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Generelt 
Oppgaven er interessant å lese, kanskje spesielt for vår del siden vi også samarbeider med 

biblioteket. Dere har en spennende jobb foran dere og har lagt et godt grunnlag med 

brukerundersøkelser. Rapporten er ryddig og lettlest. 

Det virker som om dere har tenkt igjennom hvert steg i prosessen nøye, men vi savner litt 

argumentasjon for ulike valg her og der. Noen ganger sitter vi igjen som et spørsmålstegn. Vi 

er interessert i svar på hvorfor. 

Positivt 
Kvaliteten på rapporten i seg selv øker betraktelig når dere trekker inn faglige begreper som 

”Spatial”, ”Temporal” og ”Contextual”. Vi blir straks mer interessert når dere knytter disse 

begrepene opp til prosjektet deres. Disse koblingene er viktige! Teoretisk kobling mot den 

ferske konferansen ”Webdagene” er også verdifullt å lese om. Fortsett med gode referanser og 

sett dem i kontekst! 

 

Metodene og teknikkene dere benytter for å kartlegge brukerbehov fremstår som ryddige og 

godt planlagt. Dette skaper et godt grunnlag for en solid prosess. 

 

”Organiseringskartet” er veldig ryddig for oss som publikum. Slike visualiseringer liker vi! 

Det gjør det enkelt for oss å forstå hvordan dere har planlagt å strukturere applikasjonen. At 

tjenestene faktisk er basert på resultater fra spørreundersøkelsen er et stort pluss. 

Kritikk 
Forskningsspørsmålet blir presentert for tidlig i rapporten. Vi mener det ville vært 

hensiktsmessig og presentere bakgrunnsinformasjon, motivasjon og kontekst før 

forskningsspørsmålet. Vi savner også litt informasjon om nåværende situasjon på biblioteket. 

”Hvordan få biblioteket mer mobilt og brukervennlig?” – Mer mobilt og brukervennlig enn 

hva? 

 

I siste avsnitt under kapittel 1.4 forteller dere at dere har sett på ulike artikler om andre 

bibliotek-applikasjoner. Hvilke artikler har dere sett på? Dere nevner kun èn. Og viktigst av 



alt: hva sier disse artiklene? Dette avsnittet blir uinteressant hvis dere ikke utdyper artiklenes 

innhold og relaterer dem opp til prosjektet deres. 

 

Litt pirk om metoden: Vi savner argumentasjon for valget av to brukertester. Hvorfor akkurat 

to? Dere sier at dere ønsker å gjennomføre to brukertester for å avdekke flest mulige feil; for å 

avdekke flest mulige feil, bør dere ikke da gjennomføre så mange brukertester som dere 

rekker? Hvis dere finner ut at dere faktisk har tid til flere brukertester, da bør dere arrangere 

og gjennomføre dem for å avdekke enda flere mulige feil og samtidig optimalisere systemet 

så mye som mulig. 

 

Vi er litt skeptiske til måten dere presenterer resultatene fra spørreundersøkelsen. 

Som lesere er vi interessert i flere resultater, også negative, og ikke kun de som støtter oppom 

deres prosjekt. At dere kun presenterer data som er fordelaktige for prosjektet svekker 

undersøkelsens troverdighet. Pass på at dere ikke bryter med god forskningsetikk. 

Anbefalinger for videre arbeid 
Dere har gode data fra blant annet spørreundersøkelser. Bruk gjerne disse aktivt for å 

underbygge valg av design, struktur etc. 

 

I spørreundersøkelsen har dere deltakere som representerer store deler av aldersspennet i 

studentmassen. Det er bra! Men i fremtidig brukerinvolvering kan dere prøve å få med 

studenter som er enda eldre også. Studenter over både 30, 40 og 50 bruker også smart-

telefoner. De eldre studentene representerer også kanskje mer tradisjonelle brukere av 

biblioteket, ergo hyppigere brukere? 
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