
UNIVERSITETET I OSLO 

atCampus 
Prosjekt – INF5261 

 

Daniel Grøtting, Guro Johanson, Øyvind Pettersen 

Våren 2010 

 

 

 

  



2 
 

Innholdsfortegnelse 

Innledning ................................................................................................................................... 3 

Metode ....................................................................................................................................... 3 

Forståelse av brukerne ........................................................................................................... 4 

Brukergruppen ....................................................................................................................... 5 

Brukerundersøkelse ............................................................................................................... 6 

Teknologi .................................................................................................................................... 7 

Prototype .................................................................................................................................. 10 

Prototype 1 ........................................................................................................................... 11 

Prototype 2 ........................................................................................................................... 13 

Hva andre har gjort?................................................................................................................. 17 

Evaluering ................................................................................................................................. 18 

Nytt ....................................................................................................................................... 19 

Kurs ....................................................................................................................................... 19 

Events ................................................................................................................................... 20 

Sio ......................................................................................................................................... 20 

Generelt ................................................................................................................................ 20 

Konklusjon ................................................................................................................................ 21 

Takk .......................................................................................................................................... 21 

Referanser ................................................................................................................................ 22 

Appendiks ................................................................................................................................. 24 

 

  



3 
 

Innledning 

Vi startet med et ønske om å lage en mobilapplikasjon som det ikke fantes noen maken til. 

Den første tanken vi hadde gikk ut på å lage en applikasjon som brukte lokasjonen til 

brukeren til å finne relevant informasjon. Gruppen ble aldri helt "forelsket" i denne ideen, og 

siden flere andre grupper jobbet med veldig like prosjekter, så vi valgte vi å forkaste denne 

ideen og starte på nytt.  

Vi hadde et ønske om å ha studenter som brukergruppe, og spurte derfor noen 

medstudenter om hva de følte at de som studenter hadde behov for. Det kom frem at flere 

syntes det var vanskelig å holde styr på nyheter og begivenheter som skjer på Universitetet, 

og at de trolig går glipp av mye fordi de ikke vet om ting. Informasjonen finnes på nett, men 

problemet er at den er spredd utover mange forskjellige kilder. Et forslag var derfor at vi 

kunne lage en applikasjon som samlet og hentet frem informasjonen og satt den i system. Vi 

var alle enig i at det ikke alltid er like enkelt å holde orden på hva som skjer rundt på campus, 

og syntes at dette virket som interessant å arbeide videre med. Siden vi heller ikke fant noe 

lignende systemer for UiO bestemte vi oss for denne ideen.  

Etter at vi fikk ideen om applikasjonen startet vi raskt med en brainstorming om hva vi så for 

oss at denne applikasjonen kunne inneholde. Vi var alle enige om at vi ønsket at den skulle 

inneholde nyheter og begivenheter fra UiO, men vi hadde også et ønske om at den skulle 

inkludere annen funksjonalitet. Vi hadde tanker om at det skulle være mulig å lage en egen 

profil og dermed kunne konfigurere applikasjonen til å prioritere innhold som er relevant for 

akkurat den brukeren. Vi så også for oss at applikasjonen skulle kunne vise siste meldinger 

fra de fagene brukeren selv har lagt inn, og muligens annet innhold som er hentet fra fagene. 

Kulturelle tilbud på UiO kunne også være relevant å ha med, slik som "Dagens" fra kantina, 

eller begivenheter på studentkjellerne. Det ville også være interessant å synkronisere 

begivenheter med kalenderen på mobiltelefonen. Slik kan brukeren få påminnelser før 

begivenheter starter. 

Videre i rapporten vil vi forklare hvordan prosessen vår mot en ferdig applikasjon har vært, 

hvilke metoder vi har brukt, hvilke utfordringer vi har møtt og hvordan applikasjonen vår har 

endt opp.  

