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1. Introduksjon 

 

Vi er tre studenter fra institutt for informatikk ved UiO. Høstsemesteret 2015 har gått med på et 

prosjekt i emnet INF2260 - Interaksjonsdesign. Gjennom hele prosjektet har vi jobbet med 

HumSam-biblioteket for å finne en løsning, en prototype, på et problem i biblioteket. Denne 

rapporten er laget for å gi et overordnet bilde av prosjektet, en oversikt over våres tanker, 

metoder og resultater. 

 

1.1 Hvem vi er 

Gruppen består av Magnus Biong Nordin, August Løvold Gaukstad og Håvar Fagerheim, med 

Andrea Gasparini og Glenn Karlsen Bjerkenes som kontaktpersoner. Gjennom ukentlige møter 

mellom oss i gruppen og biblioteket har vi arbeidet oss gjennom prosjektet med å finne 

problemer, løse problemer, legge fra oss løsninger og holde på helt til vi fant en løsning vi alle 

var fornøyd med. 

 

1.2 Målgruppen vår 

Fokuset vårt har vært å lage noe for primærbrukerne av biblioteket, noe som kunne forbedre 

biblioteket og gjøre det lettere å være bruker. Selv om mye av fokuset vårt var rettet mot 

studentene, var det ikke utelukket at løsningen kunne ha en positiv innvirkning for 

eksternbrukere, de ansatte og generelt for atmosfæren i biblioteket. Målgruppen vår var generelt 

brukere av biblioteket, både studenter, ansatte ved universitetet og eksternbrukere. 

 

1.3 Hva er oppgaven/målet vårt? 

Hovedmålet med prosjektet var å lage noe for inngangspartiet til biblioteket. Løsningen vår 

kunne være et redesign av en tjeneste eller en helt ny tjeneste. Etter gjentatte datainnsamlinger og 

møter, kom vi frem til at vi ønsket å lage en grupperomsoversikt. En oversikt som skulle vise 

status på grupperommene i biblioteket. Denne oversikten skulle man kunne finne i en modell i 

inngangspartiet, samt på en nettside. 

 

Problemstillingen vår: Lage en løsning som gjør det lett å se hvor grupperommene på 

biblioteket er, samt om de er ledige eller opptatt. 
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2. Prosessen 

 

I dette kapittelet vil vi gå gjennom hele designprosessen vår, fra vi startet og til vi endte opp med 

oversiktsmodellen vi nå har. Vi vil gå gjennom hver innsamling eller metode vi har gjennomført 

i kronologisk rekkefølge. Til hvert punkt vil vi fortelle om gjennomførelsen, litt om 

metodevalget og om resultater og analysen. 

 

 

* 

2.1 Observasjon 

 

Observasjon er en fin datainnsamlingsmetode man i bunn og grunn kan bruke gjennom hele 

prosessen. Mens observasjon utført senere i prosessen kan være en flott metode for å finne ut 

hvor godt en prototype fungerer, vil en tidligere observasjon kunne gi en god oversikt over 

oppgaven man har foran seg (Rogers, Sharp & Preece, 2014: 247). Vi valgte derfor å gjennomføre 

observasjon helt i starten, for å gi oppgaven vår en klar kontekst og mål. 

 

2.1.1 Gjennomføring av observasjon 

I begynnelsen av prosjektet hadde vi lite å gå etter. Vi visste at biblioteket ønsket seg noe til 

inngangspartiet sitt, og at dette skulle være en innredning som gjerne knyttet det fysiske 

biblioteket med biblioteket på nett. Siden ingen av oss hadde brukt biblioteket noe særlig fra før 

av, måtte vi starte med å få en god oversikt over de ulike fasiliteter biblioteket kunne tilby 

brukerne. Måten vi gikk frem for å få en oversikt på var først og fremst ved å gå opp og ned i de 

ulike etasjene, se hva som fantes der. 

Dette ga oss en grei oversikt, men det holdt ikke mål for å sparke i gang en kreativ tankestrøm 

som skulle føre til en problemstilling. Vi bestemte oss derfor for å gjøre en observasjon. 

 

Vi har observert brukerne av biblioteket, hovedsakelig i inngangspartiet, siden dette var området 

vi skulle gjøre noe med. Vi fulgte også med på hva brukerne gjorde andre steder på biblioteket. 

