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Tittel: “Biblioteket i lomma”
 
Prosjektgruppen
 
Gruppen består av fem personer med relativt lik fagbakgrunn i informasjonsteknologi. Gruppen 
skal også ha kontakt med en student som skriver master med case i Realfagsbiblioteket. 
Gruppen har god kommunikasjon, og er vant til å samarbeide i gruppe fra andre fag. Vi skal ha 
rullerende gruppelederansvar for hver uke. Dette ansvaret vil dreie seg om dokumentskriving, 
arbeidsflyt og innkallelse til møter. Vi skal ha fast møtedag hver uke, fredager 12.15. Det skal bli 
skrevet referat fra hvert gruppemøte, noe ukens gruppeleder har ansvar for. 
 
Mål
Vi vil lage en mobil applikasjon til Realfagsbibilioteket ved UIO fordi vi vil gjøre biblioteket mer 
tilgjengelig og moderne for studenter, basert på brukerundersøkelser.  Vi antar at de mest 
relevante funksjonene vil være lån av litteratur, søk av litteratur, reservere bøker, fornye lån av 
bøker, oversikt av grupperoms tilgjengelighet, reservere grupperom, Vi vet at dette er et ønske 
fra biblioteket og antar at dette også er et ønske fra studenter ved UIO. 
 
Hva vil finne ut av? 

● Hvilke funksjoner på en mobil applikasjon for Realfagsbiblioteket vil være 
hensiktsmessig for målgruppen?

● Hvordan syns målgruppen biblioteket fungerer i dag?
● Hva bruker de biblioteket til i dag?
● Hvordan skal vi inkludere brukere i prosessen?
● Hvordan få flere studenter til å bruke biblioteket

 
 
Utviklingsprosessen
Vi vil først og fremst teste ut hvordan biblioteket fungerer i dag, og ut i fra dette finne ut hva som 
fungerer, hva som ikke fungerer og derfor hva som må til for å gjøre bibliotekets tjenester mer 
brukervennlig. 
 
Gruppen vil benytte seg av en iterativ arbeidsmetode i prosessen og oppsøke kontakt med 
målgruppen, som er studenter ved UIO og brukere av Realfagsbiblioteket. Gjennom prosessen 
vil vi gjennomføre brukertester av gruppens produkt i utvikling. 
Vi vil utvikle en enkel prototype som bruker kan teste, men gruppen har ikke 
programmeringskunnskaper innenfor app-utvikling. Gruppen vil derfor fokusere på det visuelle 
fremfor det tekniske. 
 
 