Metode 

Vi ønsket altså å utvikle en applikasjon som skal hjelpe studentene i hverdagen og gi dem en 

oversikt over hva som skjer på UiO. Gjennom applikasjonen ønsker vi å gi studentene best 

mulig brukeropplevelse og den informasjon som de har bruk for. I utviklingen av denne 

applikasjonen har vi valgt en brukersentrert fremgangsmåte, noe som innebærer at vi har et 

tidlig fokus på brukere og deres oppgaver. Det er brukerne som er drivkraften bak designet, 

ikke teknologi eller egne interesser. Siden vi valgte denne fremgangsmåten var det viktig at 
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vi ble kjent med brukergruppen før vi startet utviklingen av produktet. Videre var det utover 

i prosessen også viktig å bli kjent med brukeres reaksjoner og prestasjoner i forhold til 

scenario og prototyper.1 

Vi har basert oss på en enkel livssyklus modell for interaksjonsdesign, som legger til rette for 

brukersentrering. Denne modellen inneholder fire steg: 

 

 

 

1. Identifisere behov og etablere krav til applikasjonen (skape en forståelse av 

brukerne) 

2. Designe mulige løsninger  

3. Lage prototyper 

4. Evaluering  

Denne modellen legger opp til at man lager prototyper av design, før de evalueres og testes 

med potensielle brukere. Det er viktig at feil eller mangler oppdages og fikses før produktet 

ferdigstilles, slik at alle er fornøyd med det endelige resultatet.2 

For oss har målet vært å komme nærmest mulig et ferdig produkt, og prototyping og 

evaluering har vært viktige steg i vår utviklingsprosess.  

Forståelse av brukerne 

Siden vi fulgte livssyklusmodellen var første steget i prosessen vår at vi måtte forstå og bli 

kjent med brukergruppen som vi ønsket å designe for. Dette innebar å lære seg brukernes 

behov, erfaringer og forutsetninger.  

                                                      
1
 Sharp et. al. 2007 

2
 Sharp et. al. 2007 

Figur 1: Sharp et. al. (2007: 497) 
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“Edges are the “interfaces” between the system and the world of work - people, other 

systems, and artifacts. Design at the edges involves understanding how computer 

systems fit into people’s work in ways that make them useful as well as usable.”3 

Mobilapplikasjoner har blitt veldig populært de siste årene. Både Symbian og Windows 

Mobile har lenge hatt muligheten for nedlasting av applikasjoner, men dette har aldri tatt av. 

Dette er det mulig og hevde kan være på grunn av hardware-begrensninger på bl.a. minne 

og prosessor-hastighet, samtidig som det å være på Internett med smarttelefonen tidligere 

har vært veldig dyrt.  Applikasjonene var ofte også utviklet av leverandørene.  De siste årene 

har vi derimot fått smarttelefoner som har kunnet kjøre mer avanserte programmer.  

Apple kan sies å være en fremdriver innenfor dette feltet. Etter at Apple kom med AppStore i 

juni 2008 fikk brukerne av iPhone muligheten til å laste ned applikasjoner. I starten var det i 

følge en artikkel på Wikipedia4 bare ca 500 programmer. I underkant av 2 år senere finnes 

det mer enn 185 000 og Apple oppgir at de nå har registrert over 4 000 000 000 

nedlastinger. I Computerworld den 18.01.2010 hevder Gartner at det i 2010 vil bli solgt 

applikasjoner for 35 milliarder kroner.5  

Applikasjonene har utviklet seg fra å være små spill til å erstatte programmer på pc-er eller 

Internettsider. De fleste sosiale nettsteder har en alternativ applikasjon til Internettsidene. 

Applikasjonene skreddersys etter brukernes behov og trender.  

Ut ifra den informasjonen vi har funnet om mobilapplikasjoner og deres utbredelse, føler vi 

at dette er veien å gå for å lage noe som skal passe inn i folks hverdag. Bakgrunnen for det er 

både med tanke på den at flere og flere får seg smarttelefon og bruker de kontinuerlig, og i 

forhold til utvalget av mobilapplikasjoner og antall nedlastninger som er registrert i for 

eksempel AppStore.  