Selv om løsningen vår skulle være i inngangspartiet, så kunne vi ikke ignorere resten av 

biblioteket. Vi måtte få en oversikt over hele biblioteket for å komme godt i gang med prosjektet.  
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Meningen med observasjonen var å få inn så mye info om bruken av biblioteket som mulig. Vi 

så hvem som gjorde hva, hva slags objekter som ble tatt i bruk, samt til en viss grad hvordan 

brukerne hadde det mens de gjorde sitt. Vi ga oss med observasjon da vi, relativt kjapt, så et 

gjentagende mønster i bruken. 

 

 

 

 
* 

2.2 Intervju 

 

2.2.1 Gjennomføring av intervjuer 

Til nå hadde vi sett på en type primærbrukere av biblioteket, og ønsket å se på 

sekundærbrukerne, nemlig de ansatte. Bibliotekarene sitter bak pulter og hjelper brukere hele 

dagen. Har studentene eller eksternbrukerne av biblioteket noen problemer, kan de komme til 

bibliotekarene og få hjelp. Bibliotekarene sitter på en tilnærmet grenseløs gruve med info om 

biblioteket.  

 

Siden det er relativt få bibliotekarer å nå ut til bestemte vi oss for å gjennomføre et intervju, i 

stedet for å bruke et spørreskjema. For å få inn hver enkelts individuelle meninger valgte vi også 

intervju fremfor en fokusgruppe. En fokusgruppe ville gitt mindre etterarbeid, men krevd mye 

mer forarbeid og organisering. Vi kunne tenkt oss å gjennomføre en fokusgruppe, men det ville 

tatt for lang tid å få samlet flere grupper av 3-5 sekundærbrukere som trengs for å få stabile 

resultater (Lazar, Feng & Hochheiser, 2010: 192-3). Vi følte oss derfor nødt til å velge intervju. 

 

Vi gjennomførte semistrukturerte intervjuer med bibliotekarene som var til stede i biblioteket. Vi 

hadde et sett med spørsmål vi stilte, men fulgte bibliotekaren og gravde mer der det var 

nødvendig. På denne måten fikk vi mange gode innspill på relativt kort tid. 
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2.3 Spørreskjema 

 

2.3.1 Gjennomføring av spørreskjema 

Etter observasjon og intervju med de ansatte var vi fremdeles ikke helt sikre på hva slags 

problemstilling vi skulle ta fatt i. Vi fant flere problemer som gjentok seg hos de ulike 

bibliotekarene, og vi kunne selv se for oss noen problemstillinger, men følte vi ikke hadde godt 

nok grunnlag for å ta avgjørelsen helt enda. 

 

Etterhvert som vi bevegde oss mer og mer mot en problemstilling å jobbe mot, ønsket vi å finne 

ut hvorvidt problemstillingen vi så for oss faktisk var en reell problemstilling eller ikke. For å 

finne ut av det, bestemte vi oss for å lage to web-baserte spørreskjemaer. Vi lagde ett 

spørreskjema som var ment for brukere på vei ut av biblioteket, og et skjema for de som gikk 

inn.  

 

Spørreskjema er flott for å samle inn demografisk data og brukernes meninger. Likt som intervju, 

kan man stille åpne og lukkede spørsmål. På en relativt kjapt og billig måte kan man få en god 

oversikt over brukerne (Lazar, Feng & Hochheiser, 2010: 101). Vi benyttet oss av en blanding 

mellom åpne og lukkede spørsmål. 

 

Vi gjennomførte innsamlingen i to økter, en på ettermiddagen og en tidlig på morgningen dagen 

etter for å få et godt utvalg brukere. Det tok ikke lang tid før vi hadde mange svar og visste mer 

om hvorvidt problemstillingen vi så for oss å jobbe mot var noe som faktisk var et problem blant 

brukerne eller ikke. 

  

2.3.2 Resultater 
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Etter å ha gjennomført denne datasamlingen satt vi igjen med mye kvantitativ data. Når vi 

analysert dataen så vi at resultatene ikke var helt som vi ventet oss. Grafen viser hva brukerne 

som kom inn på biblioteket hadde tenkt å gjøre. 

