
Obligatorisk innlevering 1 

Individuelt essay:  
Å gjøre flere ting på en gang  

Beskriv erfaringer fra to ulike typer hverdagssituasjoner der du selv har 

opplevd eller praktisert ”multitasking”; det kan være en sosial der du er 

sammen med venner eller familie eller en typisk arbeids-/studiesituasjon, for 
eksempel en forelesning. 

 
Gjør rede for noen sentrale funn i forskningen om ”multitasking” slik disse 

presenteres i avisoppslag, bøker eller artikler om emnet.  

 
Diskuter egne erfaringer i lys av kunnskapsstatus på området.  

Kommentar til tilnærmingsmåte og disponering 

 
Denne oppgaven kan sees i lys av C.W. Mills skille mellom ”personal 
troubles” og ”public issues”. Trouble må her forstås i vid forstand som en 
utfordring, en oppgave eller et personlig anliggende, i dette tilfelle det å 
forsøke å forholde seg til flere ulike stimuli ved å jobbe parallelt med disse. 
Dette blir en ”public issue” i den grad det gjøres til gjenstand for offentlig 



diskusjon og meningsdannelse, forskning og også ulike typer ”tiltak” som 
for eksempel forbud mot håndholdt mobiltelefon ved bilkjøring.  
Oppgava består av tre deler. Det bes om at dere beskriver personlige 
erfaringer basert på selvobservasjon eller observasjon av andre i nære 
omgivelser. Videre forventes dere å sette dere inn i noen utvalgte bidrag i 
forskningen om dette emnet og gjengi hovedfunn. Dere finner stoff ved åpne 
søk på nettet, dere kan bruke bibliotekets ressurser eller dere kan ta 
utgangspunkt i pensumartikkelen om emnet (Sana, F., Weston, T. og Cepada 
N.J. (2013)). I denne artikkelen finner dere også referanser til en rekke andre 
bidrag om emnet. Det siste oppgaveleddet, drøftingsdelen, dreier seg om å 
sammenholde egne erfaringer og det som peker seg ut som hovedtendenser i 
forskningen.  

Formelle retningslinjer 

Essayet skal være på mellom 1500 og 2000 ord (3-5 sider). Det skal ha form 
som et lite faglig essay, men blir ikke vurdert veldig strengt ut fra formkrav. 
Et ufravikelig krav er imidlertid at dere oppgir kilder. Alle kilder skal samles 
i en egen referanseliste. 

På oppgavens forside skal stå studentens navn, tittel på oppgaven, at det er 
oblig 1 i INF3700 og antall ord i besvarelsen. Husk å sette inn sidetall. 

Innleveringsfrist 23. Februar innen klokka 14. Innlevering i Devilry. 

Om ikke essayet blir godkjent i første omgang vil dere få anledning til å 
levere en ny versjon innen en uke etter sensur.  

Spørsmål angående oblig 1 kan rettes til faglærer eller øvingslærer(e) via e-
post. 