Like viktig som å få en forståelse for brukerne og deres hverdag var det å finne ut hvilke krav 

de ville stille til denne type applikasjon. For å lage en applikasjon som brukere vil like og føle 

nytten av, måtte vi undersøke og bli kjent med brukernes ønsker og behov, og involvere 

brukeren underveis i prosessen.  

Brukergruppen 

Som nevnt skal vi lage en applikasjon som skal hjelpe studentene ved UiO i hverdagen, og 

brukergruppen vår er nettopp de studentene. Dette er en ganske bred brukergruppe både 

med tanke på alder, kjønn og interesser. Men vi ønsket likevel å forsøke å lage en 

applikasjon som vil være nyttig for en informatikkstudent så vel som en juss-student.  

                                                      
3
 Grinter (1997:238) 

4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Appstore#Number_of_launched_applications 

5
 http://www.idg.no/computerworld/article156039.ece 
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Da ideen om et mobilt informasjonssystem til studentene på UiO kom på plass følte vi selv at 

dette var noe som det var behov for. Likevel var det viktig for oss å få dette bekreftet, slik at 

vi ikke endte opp med å lage et system som bare vi i gruppen vår ville dra nytte av. Vi har 

snakket med venner som også syntes vi hadde en god ide, men vi følte at vi måtte gå litt 

grundigere til verks for å få det bekreftet. Av den grunn ønsket vi å foreta en 

brukerundersøkelse.  

Brukerundersøkelse  

Vi benyttet oss av muligheten til å få tilbakemelding og flere forslag da vi skulle presentere 

ideen vår på forelesningen i faget INF5261. Siden alle tilhørerne i salen var innenfor vår 

brukergruppe, følte vi at det var naturlig å benytte den anledningen til å få deres mening. 

For å unngå å sette noen begrensning til hva de kunne komme på, utførte vi en kvalitativ 

spørreundersøkelse som var helt åpen. 

Vi presenterte først ideen vår, og fortalte litt om hva vi hadde tenkt og hvordan vi ville oppnå 

det vi ønsket. På slutten av presentasjonen delte vi ut små lapper som hver enkelt kunne 

skrive ned de forslag som de hadde til prosjektet vårt. Vi opplevde at vi fikk god respons på 

dette, og fikk mange forslag fra salen. I tillegg fikk vi bekreftet at ideen vår var god, og at 

flere av tilhørerne ville benyttet seg av denne tjenesten. Under har vi listet opp den 

tilbakemeldingen som vi fikk igjennom denne kvalitative spørreundersøkelsen. 

Type informasjon som burde finnes i applikasjonen: 

 Rutetider 

 Dagens meny 

 Arrangementer 

 Gjesteforelesninger 

 Seminar 

 Forelesnings- og kursinformasjon 

 Åpne kafeer og restauranter 

 Ledige datamaskiner 

 Nærmeste printer 

 Frister for obligatoriske oppgaver/oversikt over oppgaver 

 Link til studieplan 

 Viktige datoer 

 Oppdateringer fra navet osv 

 Jobbmuligheter (på UiO) 

 Venners kalender/begivenheter 

 Søke etter lærere 

 Bibliotek-søk 

 Rom oversikt 
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Funksjonalitet som burde finnes i applikasjonen:  

 Linke arrangementer til sosiale medier 

 Merke av hvilket bygg man er i 

 Koble begivenheter med personlig kalender 

 Venneliste – se bevegelse på kart 

 Kart og veibeskrivelse 

 Etasjeoversikt i bygninger 

 Timeplan 

Etter at vi så igjennom tilbakemeldingene, måtte vi begrense oss litt i forhold til hva som var 

sannsynlig at vi kunne få til i løpet av et lite semester. Vi ønsket derfor å ha hovedfokus på 

”dagens meny” i kantinene, arrangementer ved UiO, og mine kurs. Valgene vi tok var basert 

på interessen brukerne viste for de ulike områdene, da disse områdene gikk igjen hos flere. 

