
Peer Review: BlindernLive
Først og fremst vil vi fremheve at vi synes prosjektet virker både spennende og 
interessant! Augmented Reality er en svært spennende type teknologi,  og en absolutt 
trigger for å få folk til å bruke applikasjonen som utvikles i prosjektet, ettersom den 
presenterer en ny måte å bruke smarttelefonen på. 
 
Generelt sett er rapporten svært lettleselig, samtidig som den gir et godt innblikk i hva 
prosjektet går ut på. Det brukes et godt, faglig språk, og  rapporten gir oss et innsyn i 
ny teknologi som vi ikke er så kjent med fra før. Når det kommer til designet liker vi godt 
måten menyen er designet på, og programmet i bruk virker profesjonelt og bra. Det er 
også tydelig at denne gruppen har god greie på teknologien de skriver om. 
 
Det er spesielt bra at gruppen har sammenlignet sin applikasjon med eksisterende 
applikasjoner, og at de har inkludert en del fakta om AR teknologien, ettersom den 
mest sannsynlig er ukjent for de fleste. For å illustrere hva Augmented Reality er 
og hvor “virkelig” eller virtuelt det faktisk er, var modellen på side 4 en svært nyttig 
illustrasjon.
 
Sist men ikke minst, er det veldig positivt at gruppen faktisk har utviklet en prototype og 
fått testet det seg imellom. Dette er inspirerende for vårt eget prosjekt, og vi håper vi får 
en sjanse til å teste applikasjonen når den er ferdigutviklet.
 
Struktur
Selv om rapporten er lettlest og en får et godt inntrykk av strukturen, er det 
forbedringspotensiale når det gjelder bruk av overskrifter og presiseringer. Først vil vi 
anbefale en mer bevisst bruk av de to overskriftsnivåene rapporten har valgt å bruke. Vi 
mener det er positivt med to nivåer. Men disse må brukes bevisst. Vi innser selvsagt at 
vi leser et utkast og at oppstramming av overskrifter og lignende sikkert kommer etter 
hvert.  Men vi vil allikevel komme med noen innspill på dette, vi tar for oss de første 
overskriftene som eksempel.
 
Vi anbefaler å endre overskriften «mål» til for eksempel «bakgrunn». Det er dette vi 
opplever å lese om under denne overskriften. Videre vil det følge at «problemstilling» 
blir skilt ut med en mer spesifikk og tydelig problemstilling eller forskningsspørsmål. 
Skriv gjerne også noe om begrensning og avgrensning av rapporten under denne. Det 
er viktig å være tydelig på fokus i rapporten.
 



Det er absolutt positivt å vise til mål med rapporten. Da er det viktig at et mål skal være 
målbart og spesifikt. Slik vi leser rapporten kunne et slikt mål for eksempel vært: «Å 
gjøre det enklere for studenter å finne frem på Blindern.»
 
I eksempelet fra oss vil strukturen i begynnelsen av rapporten bli noe slikt som: 
Overskriftsnivå 1 «Introduksjon»; Nivå 2 «Innledning», «Bakgrunn», «Problemstilling». 
 
Dette med struktur gjør seg også gjeldende under «Teknologi» og overskriften foran 
hvor rapporten tar avgjørelsen om valg av teknologi (Wikitude), uten en tydelig analyse. 
Det kommer frem i beskrivelsen av Utvidet virkelighet, et kapittel som forøvrig er godt 
beskrevet. 
 

Prosess og Metode
Ettersom gruppen nevner at de ønsker å utføre brukertesting i tiden frem til siste 
innlevering, savner vi en beskrivelse av hvordan denne brukertestingen vil utføres. I 
tillegg tror vi at det ville vært svært nyttig å prøve og involvere brukere så tidlig som 
mulig i prosessen, slik at man kunne etablert en bedre forståelse av brukernes behov 
før man implementerer selve idéen. På denne måten kan man spare mye tid og krefter. 
Fokus på brukerne er (slik vi har forstått det ihvertfall) en essensiell del av INF5261. 
 
Med grunnlag i det ovenstående synes vi at gruppen i tiden fremover burde fokusere 
hovedsakelig på brukertestingen, istedenfor å utbedre implementasjonen. Ettersom 
de allerede har en funksjonell og interaktiv implementasjon, har de også en kjempefin 
mulighet til å utføre en grundig og realistisk evaluering, som kan gi interessante 
resultater. 
 
Metodedelen inneholder mye interessant informasjon om utviklingsmodellen som er 
brukt i prosjektet, men lite informasjon om evt. forskningsmetode. Ettersom gruppen 
har satt opp flere spørsmål som de ønsker å svare på i prosjektet, hadde det også vært 
nyttig å få et innblikk i hvordan de ønsker å gå frem for å svare på disse spørsmålene. 
 

Referanser
Vi synes at rapporten bør henvise til relevant faglitteratur og minske bruken av 
Wikipedia. Vi  er selvfølgelig også glade i Wikipedia som verktøy og det gir ofte 
enkle og gode svar på spørsmål og definisjoner. Dessverre kan vi ikke alltid stole på 
wikipedia og det er heller ikke god metode å basere rapporten på usikre kilder fremfor 
forskningsbasert kunnskap som kan kontrolleres. 
 



Vi anbefaler at gruppen prøver å relatere til litteratur fra kurset INF5261 og at de 
bruker litt tid på å finne relevant faglitteratur en kan vise til når en omtaler for eksempel 
fossefallsmetoden og smidig utvikling. Dette vil ikke bare styrke rapporten betraktelig 
men også være en fordel til eksamen hvor en selv har valgt den litteraturen en blir 
prøvd i (ref. informasjon om eksamen under forelesning). Også et et kort spørsmål 
under samme tema: «(Liestøl, Augmented Reality and Digital Genre Design --‐ Situated 
Simulations on the iPhone, 2009)» Hvorfor så lang referanse? Dere har noen gode 
korte referanser: Feks: (Cameron, 2011).
 
 
Til slutt vil vi ønske gruppen lykke til videre med prosjektet! Vi håper vi får sjansen til å 
prøve ut applikasjonen deres når dere er ferdige! 
 
 
 
 


