
Feedback: Kurskalender

Synes dette virker som et spennende prosjekt, og idéen er god. Strukturen i oppgaven 

virker også bra. Selv om man allerede kan abonnere på en del kurskalendere og på 

beskjeder fra forelesninger, er det spennende dersom man får en app med mer detaljert 

info slik at man har en kalender med “detaljert undervisningsplan”. 

Det er bra at dere har med en oversikt over alternative løsninger som finnes i dag, selv 

om de er begrenset til Android. Generelt kunne dere med fordel diskutert litt mer rundt 

hvilke(n) platformer dere vil velge og begrunnet hvorfor. Dere kunne også diskutert 

hvorvidt man trenger en app, eller om en mobil-tilpasset webside a la “Mine studier” 

også kunne vært en mulighet. 

En annen ting dere kunne sett på var hvilke områder dere vil endre/forbedre fremfor det 

man kan gjøre i dag? Enten det er et kurs hvor man kan abonnere på en kalender i .ics-

format (virker som om det stadig oftere går an) eller om man legger inn timeplanen 

manuelt med ukentlige gjentagelser er det ikke 

SÅ mange minutter bruker i året sånn det er i 

dag.  

Screenshotet er et eksempel på hva man kan 

gjøre for mange kurs per i dag med et .ics-

abonnement, uten å instal lere ekstra 

programmer - kun ett trykk fra kurssiden. Siden 

dette er ganske likt dere prototype kunne det 

k a n s k j e v æ r t r e l e v a n t å h a m e d i 

gjennomgangen deres

Det ville også være interessant å se mer på 

hvor dataene dere skal vise i applikasjonen 

skal komme fra - det vil jeg tro kan være en 



minst like stor utfording som å lage selve applikasjonen. Selve den faste timeplanen 

finnes jo ihvertfall for noen kurst i dag i .ics-format, og å hente siste beskjeder bør ikke 

være noe stort problem i og med at de ligger ute som RSS-feed. De to elementene er 

kanskje sånn sett de minst spennende også siden det (litt avhengig av kurs) enkelt kan 

vises på en smarttelefon i dag. Men hvordan vil dere hente dataene fra 

undervisningsplan om tema, pensum, eventuelle endringer i tid og sted, avlysninger og 

så videre? Kan det gjøres per i dag, eller må dere overtale USIT til å gjøre endringer i 

sitt system?

Ellers går kanskje litt mer grundig  gjennom utviklingsverktøyene enn nødvendig, 

spesielt Appinventor som dere ikke skal bruke. Men synes det er insteressant at dere 

gjennomgår hele “prosessen” med å utvikle prototyper og så videre. 