En interessant observasjon som ble gjort var at mange av forslagene brukerne kom opp med 

var ting vi også hadde tenkt på tidligere.  

Etter at vi gjennomførte brukerundersøkelsen følte vi at vi hadde blitt bedre kjent med 

brukernes holdning til applikasjonen, og at vi hadde fått informasjon om hva de ønsker av 

informasjon og funksjonalitet. Dermed var det neste steget i prosessen valg av teknologi og 

prototyping.  

“The key idea is to move the focus from discussions of system descriptions to cooperative 

action, using mock-ups and prototypes to simulate prospective work situations.”6 

Teknologi 

I oppstartfasen av dette prosjektet gjorde vi et par avveininger i forhold til mobil teknologi 

og hva vi ville tilpasse oss til. Det er blitt slik at man må velge hvilken vei man skal ta i disse 

plattform-veiskillene. Hovedvalget var egentlig hvilken plattform og operativsystem vi ville 

utvikle for. Det er flere store aktører, som Symbian, Iphone OS og Android – alle med hver 

sine sett med fordeler og ulemper.  

Android er basert på Linux-kjernen og utvikles av Google og Open Handset Alliance. Denne 

plattformen har open cource, dets ”Software Development Kit” er tilgjengelig for slikk og 

ingenting og applikasjoner skrives i programmeringsspråket Java.7 Dette appellerte til oss 

ettersom vi har erfaring med objektorientert programmering og fordi vi gjerne vil lage noe 

som faktisk kan brukes i en virkelig setting.  

                                                      
6
 Kyng (1991:69) 

7
 http://no.wikipedia.org/wiki/Android 
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Open source betyr at kildekoden er tilgjengelig for alle. Med andre ord kan hvem som helst 

benytte seg av denne koden og bruke den som de selv vil, gratis.  Open source er en 

definisjon som ofte kan misbrukes av media, først og fremst fordi det er et trend-utrykk. The 

Open Source Initiative har definert regler for hva man kan kalle open source.8 Reglene sier 

blant annet at ingen skal betale for bruken av koden og at man har lov til å bygge videre på 

den eksisterende koden.  

De mest kjente eksemplene på open source programvare er Mozilla Firefox og GNU/Linux 

plattformen. Hovedideen bak open source er at flere hjerner tenker bedre enn én. Eric S. 

Raymond sammenligner open source utviklingsprossesen som en basar, der mennesker 

møtes og diskuterer. I artikkelen "The Cathedral and the Bazaar" skriver han:  

"That is, while coding remains an essentially solitary activity, the really great hacks 

come from harnessing the attention and brainpower of entire communities. The 

developer who uses only his or her own brain in a closed project is going to fall behind 

the developer who knows how to create an open, evolutionary context in which 

feedback exploring the design space, code contributions, bug-spotting, and other 

improvements come from hundreds (perhaps thousands) of people." 9 

Det er også viktig at det er en eller flere som er ansett som kontrollører av de andre 

brukerne, samtidig som brukerne må anses som med-utviklere. 

 

Android er fortsatt relativt ukjent for de fleste. Det kan være at de har hørt ordet, men ikke 

vet hva det er. Men dette er i ferd med å forandres. Ettersom Android er open source finner 

man dette på flere og flere mobiltelefoner i dag. Og i følge Google sendes det ut 60 000 

mobiltelefoner med Android hver dag10. Markedsandelen til Android øker både i Europa og 

USA. I følge ComScore11 har Android en markedsandel på 2 % i Europa og i USA har Android 

ifølge samme nettsted12 økt sin markedsandel fra 4 % til 9 % fra desember 2009 til februar 

2010. USA kan sees på som trend-indikator for Europa og Norge innenfor ny teknologi og 

"gadgets". 

