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Oppsummering 

Formålet med denne studien er å få tilbakemeldinger på en papirprototype av 

en applikasjon til Realfagsbiblioteket. Vi har brukt kvalitativ metode for å utføre 

undersøkelsen. Testene foregikk på Realfagsbiblioteket og det var fem 

personer som deltok i testen. Testpersonene tilhørte det Matematiske og 

Naturvitenskapelige fakultet ved UIO, og alle var brukere av Relfagsbiblioteket.  

 

Gruppen delte seg opp og tok alle eget ansvar for testen. Prototypen som ble 

testet var skissert på papir, i et iPhone format.  De viktigste funnene som kom 

frem i brukertesten var kommentarer på overflødige sider i applikasjonen og 

innholdsplassering, navigasjonen var enkel å forstå og lett å bruke.  

Studiens formål 

Formålet med denne studien er å få tilbakemeldinger på vår papirprototype av 

mobilapplikasjonen til Realfagsbiblioteket. Denne testen skal hjelpe oss å 

definere problemer og feil knyttet til innholdsplassering og navigasjon i et tidlig 

steg i prosessen, samt få tilbakemeldinger på funksjoner og oppsett. 

 

 

 

 

 

Testobjekt 

Vi skal teste en papirprototype av Realfagsbiblioteket som er tegnet med blyant,  

se figur 1. Testingen foregår på grunn av et skoleprosjekt som går ut på å lage en 

mobil applikasjon som skal gjøre Realfagsbiblioteket mer mobilt.  



3 

 

 
Figur 1: Papirprototype 
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Deltakere og personalia 

I denne testen hadde vi fem testdeltakere. Alle ble kontaktet personlig av de som 

utførte testen. 

 

 Testdeltaker 
1 

Testdeltaker 
2 

Testdeltaker 
3 

Testdeltaker 
4 

Testdeltaker 
5 

Alder  24 26 23 21 25 

Kjønn Mann Kvinne Kvinne Mann Mann 

Smartmobilerf
aring 

Meget god God Middels God Meget god 

Bosted Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo 

Yrke Student Student Student Student Student 

 

 

Kriterier:  

Utvalget består av fem personer. Nielsen (Benyon, 2010) anbefaler tre til fem 

testdeltakere, fordi man da vil finne cirka 80 % av brukervennlighetsfeilene. Vi har 

valgt å ha med fem stykker for å få så mye informasjon som mulig på den tiden vi 

hadde til rådighet, og også fordi vi hadde muligheten til å teste dette antallet på kort 

varsel.  

 

Alle testdeltakerne ble testet på Realfagsbiblioteket hvor prototypen ble tatt med. Det 

hadde vært optimalt å teste prototypen utendørs i et mer travelt miljø, men på grunn 

av at dette er en papirprototype er det ikke relevant å ta den med ut.  

Metode 

Undersøkelsen baseres på et ustrukturert intervju. Grunnen til at vi valgte denne 

typen intervju er at vi hadde en papirprototype og ønsket bare tilbakemeldinger på de 

forskjellige elementene og hvordan de ble oppfattet av andre. Hvis man ønsker å få 

førsteinntrykket til hvordan brukerne reagerer på systemet er ofte et ustrukturert og 

åpent intervju den beste tilnærmingen (Sharp et al., 2009). 

 

Vi klargjorde noen hovedtemaer vi skulle få tilbakemelding om før vi startet intervjuet. 

Det vi valgte å fokusere på var i hovedsak “Min side” som består av lån og 

reservasjoner. Utover dette ble generell navigasjon og navngivning testet. 

Kommentarer og svar underveis ble tatt opp og skrevet ned i etterkant for å få en 

oversikt. Det er viktig å lytte mer enn man prater selv når man utfører en test, men 

fortsatt respondere positivt på det testdeltakerne sier (Sharp et. al., 2009). Dette var vi 

veldig påpasselig med, for å ikke påvirke personene for mye under testingen og la de 

få fortelle sine inntrykk. 
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I et ustrukturert intervju får man ofte store mengder ustrukturert data og dette kan 

være tidskrevende å analysere (Sharp et. al., 2009). Vi hadde ikke like mange 

aspekter å teste på, og endte derfor opp med mindre mengder data. Vi fulgte allikevel 

Sharp et al. (2009) sitt råd og hørte på lydopptakene i etterkant og noterte kun ned de 

segmentene der det var informasjon av betydelighet, som kan ses i “Svar fra 

testpersonene”. 