 

Dataene vi samlet inn svekket til en viss grad hypotesen vår om at brukerne brukte lang tid og 

slet med å finne ledige grupperom. Vi trodde det skulle være flere brukere som lette etter 

grupperom enn det antallet vi fikk med oss. Dette diskuterte vi med oppdragsgiver, og ble enige 

om at årsaken til dette mest sannsynlig var at brukerne allerede var såpass vandt med at 

grupperom stort sett er opptatt, at det ikke er et problem de tenker over lenger. Plasseringen av 

spørreundersøklsen vår spilte nok en stor rolle også. Vi fikk ikke kontakt med alle som gikk opp 

og ned etasjene, og flertallet av deltagerne holdt til i første etasje. Det er flere rom i de andre 

etasjene, så vi kan regne med at mange som leter etter grupperom gikk rett forbi oss. 

Oppdragsgiver opplyste oss senere om at de var klar over at grupperommene stort sett var 

opptatt, og at det var problematisk å finne ledige rom. 

Om vi ser på hva deltagerne på vei ut svarte, ser vi at antall brukere som har lett etter er 

grupperom lavt. Her oppgir kun fire stykker at de har vært på, eller lett etter grupperom. Som 

forventet er svarene fra brukeren på vei inn og ut relativt like. 
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2.4 Grupperomstelling 

 

2.4.1 Gjennomføring av grupperomstelling 

Vi foretokk også en kjapp telling av grupperommene på biblioteket. Vi gikk gjennom biblioteket 

klokken 14:00 en hverdag, og talte hvor mange grupperom som var opptatte eller ledige, hvor 

mange som satt der, hvor lenge de hadde sittet og hvor lenge de tenkte å bli sittende. Her viste 

det seg at mange sitter lenge på grupperommene, noen til og med fra 8-9 om morgenen og helt 

frem til 16-17 på ettermiddagen. Grupperommene er mye i bruk og rommene blir ofte benyttet av 

flere forskjellige grupper i løpet av en dag. 

  

Vi begynte nå å skjønne at grupperom kunne være et sårt tema for studentene som brukte 

biblioteket. Dette var ikke et problem vi så lett kunne plukke opp via observasjon, men 

spørreskjemaene ga oss derimot en liten pekepinn mot dette. Det kunne vise seg å være et 

problem å finne grupperom for brukerne, spesielt ledige grupperom. 
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2.4.2 Resultater 

Dette var den første datainnsamlingen som ga oss statistiske data som var relevante for vår 

senere valgte problemstilling. Når vi analyserte dataen fra tellingen så vi at det var en konstant 

rotasjon av brukere på grupperommene. Vi så at noen brukere kun satt i to-tre timer, mens andre 

kunne sitte i opptil ni timer. I gjennomsnitt satt brukerne i cirka 5 timer på grupperommene.  

  

Mens vi gjennomførte tellingen så vi at det var noen ledige grupperom, samtidig som det var 

grupper som gikk og lette etter grupperom de kunne jobbe sammen på. Dette tydet på at brukere 

ikke visste hvor alle grupperommene var, og hadde problemer med å finne ledige rom. 

 

 

 

 
* 

2.5 Intern brainstorm 

 

2.5.1 Gjennomføring av intern brainstorm  

Brainstorming er et effektivt verktøy for å både komme på mange idéer og øke oppfinnsomheten. 

Som tidligere nobelprisvinner, Linus Pauling, sa - “The best way to get a good idea, is to get lots 

of ideas”, og det er grunnsteinen i brainstorming. Vi brukte to regler for å ha en suksessfull 

brainstorming, nemlig at vi skulle ha et klart mål med gjennomføringen, og vi ikke skulle 

kritisere eller debattere noen idéer, alt skulle få være med og noteres (Rogers, Sharp & Preece, 

2014: 373). 

  

Vi gjennomførte en brainstorm, hvor vi kom opp med mange gode løsninger og ideer. For hvert 

problem vi kunne se for oss, fant vi også flere type løsninger. Det dukket selvfølgelig opp forslag 

vi hadde tenkt på og vurdert fra før, men mange nye og nyttige forslag kom frem. Vi kaller dette 

den interne brainstormen, siden det kun var oss i gruppen som var med på den. Vi hadde en felles 

brainstorm med oppdragsgiver senere. 
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2.5.2 Resultater 

Under den interne brainstormen så vi på dataen vi hadde samlet inn og kom frem til flere 

problemområder. Noen av probleme vi listet opp var blant annet det at noen studenter slet med å 

finne frem til bøker eller ledige grupperom, og at støynivået ofte ble for høyt i visse deler av 

biblioteket. Hjelp til å koble til printer og nett, eller IT-hjelp generelt var også et problem vi så 

på. De ulike resultatene vi fikk fra brainstormen tok vi med videre til neste møte. 