Android ble valgt framfor Symbian først og fremst fordi vi så på Android som mer 

spennende. Symbian og Android har mye av den samme ideologien og Symbian har tatt 

store steg mot open source etter at Nokia kjøpte opp Symbian. Programmeringsspråket som 

brukes i Symbian er først og fremst C++, men det støtter også delvis Java. Det at Nokia eier 

                                                      
8
 http://opensource.org/docs/osd 

9
 Raymond (1999:25) 

10
 http://www.mobilecrunch.com/2010/02/16/google-now-shipping-60000-android-handsets-per-day/ 

11
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/3/UK_Leads_European_Countries_in_Smartp

hone_Adoption_with_70_Growth_in_Past_12_Months 
12

http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/4/comScore_Reports_February_2010_U.S._
Mobile_Subscriber_Market_Share 
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Symbian gjør at Symbian som regel kun benyttes i Nokia-telefoner, der Android kan brukes 

av alle leverandører. Det er allerede mange av de meste kjente mobiltelefonprodusentene 

som har kommet med Android telefoner, slik som LG, HTC,  SonyEricsson og Motorola. 

Grunnen til at vi valgte bort iPhone var først og fremst på grunn av at utviklingen av en 

iPhone-applikasjon best gjøres på Mac OS, som ingen av oss har. I tillegg til at det er 

programmeringspråket objektiv-C som brukes i iPhone OS som er ukjent for alle på gruppen 

og dermed var det lettere å velge Android og Java.  Det at det også kostet penger for å laste 

ned iPhone SDK var noe som gjorde det mer ønskelig å utvikle en applikasjon for Android. 

Samtidig skal det sies at vi ser på iPhone OS som en mulig plattform å prøve ut ved siden av 

Android, dersom vi velger å gå videre med applikasjonen. Dette først og fremst på grunn av 

den enorme brukermengden til iPhone OS og viljen til å laste ned applikasjoner blant 

brukerne. 

Vi endte dermed opp med å utvikle applikasjonen for Android og i Java. Android anbefaler 

utviklere som er nybegynnere å utvikle i Eclipse. Eclipse er en meget kjent IDE (integrated 

development environment) og brukes ofte i sammenheng med utvikling i Java, men også 

andre programmeringsspråk. Eclipse er også open source og det finnes veldig mange gode 

plugins til det. Det er også laget en plugin for å utvikle programmer til Android13. Denne 

pluginen kommer med en egen emulator og en samling av valgfrie og nedlastbare APIer og 

SDKer, som for eksempel Android SDK 2.1 og Google API. Etter man har satt opp emulatoren 

starter man et nytt Android prosjekt og kobler dette opp i mot emulatoren. Dermed vil alle 

endringene man gjør i dette prosjektet også vises i emulatoren.  

 

                                                      
13

 http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html 
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Figur 2: Skjermbilde fra bruk av Eclipse IDE med Android plugin 

Dette gjør derfor at man ikke nødvendigvis må ha en Android-enhet for å utvikle 

applikasjoner. Google og Open Handset Alliance må virkelig berømmes for hvor fort og 

enkelt man kan komme igang med utviklingen hvis man først har lyst. 

Vi bestemte oss tidlig for at innhenting av informasjon og data fra kildene vi ønsket å bruke 

skulle gjøres via RSS. Dette står for Rich Site Summary og som muliggjør innhenting av 

nyheter eller annet materiale fra internett fortløpende og automatisk. RSS er et enkelt XML-

basert filformat, som gir brukerene et standardisert format som kan brukes i mange 

forskjellige RSS-lesere.14 

Prototype 

Gjennom designprosessen blir prototyping brukt som et verktøy for å få verdifulle 

tilbakemeldinger fra potensielle brukere. Slik kan man se om ideen i det hele tatt er 

gjennomførbar, i tillegg til at nye ideer kan vokse frem gjennom dialog med brukere. 

