
INF3290 – Siste forelesning

Oppsummering 

Ros/ris (kurskritikk)

Veien videre

Om eksamen

21.11.2018



Kursets grunnleggende motivasjon

• Systemutvikling for og i organisasjoner er utfordrende

– Mange sammensatte arbeidsprosesser

– Mange sammensatte informasjonssystemer

– Mange sammensatte utviklings-/endringsprosesser

• Vi håper dere nå har en økt forståelse av kompleksitet
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Innhold

• ”Store og komplekse informasjonssystemer”

• IKT i organisasjoner

– Sammenheng IKT/arbeid/organisasjon

– Organisasjoners samlinger av IT-systemer

– Koblinger til inter-organisatoriske systemer og til større informasjons-

infrastrukturer (sektor, bransje, globale)

– Bruks-/livsløpsperspektiv, inkl. endringsprosesser underveis i ‘livsløpet’ 
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Eksamen 2018

• For å bestå kurset må dere bestå eksamen
– Eksamen 60%, prosjekt 40%

– Dere må gjøre prosjekt og ta eksamen samme år

• Diskuter gjerne, men individuell besvarelse

• Siste frist for innlevering mandag 17. desember klokken 23:59

• Innlevering i Devilry

• Følg de formelle kravene

• Ikke bruk mye plass på definere begreper, men introduser dem gjerne 
(kort) slik dere bruker dem

• FAQ: fram t.o.m. 13.12 - spørsmål til eksamensoppgaven (mail + web)

Eksamen

Prosjekt A B C D E

A 3 6

B 1 9 11 1 1

C 2 11 5

D 1

E 



Petters kategorisering av INF3290 studenter (basert 

på hvordan eksamen baseres)

• Nivå 1: Wikifile

• Nivå 2: Klikk og lim

• Nivå 3: Kategorisererne

• Nivå 4: Stjernene

– Hva snakker vi konkret om?

– Hva betyr det, hva er implikasjonene og for hvem?

– Hvordan håndtere det?



Tilbakemelding til oss

• Diskuter 5 minutter

• - (ris)

• + (ros)

• Kurskritikken er viktig!



Videre Master-studier? 



Ny seksjon (2018): Digitalisering og Entreprenørskap

https://digent.blog/
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Discipline: Entrepreneurship

Discipline: Information Systems

RESEARCH CLUSTERS

Discipline: Design/STS
Entrepreneurship

Digitalisation

Digital sustainability

Prof. Truls Erikson

1.am. Birthe Soppe

1.am. Jens Petter Falch

1.am. Yang Yang Zhao

PhD:

Daniel Leunbach, Raissa 

Pershina, Matthew Good

Dennis Yong Chun Gan

1.am. Maja van der Velden

1.am. Alma Culén

PhD:

Sumit Panday, Swati Srivastava

Jorun Børsting, Alice F. Schneider

Ines Junge, Andrea A. Gasparini

Eunji Lee

Prof. Ole Hanseth

Prof. Margunn Aanestad

Prof. Bendik Bygstad

1.am. Knut Rolland

Postdocs:  Egil Øvrelid

PhDs: Alexander Kempton, Kristoffer Fossum

Tor Rolfsen Grønsund,, Ivar Hukkelberg, Mikael Gebre-Mariam

Elisabeth Fruijtier, Jasmina Masovic, Inger Elise Østmo 

+ eksterne
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(2020)Design, 

Use and

Interaction

Entrepreneurship IT og 

Ledelse

Digital 

økonomi 
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We teach in multiple study programs: 

(Together with

Design and IS/HISP)

Design, 

Bruk og

Interaksjon

EVU (90 stp)
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HISP – Health Information

Systems Program



Forskerlinje

• https://www.uio.no/studier/program/forskerlinjen-informatikk-

bachelor/

• Stipend (100 000)

• 30 ekstra studiepoeng

• Feltarbeid (HISP) gjennom to somre

• Send mail kristin.braa@gmail.com

https://www.uio.no/studier/program/forskerlinjen-informatikk-bachelor/


Research topics

• Understanding processes of

– Scaling and sustainability

– Integration

– Architecting

– Standardization

– Organizing/governance/collaboration

– Open Source software development

– …

• Methods:

– Qualitative empirical studies

– Action research - software development and 

implementation

Master courses

• IN5210: Information Systems

• IN5430: IT and management

• IN5320: Development in Platform 

Ecosystems

• INF5850: ICT for Development: Building 

a Better World?

• …



Årets eksamen

• Hjemme-eksamen

• Individuell besvarelse (lov å diskutere, men 
skriv alene!)

• Skriftlig, med begrensninger på antall ord
• Case + andre oppgaver

• Oppgave legges ut på kurssiden, besvarelse
leveres inn i Devilry

• Frist: Innlevering før midnatt 17.12. 







https://www.youtube.com/watch?v=yKqmQ2tHXVk

https://www.youtube.com/watch?v=yKqmQ2tHXVk






60 kollektivselskaper, 30 rutetabeller, 60 000 stoppesteder for tog, buss, trikk, t-bane, ferge. 
Web (www.en-tur.no) og app

http://www.en-tur.no/


• Rutetider og stoppesteder

• Pris- og produktdatabase: skal bli basis for billettsalg
• Nå: billettkjøp med Ruter og NSB, i 2019 alle

• Digital plattform for kollektivdata

• Utviklerportal:
• Ruter og stoppesteder 
• Sanntidsstrømmer (fra de som har dette), kjøretøyposisjon, meldinger
• Åpne API’er, SDK
• Widget og Tavla 

• Operatørportalen: 
• kollektivselskaper kan vedlikeholde sine data

www.entur.org



Foreløpig formulering av case-spørsmålene:

Entur er en plattform som skal bidra til at det blir lettere å bruke kollektivtrafikk, blant 
annet gjennom å gjøre tilgjengelig informasjon om rutetider og stoppesteder fra alle 
landets kollektivselskaper, samt å selge billetter. Reisende kan bruke en app eller et 
web-grensesnitt, men Entur-plattformen har også en operatørportal hvor 
kollektivtrafikkselskapene kan oppdatere sin informasjon og en utviklerportal, hvor 
man kan hente ut data og bruke APIer og SDK. (Se lenker til mer utfyllende informasjon 
nedenfor). Trekk inn pensumlitteratur der du synes det passer.

a) Hva bidrar til å skape kompleksitet i oppgaven med å lage en felles løsning for all 
kollektivtrafikk i hele landet?  

b) I dagens løsning finner man alle rutetider og stoppesteder, og kan få forslag til 
ende-til-ende-reise. Vil du si at dagens løsning bygger på installert base? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

c) På sikt skal man også kunne kjøpe en billett til hele reisen, selv om den involverer 
flere transportmidler og dermed ulike kollektivtrafikkselskaper. Hva kan gjøre 
utvikling og innføring av en slik løsning kompleks? Drøft ulike måter å utvikle og 
innføre en slik løsning, inkludert fordeler og ulemper ved disse. 



… til slutt…

• Send evt. spørsmål som har å gjøre med klargjøring av oppgaven 
innen utgangen av 13.12.

• Begynn i god tid.  Skriv – les – tenk – komprimer tekst – tenk mer osv.

• LYKKE TIL!