 
 

 
* 

2.6 Brainstorm 2 

 

2.6.1 Gjennomføring av brainstorm på møte 

Vår interne brainstorm ble videre brainstormet på møte med oppdragsgiver. Sammen reflekterte 

vi rundt våres idéer og forslag. De kom med noen idéer og hadde god input til alle punktene vi 

hadde. Til forskjell fra vår tidligere brainstorm, ble denne mer kritisk og med et mer realistisk 

syn på forslagene. Spørsmål som “er det gjennomførbart?”, “hva trengs av utstyr for denne 

løsningen?” og mer var spørsmål som ble stilt. Dette hjalp oss å snevre oss inn mot en 

problemstilling vi kunne jobbe videre med. 

  

Måten vi gikk frem på, var å gå gjennom hver eneste løsning vi hadde funnet tidligere, og se om 

de var realistiske og gjennomførbare, og om de var ønsket. Passerte løsningsforslagene våres 

disse spørsmålene, kom alle med forslag til hvordan løsningen kunne bli implementert og idéer 

rundt den. Mot slutten av møtet sto vi igjen med noen få sterke løsningskandidater, men vi fikk 

endelig bestemt oss for et problem vi skulle jobbe med, nemlig en grupperomsoversikt. 

 

2.6.2 Resultater 

Det var flere ideer og forslag som kom opp rundt grupperomsoversikt-problemstillingen. Blant 

annet ble det nevnt at en fysisk modell som kunne vise oversikt over grupperommene hadde vært 

en fin løsning. Denne kunne være plassert i inngangspartiet og være til god bruk for brukerne. 

Modellen skulle kunne si om grupperommene var ledige eller opptatt og hvor de befant seg i 

biblioteket. Andre løsninger som ble nevnt var blant annet mobiltelefonapplikasjon og interaktivt 

kart prosjektert på gulvet i inngangspartiet. 
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Vi bestemte oss for å se nærmere på grupperomsmodellen siden den virket både mest spennende 

og gjennomførbar. Vi brainstormet videre om hvordan løsningen kunne bli implementert. Vi lette 

etter løsninger på hvordan modellen skulle bli oppdatert, hva som skulle til for å gi et grupperom 

opptatt-status. Flere forslag kom opp, som blant annet bevegelsessensorer, koble statusen opp 

mot lysbryteren i rommet og QR-skanning. 

 

Til slutt kom vi frem til at den mest logiske og gjennomførbare løsningen ville være å bygge en 

oversiktsmodell som skulle bli oppdatert via QR-skanning. Dette ville være mulig å få til på 

relativt kort tid, og koste lite. Dette var starten på prototypen vår. 

 

* 

2.7 Scenario 

 

2.7.1 Gjennomføring av scenarioer 

Scenarioer er en elegant metode for å styrke en tankegang rundt konsepter og en tenkt løsning. 

Det kan være en metode som kan brukes til teknisk implementasjon eller generell design (Rogers, 

Sharp & Preece, 2014: 415). Vi skrev to scenarioer, en der løsningen vår ble tatt i bruk, og en 

annen der den ikke ble tatt i bruk. Scenarioene gikk ut på at en bruker skulle finne et grupperom 

å jobbe på, noe løsningen vår skulle forenkle.  

  

Scenarioene skrev vi for å illustrere, samt få en oversikt over hvordan løsningen kunne bli tatt i 

bruk, og hvordan den kunne påvirke brukerne av biblioteket. Vi satt opp en brukerreise, og 

beskrev hva bruker gjorde, samt humøret til bruker på de forskjellige punktene. Ved å se på 

scenarioene og sammenligne dem, kan vi tenke oss hvordan det faktisk vil bli for brukerne av 

grupperommene, og hvordan det å ha en grupperomsmodell i inngangen kan gjøre opplevelsen 

deres mye bedre. Vi lagde et kjapt “kart” over scenarioene, som gjør det enkelt å lese 

informasjonen. 
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2.7.2 Resultater 

  

                    Før prototype                                                            Etter prototype 

 

 

På bildene over kan man se scenarioene vi kom frem til. Bildet til venstre illustrerer 

hvordan brukeren opplever situasjonen rundt grupperom på biblioteket slik situasjonen er i dag. 

Brukeren starter hjemme, avtaler så å møte venner, før de sammen går til biblioteket for å finne 

grupperom. De kommer til biblioteket og begynner å gå systematisk gjennom biblioteket for å 

finne grupperom. De klarer sannsynligvis ikke å finne noen ledige rom, og gir etterhvert opp. 