En prototype er i all hovedsak en modell, ofte i liten skala, av det man skal designe. 

Prototyper kan variere i oppløsning. Fra en prototype som er av lav oppløsning, som ofte er 

veldig uferdig i designet og som man gjerne ser i utskjærte pappfigurer, til høyoppløste 

prototyper som kan se svært ferdig ut, men som kanskje mangler litt på funksjonaliteten. 

Prototyper med lav oppløsning er ofte lettere og billigere å lage enn høyoppløste prototyper. 

Disse blir ofte brukt på et tidlig stadium i prosessen.15 

Ettersom størsteparten av tilbakemeldinger fra brukere og evaluering skjer i sammenheng 

med testing av prototyper, kan man si at steget som omhandler prototyping er veldig viktig i 

en hvilken som helst designprosess. De potensielle brukerne kan se, holde og bruke 

prototyper i en mer naturlig setting enn ved kun å lese dokumenter. Et annet viktig moment 

ved prototyping er at man kan få et bredere grunnlag til å velge mellom alternative ideer. 

Det er en kjent sak at det er en lavere terskel for å gi tilbakemeldinger ved bruk av 

lavoppløste prototyper. Dette er først og fremst fordi det er såpass klart at det ikke er snakk 

om et ferdig produkt. I vårt tilfelle har vi tatt en vurdering rundt nettopp dette. I tidligere 

prosjekter har vi vært oppsatt på å ha så lite ”ferdige” prototyper som mulig på tidlige 

stadier. Likevel har vi nå i dette prosjektet funnet ut at vi ville velge en annen taktikk, i tråd 

med Kyng (1991:70) som sier ”prototype objects are now made from the same type of 

material as the objects of the future production version.” 

                                                      
14

 http://no.wikipedia.org/wiki/RSS 
15

 Houde, S., and Hill, C. (1997) 
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Prototype 1 

Et verktøy som er gjort tilgjengelig på nettet av det amerikanske firmaet ”ISites” gjør at 

terskelen for kjapt å utvikle en mobil applikasjon blir svært lav. Det er mange fordeler med 

dette, men også noen ulemper. Det beste ved å benytte seg av en slik ”app-generator” er at 

det ikke er behov for noen form for koding fra vår del. 

Da vi arbeidet med å få oversikt over 

eksisterende, lignende tjenester kom vi over 

University of Edinburgh sin applikasjon på 

Android Market. Det var påfallende få 

universiteter og høyskoler som hadde 

tilgjengelige applikasjoner på Android Market, 

så det var morsomt å se at applikasjonen til 

skottene inneholdt så mange av de punktene vi 

hadde sett for oss at vi ønsket å implementere 

av funksjonalitet. I tillegg til at University of 

Edinburgh sin applikasjon fenget oss, fant vi 

også ut at den faktisk var utviklet ved hjelp av 

nettopp Isites. Vi bestemte oss derfor for at vi 

ville basere oss på Isites sin app-generator for å 

utvikle vår egen variant. 

Etter at vi hadde laget utvikler-profil på Isites og 

betalt en liten sum for å få tilgang, brukte vi litt 

tid på å utforske dette verktøyet deres. Vi lekte 

oss med det mens vi lagde utkast til ideer, og 

etter hvert fikk vi lyst til å forsøke å publisere 

applikasjonen. På det tidspunktet var prototypingen på et svært tidlig stadium, og 

funksjonaliteten var ikke helt slik vi så for oss innledningsvis. Likevel ønsket vi å se hvordan 

det ville være å ta mini-applikasjonen vi hadde skissert i bruk, og om Isites egentlig var så 

fantastisk som det tilsynelatende virket å være. Slik kunne vi også få en pekepinn på hva vi 

skulle fokusere på videre også. 