Introduksjon til testdeltakere 

Før vi startet testingen var det viktig at testdeltakerne fikk tilstrekkelig infomasjon om 

hva testen gikk ut på. Det var også viktig at de følte seg komfortable og at vi avklarte 

at det var greit at lyden be tatt opp (Sharp et. al., 2009). Dette var introduksjonen vi 

ga til testdeltakerene: 

 

“Velkommen og takk for at du tok deg tid til å delta i denne evalueringen. Hensikten 

med denne undersøkelsen er å få førsteinntrykket av noen skisser av en mobil 

applikasjon knyttet til Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Dette er en 

applikasjon vi utvikler i forbindelse med et skoleprosjekt. 

 

Du skal få se forskjellige skisser som representerer applikasjonen og det er veldig 

viktig at du tenker høyt, og også at du kommenterer ting som er uklare eller 

vanskelige å forstå. Det er ikke du som blir testet, så ikke vær redd for å si ifra hvis 

det er noe du synes er uklart eller dårlig og kom gjerne med personlige meninger. Du 

klikker på skissen med fingeren, og vi simulerer applikasjonen ved at vi bytter ut 

skissen etter du har klikket. Vi kommer til å ta opp lyden underveis, og opptaket vil 

kun bli brukt i sammenheng med dette prosjektet.”       

 

Svar fra testpersoner 

Testdeltaker 1 

“Er appen så stor at den må ha loading-skjerm?”  

 

“Hvis jeg ikke vet hva appen er og om jeg trodde det bare var nyheter fra biblioteket 

hadde jeg ikke giddet å logge inn.” 

 

Startsiden: 

“Under min side er det kanskje noe informasjon om meg. Mine favoritter, lån og sånne 

ting.” 
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Min side/lån: 

Skjønner hvordan han skal fornye lånene.  

 

Boks med bekreftelse om forlenget lån: “Trenger jeg den boksen? Kan ikke fristen 

bare endres? Eller at fristen blir grønn en stund. Etter at jeg har trykket fornye kan 

den bli grønn i to sekunder og fade til svart, kanskje. Men det er jo greit med en 

bekreftelse også.”  “Kan jeg fornye lån som noen har reservert?” 

 

Min side/reservasjoner: 

“Under status bør det stå når den er klar.” 

 

Boksøk:  

“Teksten er grei og det er såpass lite så jeg leste den. Står vel ganske greit det der.” 

Søkeresultater 

“Hva med anmeldelser som brukerne har skrevet? Som stjerner i appstore, kanskje.”  

 

Back-knapp til forsiden: 

“Vet ikke om jeg husker den, men det var vel ikke noe på den? Kommer vel an på hva 

det skal være der. Hadde kanskje vært greit med en forside med nyheter eller siste 

anmeldelser.” “At den heter forside er greit.” Syntes ikke den skulle være med på 

menylinjen. 

 

“Hvis denne kun er til å låne bøker kan annet være forstyrrende og gjøre det treigt. 

Hvis det for eksempel er kjipe nyheter som aldri blir oppdatert så er det jo bare tull. Så 

da må det jo være interessant. Og hvem skal oppdatere det? Det setter jeg 

spørsmålstegn ved.” 

 

Valg av søkeresultat:  

“Den var fin da.” “De knappene der som er nederst, det sammendraget, må jeg 

scrolle? De burde kanskje ha vært lengre opp, hvis jeg har liten skjerm eller det er et 

langt sammendrag ser jeg de kanskje ikke og går ut av den uten å få reservert den, 

men jeg vil jo også se at det er et sammendrag der.” 

 

Reserverer: 

“Kunne kanskje ha stått informasjon. Takk, boken kan hentes på biblioteket mellom 

07-00 og... Hvis jeg ikke kan hente den kan det stå boken er reservert og litt mer info.” 

“På knappen kan det stå reserver og ved siden av den kan det stå forventet dato på 

når jeg kan få den eller den kommer inn igjen.”       