  

Bildet til høyere illustrer samme situasjon etter vi har implementert vår løsning. Alt er likt frem 

til gruppen kommer til biblioteket. Her ser de på modellen som står i inngangspartiet. På 

modellen ser de at det er et ledig grupperom i 3. etasje som er ledig, og går dit for å jobbe. 
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2.8 Field Testing 

 

2.8.1 Gjennomføring av field testing 

Etter en god stund hadde vi fått bygget en modell, satt opp alle modulene som skulle til for at 

systemet skulle kommunisere sammen. Med en ferdig løsning og en fungerende modell, var det 

på tide å teste hvordan denne ble mottatt i biblioteket. Vi stilte den opp utenfor grupperommene 

som var representert på modellen, og spurte de som gikk mot og forbi grupperommene om de 

skulle lete etter grupperom eller ikke, og fulgte dette opp med å forklare hvordan modellen vår 

fungerte, og viste dem om grupperommene de skulle sjekke var ledige eller ikke. 

 

Vi fikk også utført en spørreundersøkelse blant de som så på modellen, og stilte dem spørsmål 

rundt løsningen vi hadde laget, med mulighet for innspill og forslag til forbedringer. 

 

Ved å evaluere hva brukere tenkte om løsningen, hvordan de interagerte med prototypen i sitt 

naturlige miljø, fikk vi en bedre følelse på hvor suksessfull løsningen ville vært om den ble tatt i 

bruk på fulltid. Gjennom spørreundersøkelsen fikk vi også en god indikasjon på hva de syntes 

om prototypen generelt. 

 

2.8.2 Resultater 

Fra field testingen og spørreundersøkelsen fikk vi flere tilbakemeldinger fra brukerne. Selve 

modellen fikk veldig god tilbakemelding, og flere av deltagerne sa de gjerne ville se løsningen 

bli implementert i biblioteket. Dette styrket vår hypotese om at løsningen ville gjøre det lettere å 

være bruker av grupperommene. Løsningen vår med skanning av QR-kode ble ikke tatt i mot 

like godt. Flere av deltagerne så problemer med skanner-løsningen, som for eksempel at ikke alle 

har en smarttelefon, eller en skanner installert og da blir det fort mye ekstra jobb. 
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I grafen over ser man gjennomsnittet av tilbakemeldingene fra deltagerne i spørreundersøkelsen, 

1 er dårligst, 10 er best. Til tross for at deltagerne viste misnøye til QR-skanning har de gitt 

kategorien QR-skanning 6,9 av 10 poeng, noe som kan tolkes som at det ikke er et kritisk 

problem for brukerne. Vi kan også regne med noe bias på det svaret. Når vi har snakket med dem 

om løsningen vår og stolt vist den frem, så vil de muligens ikke virke nedlatende, og derfor ikke 

gi en dårligere poengsum. 

  

Vi forventet at modellen skulle fungere som et blikkfang, og bli sett på og undersøkt av de som 

gikk forbi, men mange gikk rett forbi den. Dette tror vi er et resultat av at modellen er ganske 

beskjeden som den er nå og at den ikke sto plassert i inngangspartiet, men på et hjørne lenger 

bak i biblioteket og at vi var i området for å passe på den og sørge for at alt gikk som det skulle. 

 

 

 

* 

2.9 Usability testing 

 

2.9.1 Gjennomføring av usability testing 

Etter field testingen arrangerte vi en brukbarhetstest av løsningen vår. Vi skrev en kort tekst som 

forklarte hvordan prototypen vår fungerte og ga deltagerne et sett med oppgaver de skulle 
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gjennomføre. Vi noterte oppgaveløsningen og endte testingen med et intervju for å høre hva 

deltagerne syntes om prototypen og oppgavene. Som takk for deltagelsen fikk de hver et 

gavekort på 200kr. 

  

Gjennomføringen ble gjort på grupperommet vårt, som vi hadde gjort klar for testing, altså i 

kontrollerte omgivelser. Usability testingen ble gjennomført for å styrke hypotesen vår om at 

grensesnittet på løsningen vår er lett nok å bruke til at brukerne forstår hva de skal gjøre etter en 

kjapp forklaring. Testingen ga oss gode kvalitative data. 

