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Problemstilling, research questions: 
Spennende problemstilling, og dere forklarer godt hvorfor konsentrasjonsvansker kan være 
problematiske. Tror det kunne vært nyttig å gå mer inn på hva som egentlig kjennetegner 
“god” konsentrasjon? Er målet læringsutbytte? Hvordan kan konsentrasjon påvirke 
læringsutbytte? Dere nevner det i litteratur-review (Sana et al), men det kan gjerne 
utbroderes. 
 
Teoretisk bakgrund: 
Doolittle et al tar opp hvordan datamaskiner brukes og finner at mye av tiden brukt på 
datamaskiner i undervisningssettinger går med til irrelevante formål. Sana et al undersøker 
på hvilken måte bruk av datamaskiner påvirker læring, og finner at de som bruker bærbare 
datamaskiner eller ser andre bruke bærbare datamaskiner scorer litt lavere på forståelse av 
det som blir undervist. Begge disse artiklene illustrerer fint hvordan digitale verktøy kan 
hindre konsentrasjon og læring, men det hadde også vært interessant med noen kilder som 
støttet opp under digitale verktøy som hjelpemidler for å hjelpe til med å besvare 
hovedspørsmålet deres om hvordan mobile tjenester kan hjelpe til med konsentrasjon. 
 
Rheingold - Kollektivet bestemmer hvordan man skal benytte teknologien sammen og 
bestemme hva som er forstyrrende i fellesskap i form av retningslinjer. Vi synes det er fint at 
denne artikkelen er med siden den gir kan tas videre til forelesningssal/klasserom og 
hvordan det er viktig å kultivere en samlet forståelse i gruppen om som er akseptabelt adferd 
i et kollektiv. Det som hjelper én kan være forstyrrende for andre, slik at hensyn til 
nestemann må også tas i betraktning. Tror dette godt kan vektlegges mer i rapporten. 
Aktivitet og interaktiv involvering i timen kan også være relevant. Det er ofte opp til 
underviser å legge føringer til akseptert norm, men også å holde studentens oppmerksomhet 
ved å øke og opprettholde deltakelse fra studentene. 
 
Metode: 
Reviewene er interessante og viser kanskje en trend rundt tilbudet for løsninger på 
konsentrasjonsvansker. Hvis mulig er det kanskje også relevant å reviewe løsninger som 
angriper fokusproblemet fra andre vinkler (fokuset til de nevnte løsningene er “skru 
av/hindre” og i noen grad “logge”). Kan det være aktuelt å se på andre perspektiver når dere 
skal utarbeide løsningsforslag (for eksempel bredere sosiokulturelle tiltak)? 
 
Det er også relevant hva som ligger til grunn for utformingen av de applikasjonene dere har 
gått gjennom - er det empirisk grunnlag for å si at “skru av”-fremgangsmåten faktisk 
fungerer? 
 
Observasjonene virket spennende, viktig at funnene herfra knyttes opp mot problemstillingen 
dere har valgt. 
 
Dere har argumentert godt for valg av metoder, og planen for videre arbeid ser ryddig og 
gjennomførbar ut. 



 
Pirk: 
Fra side 7 om relevant/irrelevant bruk: “IDE er oppført både som relevant og irrelevant bruk, 
siden vi ikke kunne se om dette ble brukt til å notere kode fra forelesningen eller til andre 
ting.” Kanskje det hadde vært tydeligere her å ha en tredje kategori? 
 
 
 
 
 


