
SAMTYKKESKJEMA 

En brukertest for å undersøke designet og grensesnittet til en mobilapplikasjon som er laget for 

Realfagsbiblioteket på Universitet i Oslo. 

 

TESTUNDERSØKERE :   Rebekka Castro  e-mail: r.b.castro@mn.uio.no 

     Rita Johnsen    e-mail: ritajo@ifi.uio.no 

     Agnethe S. Heggelund           e-mail: agnethsh@ifi.uio.no 

     Julie Holmøy   e-mail: julieholmoy@gmail.com

     Lena Risvik   e-mail: lenalr@ifi.uio.no 

Formålet: Målet med brukertesten er å få tilbakemeldinger på mobilapplikasjonen gruppen har 

laget i samarbeid med og for Realfagsbiblioteket. Undersøkelsen legger opp til at vi skal kunne teste 

ulike funksjoner knyttet til bruken av Realfagsbiblioteket. Det er ikke du som blir testet, men selve 

grensesnittet til applikasjonen. Hovedhensikten er å forbedre kvaliteten til applikasjonen gjennom å 

finne feil og mangler. Det vil bli tatt audio-/video-opptak og evt. noen bilder under brukertesten for 

å dokumentere bruksmønsteret til applikasjonen. Prosjektet er en del av masteremnet INF5261 - 

Utvikling av mobile informasjonssystemer på Instituttet for informatikk.  
 

Gjennomføring: Fokuset i brukertesten er å teste ulike deler av applikasjonen vår. Undersøkelsen 

foretas i en brukerlab i 7 etasje på Instituttet for informatikk som ligger ved Forskningsparken. 

Målet er å se hvordan potensielle brukere av Realfagsbiblioteket interagerer med applikasjonen. 

Deltakelse i denne brukertesten vil involvere to faser. I den første fasen skal du utføre noen 

oppgaver på applikasjonen. Typiske oppgaver kan være å «søke opp en bok» eller «fornye lån». Vi 

vil her måle tiden det tar å utføre en oppgave, samt se på brukervennligheten, feilraten og 

deltagernes tilfredshet i forhold til applikasjonen. I andre fase, etter testen, vil du få utdelt et 

spørresskjema der du skal evaluere brukertesten vi nettopp har gjennomført. Denne studien tar cirka 

30 minutter tilsammen; ca. 20 min er satt av til oppgaveløsningen og 10 minutter til 

evalueringsskjemaet. 

 

Mens du gjennomfører de ulike oppgavene oppfordrer vi deg til å «tenke høyt», og uttrykke dine 

meninger om applikasjonen. Det kan være vi itillegg supplerer med noen spørsmål ved behov. Dette 

for å forstå fordeler og ulemper ved designet og grensesnittet bedre. 

 

Risiko/ubehag: Brukertesten tar ca. 30 minutter, og hvis du ønsker å ta pause under undersøkelsen 

vil vi tilrettelegge for dette. Du kan når som helst trekke deg fra studien, og om fullførelsen av 

oppgavene eller evalueringen skulle bli en belastning for deg vil vi avbryte umiddelbart.  

 

Fordeler: Vi håper at resultatet i denne studien kan være nyttig i videreutviklingen av en 

mobilapplikasjonen for Realfagsbiblioteket.  

 

Kompensasjon: Du vil få et gavekort på 200 kroner på Akademika som kompensasjon for 

deltagelsen. 

 

Taushetsplikt: All informasjonen som blir samlet inn under brukertesten vil holdes hemmelig. 

Ingen publikasjoner eller rapporter fra dette prosjektet vil inkludere informasjon som kan 

identifisere deg. Audio-/video-opptakene vil slettes etter prosjektet, og evt. Bilder som vil bli brukt i 

rapporten skal ikke kunne identifisere deg. 

 

            Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i brukertesten. 

 

 

                                                         

          Deltagers signatur                          Dato           Testleders signatur 
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