 

 

2.9.2 Resultater 

Etter å ha gjennomført testing av prototypen og analysert dataen kunne vi se at brukerne lett 

forsto hvordan konseptet fungerte. Ut i fra dataen vi samlet, så vi at brukerne brukte veldig kort 

tid på å lære seg bruken av systemet. Når vi sammenlignet tiden fra oppgave 1 og 2, så vi også at 

nesten alle deltagere forbedret tiden sin med opp til 80%. Når det kom til oppgavene rundt å 

forstå modellen klarte alle deltagerne oppgavene, noe som fortalte oss at modellen var lett å 

forstå. 

Brukerne mente informasjonsnotatet vårt var unødvendig langt, og at det kunne vært satt opp 

som en sjekkliste. Flere av deltagerne nevnte også at de ikke hadde noen erfaring med skannere 

fra før av, men at de fortsatt syntes oppgavene var lette å forstå. 

 

Det vi fikk ut av dette var at modellen i seg selv, samt nettsiden, er forstårlig i seg selv, men om 

vi beholder QR-skanneløsningen, krever det at vi har et ark med instrukser, så brukerne kan få en 

opplæring i systemet. Med en gang man har lest dette arket, burde man kunne bruke systemet fult 

ut. 

 

 
 

* 

3. Løsningen vår 

3.1 Modellen 

Løsningen vår på grupperomoversikten er en modell som viser en oversikt over hvor det er ledig 

grupperom på biblioteket. Modellen er bygget i LEGO, med en blueprint av bibliotekets første 

etasje som referanse. Modellen har ikke noe tak, og man ser rommene tydelig. Om et rom er 

ledig eller ikke vises gjennom grønne og røde LED-lamper som er plassert i rommene.  
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Bilde til venstre: blueprint over førsteetasje. Planlegging av modellbygging. 

Bilde til høyre: Kobler opp led-lys i modellen 

 

 

Modellen blir oppdatert gjennom to programmer vi har laget, som først henter info fra en 

nettside, og som sender infoen videre til modellen. Det ene programmet leser av informasjonen 

på nettsiden, og gjør om dette til en tekstfil. Det andre programmet henter så tekstfilen, og sender 

innholdet til en Arduino som bruker informasjonen til å bestemme om det er en rød eller en 

grønn lampe som skal lyse i hvert enkelt rom. 

 

3.2 QR-kode 

For å endre status til rommene må brukerne skanne en QR-kode. Hvert rom har sin individuelle 

QR-kode, og ved skanning vil statusen til rommet bli oppdatert. Disse henger på dørene til 

grupperommene, og skal skannes når man tar rommet, og når man går fra rommet. På denne 

måten vil nettsiden, og derfor moddelen, oppdateres, og man vil se at rommet er opptatt. 
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QR-koden på høyre siden her vil skanne rom 1 på nettsiden. Du kan prøve det og se hvordan det ser ut. Det kan 

hende at nettsiden er nede, siden vi ikke lenger tester prototypen. 

 

 

Ved skanning av QR-koden vil du få opp informasjon om hvilket 

rom som ble skannet, og hvilken status rommet fikk. Om det 

skulle være noe som er uklart, kan man også se statusen på 

modellen vår som blir oppdatert sekunder etter skanning. 

 

 

3.3 Nettsiden 

Vi har også laget en enkel nettside som viser status til rommene. Nettsiden kan sjekkes fra hvor 

som helst, så man kan se status på grupperommene hjemme og dermed slippe en bomtur til 

biblioteket.  

  

 
Skjermdump fra nettsiden. Her er statusen på grupperommene vist i en tabell, og plasseringen av grupperommene 

vist på kartet. 

 

Nettsiden er “limet” til modellen. Uten nettsiden ville ikke modellen ha noe info å vise frem. 

Nettsiden er et skall med en tabell som blir oppdatert jevnlig. Dataen som står i tabellen blir 

hentet fra en database vi har skrevet i MySQL. Ved skanning av QR-kodene blir databasen 

oppdatert, som så oppdaterer nettsiden, som igjen oppdater modellen.  

 

Hovedsakelig er det modellen, som viser oversikten, som er løsningen vår. Det er dette 

biblioteket ønsket. Nettsiden er et tillegg til modellen, og den begrunnes ved at den trengs for å 

oppdatere modellen. Nettsiden viser det samme som modellen, bare at den kan gjøre dette over 
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alt. Nettsiden gjør det potensielt veldig lett å dele informasjon om grupperommene på skjermer 

ellers i biblioteket der modellen ikke står. 

