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Peer Review: Pling 

Hva er bra: 

+ Oppgaven har god struktur, og er lettlest med god og logisk oppbygning.  
+ God plan for videre arbeid 
+ Godt forskningsspørsmål. Likte hvordan det var satt opp med overordnet og underordnede 

spørsmål. Det var veldig oversiktlig og vi fikk fort forståelse for hva oppgaven skulle ta for 
seg. Helt konkret liker vi spesielt hvor dere er på vei i andre halvdel av litteraturstudien deres. 
Den er godt formulert og ser ut til å bygge godt oppunder hvorfor dere synes det er viktig å 
studere dette feltet (selv om avslutningen ikke er formulert enda).  

+ Alt i alt har vi klokketro på at dette blir en god oppgave!  
 

Forslag til forbedringer og tanker rundt tema: 

- Hva er IDE? Fant det ut, men bør kanskje forklares, hvertfall forkortelsen i parentes bak ;-). 
- Vi liker reviewen godt, men skjønner ikke helt hvordan dere har tenkt å bruke kunnskapen om 

dette videre i prosjektet. Vil dere inspireres? Finne ut hva som fungerer, eller ikke? Dette bør 
forklares litt bedre. Hensikten vil vel være  å hente ut noe å ta med seg videre? Bygge 
argumentet for prototypen deres. Føler dere bør begrunne hvorfor dere har valgt akkurat disse 
appene.  

- Tanke ang. brukertesting: Vi tenker at disse appene må brukes over tid for å se om de faktisk 
funker eller hva man liker ved de. Typ hvertfall to uker. Skal de teste mange blir det mye 
lengre tid. Kanskje litt kunstig å be noen teste en app i én forelesning… Vet ikke hvor valid 
den dataen blir. Pluss at man kanskje må ha motivasjon for å bruke den, ikke bare få beskjed 
om å teste. Kan dere få tak i noen som allerede bruker appene jevnlig? Det er jo ingen 
garantier for at de dere ber om å gjøre dette, faktisk mener at de har det problemet som appene 
er designet for å løse…  

- Hva vil dere lage? Noe helt nytt? Kombinere det som fungerer? Hvordan kunne man eventuelt 
vært innovativ og laget noe nytt? Spørre studenter hva de blir motivert av? Involvere de i 
kravutforming/design/ eksperimentering?  

- Tanke: “Does it bring us together or draw us apart?” Kan man bruke dette quotet til å lage noe 
som får studenter til å bli mer knyttet gjennom studiene og fokus/motivasjon? Motivere til 
fokus. Kanskje knytte studenter som ikke kjenner hverandre sammen? Ligger evnen til fokus i 
motivasjon?  

- Tanke: Når mister studenter fokus? Når noe er for lett? For vanskelig? Bare kjedelig?  
- Dersom det er om noe er for vanskelig, kunne man laget noe som gjør at studenter 

kan hjelpe hverandre i forelesning med å forstå? Evt og/eller etter forelesning? “La 
oss møtes på epsilon og diskutere etterpå” typ…  

- Hva er egentlig fokus, og hva skal til for å holde fokus?  
- Er det i det hele tatt mulig å holde seg fokusert dersom man ikke er motivert for det?  
- Hvilke andre forutsetninger må være på plass for at en mobil tjeneste/system skal 

kunne fungere som motivator for fokus i forelesning?  
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- Hva er det som er folks motivasjon for å begynne å bruke slike apper i 
utgangspunktet? 

- Hvilke faktorer annet enn digitale teknologier er det som fører til at studenter er ufokuserte i 
forelesning? Laptopen og mobilen er vel ikke de eneste årsakene til at studenter er 
ukonsentrerte? Vi tenker man må passe seg for å antyde at dersom en student ikke bruker 
teknologier i forelesning, så er de automatisk konsentrerte.  

- Noen nevner at de slutter å bruke en app fordi de mistet interessen. Vi har også prøvd en 
fokus-app og mistet interessen. Så hvordan klare å opprettholde interesse for disse 
applikasjonene som skal hjelpe deg å holde deg unna teknologi? Det er lett å begynne å bruke 
en slik app, men hvordan bør den utformes for å holde på folks motivasjon? 

- Også hvordan måles konsentrasjon/fokus. Skal dette være en ren subjektiv vurdering av egen 
konsentrasjon eller er det bedre å finne mer håndfaste metrikker. Eksempelvis i hvilken grad 
folk fikk med seg ikke-faglig innhold på andres maskiner (uten at de er informert om dette på 
forhånd) el. l. 

- Hvor store begrensninger vil egentlig den “vanlige” bruker finne seg i at en app legger på 
deres teknologibruk? Hvor går grensene? 

- Dere kan vurdere å spisse inn problemstillingen. Den går veldig bredt ut, men dere snakker 
kun om apper. Mobile teknologier er mer enn bare apper :) 
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