Ventetiden på at Isites skulle sende oss en fungerende applikasjon ble lang, og tilslutt sendte 

vi en epost til firmaet for å etterspørre applikasjonen vår. Da fikk gruppen i svar at de kunne 

ikke publisere applikasjonen vår før vi hadde oversendt dokumentasjon på at vi kunne bruke 

Universitet i Oslos navn og logo, samt at de trengte dokumentasjon på at vi var ansatte ved 

UiO. Dette var en ganske stor fartsdump i prosessen vår, men som oss fikk oss til å ta et steg 

tilbake for å reflektere over de daværende mulighetene våre. 

Figur 3: Skjermbilde fra University of 

Edinburgh sin Android-applikasjon 
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Vi fant etter hvert ut at dette kunne vi utnytte til det positive. Vi hadde gjennom Isites 

utviklet en interaksjonsmessig sett brukbar applikasjon, selv om den ikke var mobil. Vi viste 

derfor denne frem da vi presenterte ideen vår i kursets forelesning den 10.03.10. Slik sett ble 

resultatet av erfaringen med Isites en mockup hvordan vi på det tidspunktet så for oss 

hvordan funksjonaliteten skulle bli presentert, som vi kunne ha som plattform ved utvikling 

av neste prototype. 

 

 

En ulempe vi kan se ved at vi brukte dette som et prototypeverktøy på et tidlig stadium var 

selvsagt at det kanskje var litt vel detaljert til at man skulle få nok tilbakemeldinger under 

evaluering. Når det er sagt var det dog funksjonaliteten vi syntes vi hadde størst behov for 

tilbakemeldinger på, og da ville det uansett kun være et spørsmål om hvordan denne 

funksjonaliteten blir representert. 

Figur 4: Prototype 1 
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Ut fra dette kan vi si at vi sparte en god del tid på å benytte oss av Isites sin tjeneste. 

Dessuten er det nettopp dette verktøyet University of Edinburgh har brukt for å utvikle deres 

applikasjon. Under den nevnte presentasjonen vi hadde viste vi til denne applikasjonen som 

vår klareste inspirasjonskilde. 

Applikasjonen som University of Edingburgh brukte ISites til kan sies å være ganske 

begrenset i forhold til funksjonalitet. Det er likevel en god del spennende muligheter i denne 

applikasjonen, som for eksempel mulighetene for å laste ned podcasts, se videoer osv. Vi er 

usikre på om dette er en tjeneste mange studenter ved det skotske universitet faktisk 

benytter seg av. I Android Market står det i skrivende stund at applikasjonen har 50-100 

nedlastinger, noe som ikke kan sies å være overveldende mye. Sier dette noe om 

nytteverdien, eller om Android-utbredelsen i et studentmiljø? 

En annen ulempe ved bruk av dette verktøyet var at det var svært klare og urokkelige 

rammer på hva vi kunne få til av funksjonalitet. Det er rett og slett ganske begrensede 

muligheter ved bruk av Isites. Dette, i tillegg til de opphavsrettslige hindringene vi møtte på, 

har vi i ettertid sett på som ”blessings in disguise”, ettersom det gjorde oss fast bestemte på 

å skrive applikasjonen selv. Slik kunne vi få den akkurat som vi selv ville, både i forhold til 

brukergrensesnitt og funksjonalitet. 

Prototype 2 

Arbeidet med prototype 2 har vært en lang, men lærerik prosess. Ettersom vi bestemte oss 

for å skrive applikasjonen vår på egenhånd var det mye å ta fatt på. Alle 

gruppemedlemmene har erfaring med programmering i Java, etter og blant annet hatt flere 

emner ved UiO i objektorientert programmering. Likevel møtte vi på noen utfordringer da vi 

jobbet med Androids SDK, og det tok tid å bli kjent med biblioteket som følger med. Å 

programmere mobile applikasjoner skiller seg ganske mye fra det å programmere 

applikasjoner for en tradisjonell datamaskin. 