 

Over ser du bilde av prototypen vi gjennomførte tester med. 

 

 

 

* 

4. Fra biblioteket 

 

Mot slutten av prosjektet samlet vi flere av de sentrale personene for prosjektet og viste frem 

løsningen vår. Vi viste frem modellen og hvordan nettsiden og QR-kodene fungerte. Etter å ha 

forklart hvordan løsningen fungerte, satte vi oss ned og snakket om mulige veier videre for 

prosjektet. 

 

Vi har fått inntrykk av at biblioteket ønsker å finne en løsning på grupperomproblemstillingen vi 

har jobbet med. Det er nok tvilsomt at vår modell, nettside eller QR-skanneløsning vil bli tatt i 

bruk som de er i dag, men som Glenn Karlsen Bjerkenes på HumSam sa, “... Særlig var 

kartleggingen og idémyldringen nyttig for oss, der vi fikk mye nyttig informasjon om hva som er 

mulig og ikke mulig å gjennomføre”. Det vi har gjort av innsamling og analyse vil være nyttig 

for senere utvikling. 

 

Etter å ha snakket om en mulig fremtid for prosjektet, ser vi nok at en mulig løsning ville være å 

utstyre hvert grupperom med sitt eget smartbrett, som vil erstatte QR-løsningen vår. Med et 
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nettbrett vil man kunne løse en del problemer som vi ikke fant noen god løsning på gjennom QR-

skanningen.  

 

“Dette er noe vi ønsker å jobbe videre med”, sa Håvard Kolle Riis, leder av digitale tjenester ved 

HumSam. Håvard fortsatte med “... Dette er en løsning som øker utnyttelsen av grupperommene 

betraktelig, men for å implementere en tilsvarende løsning, må den gjøres idiotsikker”. 

Løsningen krever altså mer utvikling før den kan tas i bruk, men den har blitt tatt godt i mot og 

vil forhåpentligvis bli ferdigutviklet en dag. 

 

 

 

 

* 

5. Konklusjon 

 

5.1 Prosessen 

I løpet av hele utviklingsprosessen har vi hatt regelmessige møter med oppdragsgiver. Dette har 

hjulpet oss i riktig retning mot et løsningsforslag. Dette har også medført at oppdragsgiver 

kontinuerlig har fått mulighet til å komme med innspill og ønsker til det ferdige produktet. Vi har 

gjennomført flere metoder for å komme frem til den prototypen vi har i dag, og selv om ikke alle 

metodene har bidratt like mye til sluttresultatet, så har de hjulpet oss på veien.  

Vi har involvert brukere i brukertester og intervjuer, og på denne måten sikret oss meninger fra 

fremtidige brukere. Dette har vært med på forbedre prototypen.  

 

 

5.2 Produktet 

Vi har nå kommet til slutten av prosjektet, og sitter igjen med en prototype vi er stolte av å kunne 

vise frem. Vi har jobbet hardt mot den prototypen, og har under hele prosjektet hatt en visjon om 

et ferdig produkt plassert i inngangspartiet i universitetsbiblioteket. Vi har derfor et ønske om å 

fullføre prosjektet og utvikle prototypen til et ferdig produkt, i sammarbeid med biblioteket, noe 

også de har vist interesse for. 

 

5.3 Hva vi har oppnådd 

I løpet av dette prosjektet har vi klart og lage en prototype som tydelig viser hvordan det ferdige 

produktet kan bli. Vi har med dette laget en grunnmur som man lett kan bygge videre på, for å 
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fullføre et ferdig produkt, klart til bruk i biblioteket. Ved hjelp av brukertesting har vi vist at 

prototypen vår treffer målgruppen. Vi har også påvist et behov/ønske for det ferdige produktet.   

 

 

5.4 Hva vi har lært 

Dette prosjektet har vært får første erfaring med en ekte arbeidsgiver, og har dermed gitt oss 

mye god erfaring som vi kan ta med videre. Vi har opplevd forskjellene i en kravspesifikasjon fra 

en faglærer og en arbeidsgiver. Fordelen med en arbeidsgiver er at kravene kan være mer 

fleksible, og dermed gir en større fleksibilitet i oppgaven. Vi har også erfart viktigheten med å 

involvere brukere tidlig i prosjektet, og på denne måten begrunne designvalgene vi har tatt. 

 

 

 

 

 

* 
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