 

Vis meg hvor boka er: 

“Det er veldig nyttig, en kunne det ha vært en bokstav.. jeg vet ikke hvordan de 

radene er inndelt.. men til hvilken hylle det er. Hyllenummer eller noe. Så slipper jeg å 

telle at det er fjerde hylla. Hvis kartet skal være så dårlig da.” “Burde stå hvilket 

nummer boka har også så jeg slipper å gå tilbake og sjekke.”  
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Arrangementer:  

“Er det arrangert av biblioteket? Har de mange arrangementer?” [Forlarer 

arrangementene] “Visningen var bra den.” 

 

Et arrangement: 

“Legg til kalender. Hvor legger den til da?”  

 

Om RF: 

“Kanskje et sånn forslag til ønskede bøker.” “Forsiden er en side uten innhold. 

Kanskje arrangementer kunne ha vært der hvis det er en hip greie.”  

Testdeltager 2 

 

Startsiden: 

 

Ingenting å tilføye 

 

Min side/lån: 

Virker forståelig for bruker hvordan lån skal fornyes.  

 

Min side/reservasjoner: 

Bruker påpeker at det bør komme tydelig frem når boken kan hentes på biblioteket, 

og tilgjengelighet.  

 

Boksøk:  

Fint med litt hjelpetekst, enkel å søke på bøker.  

 

Reserverer: 

“Bør stå en tekst om når boken kan hentes på biblioteket etter jeg har reservert en 

bok. “    

 

Vis meg hvor boka er: 

Bruker syns denne funksjonen er veldig nyttig da han syns det kan være vanskelig å 

finne frem fysisk i biblioteket. “Nyttig med hyllenummer, og hvilken fagseksjon boken 

står i. “ 

 

Arrangementer:  

“Jeg er ikke spesielt i arrangementer til biblioteket, men sikkert noen som er det.” 

 

Et arrangement: 

“Hvilken kalender er det arrangementet legges i? Er det kalenderen på Iphonen min?”  
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Om RF: 

“Her er det nyttig å vite åpningstider og kontaktinfo. Ikke ha med hele historien til RF. 

Det er uinteressant for meg ass.”  

Testdeltager 3 

“Oversiktlig og forstålig innlogging. En standard løsning som jeg kjenner igjen fra før.” 

 

“Litt små ikoner i menyen. Lett å bomme på det ikonet jeg vil trykke på” 

 

Min side: 

“Lett å fortå hva jeg må gjøre for å fornye bøkene.” 

“Oversiktlig og lett anvendelig, selv for den som ikke har mye erfaring.” 

“Litt kjedelig utseende, hva med et lite bilde av boken eller noe”  

 

Reservasjon: 

“kunne inneholdt isbn nummer og utgivelses år. Det er veldig relevant når man 

kildehenviser.” 

“Bra oppsett, oversiktlig. Liker at det står på linje.” 

“Kunne hatt bilde av boka, føles mer virkelighetsnært.”  

 

Boksøk: 

“Kjedelig design. Gir assosiasjoner til offentlig nettjenester, men samtidig veldig enkelt 

å forstå.” 

“Mulig å ha ulike søkemuligheter? Gjerne ikoner hvor man kan velge feks forfattersøk 

osv. Dette for å unngå unødig alternativer i listen som kommer etterpå. Større 

treffsikkerhet”   

“Relaterte linker for boken hadde vært greit.” 

“Fint med sammendrag og bilde.” 

“Kunne det vært mulig å klikke seg videre på forfatteren. Finne andre bøker de har 

skrevet.” 

“Litt irriterende å ikke få opp statusen når man reserverer boken. Tungvint å gå inn på 

mine reservasjoner. Kan man ikke bare få beskjeden med en gang.”  

“Knappene over “reserver” og “vis meg hvor boken er” er veldig fine og funksjonelle.”  

“kunne man ha hatt en GPS funksjon når man får kartet?”  

 

Arrangementer:  

“Får litt offentlig nettjenester assosiasjoner.” 

“kunne gjort det mer innbydende og morsomt, feks plakater som man kunne bla i. 

Linker til arrangementer.” 

“Dato kan være større. Alt for liten.”   

 

Om RF: 
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“Kan man trykke på nummeret og da bli direkte tilkoblet via telefon? Samme med 

mailen.” 

“Fortsatt kjedelig design. De fleste i målgruppen er vel studenter og gjerne unge 

mennesker. Da blir det kanskje litt tørt design”.  

