med ensomhed

med en anden person der lider af den samme mentale lidelse.

Konklusion

Hvordan får man de unge til at bruge appen? Hvordan kan vi appellere til de
unge?
Vil ville med vores første spørgsmål gerne finde ud af hvordan vi kunne få børn eller
unge til, at bruge vores app. Siden de er i den alder hvor mange af dem bruger en
stor del af deres tid på telefonerne, har vi valgt at inddrage gamification i vores
design af applikationen. På den måde vi har valgt at implementere en ‘progress bar’ i
app'en, hvor de kan opnå et højere niveau når de chatter med andre brugere,
brugeren får xp (Experience Points) hver gang de har haft en succesfuld chat, for
hvert niveau de stiger vil de så få en præmie.

Hvad skal appen kunne?
App'en skal i sig selv have en meget nem og hurtig oprettelse process, hvor børnene
og de unge let gå i gang bare ved at skrive et par basale informationer. På selve
app’en er der chat funktionen som er hovedefokusset, denne funktion vil gør det
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muligt for brugerne at komme i kontakt med andre der muligvis er i samme situation
som dem selv, derved kan de få et fællesskab.

Hvilke muligheder findes der allerede til unge som lider af ensomhed?
Vi ledte efter forskellige muligheder for apps til, at bekæmpe ensomhed, men efter at
have kigget på en masse apps kom vi frem til, at der ikke rigtig var nogle chat apps
til unge eller børn. Det er mest noget motion eller bevægelses apps. Af denne grund
tog vi fat i Børnetelefonen.

Hvordan defineres ensomhed?
Ud fra at læse diverse rapporter omkring ensomhed fandt vi ud af, at mange personer døjer
med ensomhed dog varierer det med det enkelte individ, personer kan have kortvarig eller
langvarig ensomhed. Ensomhed kan opstår når man for eksempel står overfor et stort skift
som ændre ens dagligdag markant, dette kunne være at man skifter til en ny skole hvor man
ikke kender nogen andre. Der er tegn ved ensomhed som også varierer fra person til
person, men de mest generelle er søvnbesvær og sin adfærd bliver ændret.
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