“ Kunne hatt et punkt ved siden av åpningstider som viser eventuelle endringer i 

forhold til normale åpningstider. Opplevd at åpningstidene ikke blir oppdatert og derfor 

ikke stemmer på av feks helligdager osv.”   

Testdeltager 4 

 

“Når man starter et telefonen, så har man ikoner, ikke sant, unødvendig å trykke en 

gang til” 

 

Logg inn: 

“Greit ellers, jo..men det var ikke noe sånn husk meg til neste gang-boks å huke av. 

Det er greit å ha.” 

 

Forside: 

“Istedet for et stort ikon så bør den vanligste funksjonen som man oftest skal bruke 

bør man komme til med en gang. Jo flere trykk du har eliminert, jo bedre er det. Like 

greit at den siden for eksempel hadde “boksøk” øverst om det var dette programmet 

brukes mest til. En annen ting er at man, i stedet for å ha den navigasjon som 

boksøk, grupperom og arrangementer, så kunne det vært søkebokser. Fint plass til 

tre på en sånn side, direkte og med en gang..” 

 

Min side: 

“Greit, og skjønner hva jeg skal gjøre.” “Tilbake-knapp kanskje eller lignende og ikke 

forside-knapp. Forsiden er bare et ikon og ikke så mye å gå tilbake til, om jeg skal til 

de andre har jeg tilgang her jeg står uansett. Forsiden er ganske ubrukelig for meg, 

når alternativene står under. Det er mye bedre med det jeg sa i stad om hurtigbokser 

e.l. og slippe å gå gjennom ekstra og unødvendige ledd. Tilbakeknapp er greit for å 

gå tilbake et ledd.”  

 

Arrangementer: 

Bra og oversiktlig, men fikk ikke med meg hvor jeg ender etter et arrangement er lagt 

til i kalenderen”. 

 

Om RF: 

“Bra” 

 

Boksøk: 
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“Det var litt for mye tekst, det burde bare stått et ?-ikon ved siden av der man kan få 

opp info om hva man kan søke på. Kunne f.eks. bare stått Ibsen peer gynt, og så 

kunne man bare trykket spørsmålstegn for litt mer utfyllende  informasjon.”  

 

(Om treff i boksøk): “Her må dere kanskje kutte en del på tittel osv. for å få plass til all 

denne informasjonen om bøkene. Det kunne heller bare stått tittel og forfatter og år 

kanskje, og så kunne man heller fått mer info hvis man trykker på et treff.”  

(om reserver/kart i boksøk): Det burde gått ann å reservere inne på “vis meg hvor 

boka er” eller velge videre dette fra der man står.”  

 

“Kan godt ha tilbake-knapp, men det bør ikke være lagt opp til at man må bruke den 

nødvendigvis.” 

Testdeltaker 5 

 

Forside: 

“ I menyen er ”Om RF” er vanskelig å lese.” 

“Vil ikke ha bilde på forsiden, vil komme rett på dataene - min side.” 

 

Min side: 

Låneside: “Ser ut som det går an å trykke på checkbox under tittelen ”forny”. Vil heller 

hatt en knapp her. Det viktigste er å vite (innleverings)fristen, ”forny” er viktig men 

ikke like viktig. Ser ut som jeg kan checke flere bøker samtidig også trykke på 

knappen for å fornye de jeg har valgt. Effektivt å fornye mange samtidig.” 

 

Reservasjonside:  

“Status, hvor lenge er det til jeg kan låne boken, det er bra, det er det jeg lurer på 

her.” 

 

Boksøk 

Søkeside: “Står masse infotekst som jeg ikke gidder å lese. Jeg ville bare drite i 

teksten og bare søkt. Forventet at den er like smart som google og at jeg kunne 

skrive hva som helst og den ville skjønt hvilke bok jeg ville ha. Litt overkill på 

informasjonen.” 

 

I trefflisten:  

“Skjønner ikke helt hvor jeg skal trykke for å låne boken. Savner en knapp som heter 

”lån” eller ”reserver”. Kunne kanskje sagt ”lån” dersom den var tilgjengelig og hvis 

ikke den var det, ”reserver”.” 

 

Boksiden:  

“Fortsatt ikke noen låneknapp. Antar at om det hadde vært mulig å låne den ville det 

stått ”lån” og ikke ”reserver”.” 
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I kartet: “Kunne tenker meg å trykke ”reservert” og ”lånt” her og slippe å gå tilbake.” 

 

Arrangementer: 

“Liste over arrangementer: (bemerker at det ikke er kalender). “Liste virker som en 

naturlig måte å vise arrangementer på. Kanskje litt dumt om jeg lurer på ting som 

skjer langt frem i tid. Samtidig så er arrangementer en ferskvare, jeg lurer liksom ikke 

på ting som skjer mange måneder fremover.” 

 

“”Legg til i kalender” er jo kjekt.” 

 

Om RF: 

“Informasjonen jeg trenger er jo der, men jeg ville nok hatt en annen rekkefølge på 

det. Åpningstider er knyttet til telefon og adresse. Mail er ikke så viktig. Åpningstidene 

er litt langt unna. Hvis jeg vil ringe dem så ser jeg telefonummeret med en gang, men 

jeg ser ikke åpningstidene så lett. Ville hatt de nærmere hverandre.” 

 

Funn og anbefalinger 

Vi har valgt å dokumentere resultatene som krever forandring i en tabell med feil, 

løsning og alvorlighetsgrad. Dette vil hjelpe oss å få en god oversikt over hva vi må 

tenke på i utviklingen av en high-fi prototype, og hvor alvorlig disse feilene er for 

brukervennligheten. 

 

Oversikt over de mest sentrale feilene (1 – Mindre alvorlig, 5 – Veldig alvorlig) 

 

 

Feil Anbefaling/Løsning Alvorlighetsgrad 

Forsiden er overflødig  Komme rett inn på “Min 
side” 

2 

Loadingskjerm er 
overflødig 

Kommer rett til “Logg inn” 
hvis applikasjonen er liten 
nok 

2 

For  mye tekst på boksøk 
siden 

Et ikon som gjør at bruker 
kan velge å få mer 
utfyllende informasjon om 
boken 

2 

Manglende informasjon 
om status på 
tilgjengelighet av boken 

Lage informasjonstekst om 
status på boken 

3 
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Reserver boka + før meg 
til boka kan bli dyttet ned 
og ikke synes pga 
sammendraget. 

Flytte de lengre opp, over 
sammendraget. 

3 

Ser ikke status på boka 
når man trykker reserver 

Ha pop up med informasjon 
om at du har reservert og 
tilgjengelighet.  

4 

Vis meg hvor boka er har 
manglende 
informasjon/funksjoner: 
Hyllenummer, plassering 
på boka, reservere fra 
kartsiden 

Legge til relevant 
info/funksjoner 

4 

Ingen måter å begrense 
søket på 

Legge til checkboxer med 
mulighet til å søke på kun 
forfatter eller tittel 

3 

Feil rekkefølge i 
informasjonen “Om RF” 

Endre rekkefølgen: Ha 
åpningstider lengre opp, 
med adresse under. 

2 

 

Gjennomsnittlig alvorlighetsgrad: 2,7. 

 

Drøfting 

Denne brukertesten ble gjennomført som planlagt uten store problemer underveis i 

testingen. Flere av gruppemedlemmene hadde ikke utført et ustrukturert intervju på 

en papirprototype tidligere og fikk nye og positive erfaringer med denne brukertesten.  

 

Gruppen fikk innspill og kommentarer på problemområder knyttet til papirprototypene 

som ble testet. Det var få problemer med høy alvorlighetsgrad, og alle 

problemområder knyttet til applikasjonen, kan lett endres på til neste versjon av 

applikasjonen.  

 

Testdeltakerne som gjennomførte testen var alle motiverte og samarbeidsvillige. De 

virket engasjerte og kom med mange nyttige innspill gruppen tar med seg i videre 

utvikling av applikasjonen.  

        

Konklusjon 

Som følge av brukertestens funn, vil gruppen gjøre noen endringer. Vi vil gjøre det 

slik at bruker kommer direkte til Min Side, ta vekk informasjonstekst i boksøk, og 
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heller “gjemme” denne bak et ikon som bruker kan klikke på om det er ønskelig med 

hjelp til søk.  

 

Vi vil også gjøre det mulig å avgrense søket sitt til enten tittel på bok eller forfatter. 

Status på tilgjengeliget av boken bruker har reservert skal også komme frem i tillegg 

til å endre rekkefølgen i informasjonen på “Om RF”.  
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