Først og fremst kan man si at det er fire hovedutfordringer ved utvikling av mobile 

applikasjoner: 

• Skjermstørrelse 

• Bestemme hvilket innhold som er korrekt på de forskjellige steder 

• Få forståelse for at en mobilbruker tenker annerledes enn en tradisjonell 

datamaskinbruker 

• Det mobile rommet som er i konstant endring 
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Mye god litteratur på design av mobile applikasjoner, som vi har benyttet oss av, er skrevet 

av Little Springs Design.16 Det er et amerikansk konsulentfirma innen mobil 

interaksjonsdesign, som har skapt en wiki rundt design-patterns og prinsipper som finnes i 

dette feltet. 

Arbeidsflyten i de fleste Android-applikasjoner ser ut til å styres av ”Activities”, som snakker 

med hverandre og gir hverandre data. Kommunikasjonen mellom disse har vært krevende å 

sette seg inn i. Heldigvis finnes det enorme ressurser på nettet i form av tutorials, Androids 

eget API, forskjellige fora og annen litteratur. Dette gjorde det overkommelig å sette seg inn 

i Androids verden. 

Noe av det viktigste i applikasjonen vår var motoren som skulle hente inn informasjon fra 

RSS-strømmer og presentere dette på en forståelig, brukervennlig og intuitiv måte. Man kan 

på mange måter si at vår applikasjon har utviklet seg til å bli en RSS-leser skreddersydd for 

studenter ved UiO. 

RSS-motoren i applikasjonen har vi utviklet ved hjelp av en svært god tutorial som er 

utarbeidet og tilgjengeliggjort av IBM.17 Denne anbefales for alle som ønsker å sette seg inn i 

hvordan man håndterer XML i Android. 

Etter hvert som selve motoren i applikasjonen kom på plass kunne vi begynne å utvikle 

applikasjonen i den retningen vi ønsket med tanke på funksjonalitet og estetikk. Det var 

viktig for oss å forsøke å produsere et grafisk tilfredsstillende uttrykk, noe vi selv føler vi har 

fått til. Det kan sies at store deler av den opplevelsen brukere får av å bruke en applikasjon 

til en viss grad også avhenger av estetikk. I forbindelse med dette var det en drøm å jobbe 

med Android-biblioteket. Mengden av innebygde muligheter er fantastisk og vi syntes det 

var morsomt å se at det grafiske uttrykket utviklet seg i en såpass stor fart som det faktisk 

gjorde. 

                                                      
16

 http://patterns.littlespringsdesign.com/index.php/Main_Page 
17

 http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/xml/x-android/x-android-pdf.pdf 
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Figur 5: Bilde av HTC Hero med atCampus installert 

I applikasjonen har vi valgt å gå for et navigeringssystem som i all hovedsak består av fire 

forskjellige faner: Nytt, Kurs, Events og SIO. I og med at man jobber mot en mobil enhet med 

begrenset skjermplass er det absolutt en god del vurderinger utviklere er nødt til å gjøre, 

som man kanskje ikke må til f.eks. en tradisjonell datamaskin. I forbindelse med 

navigeringssystemet måtte vi gjøre fanenavnene så korte som mulig med tanke på mobile 

enheters skjermstørrelse og dens begrensinger. 

Hver av disse fanene starter hver sin aktivitet: Nytt henter ut de siste nyhetene fra 

Universitet i Oslos egen avis Uniforum. Her benyttes det RSS-strømmer som blir 

tilgjengeliggjort på nettsidene deres. Vi har her møtt på et par problemer. RSS-motoren som 

vi har implementert klarer ikke å håndtere bilder. I og med at Uniforum irriterende nok 

publiserer RSS-strømmen sin med bilder får vi kun presentert overskrifter, den publiserte 

datoen samt lenken for mer informasjon. Her er det absolutt mulig å lage noen 

”workarounds”, men dette har vi dessverre ikke hatt tid til i dette prosjektet. 
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Figur 6.1, 6.2, 6.3, 6.4: 

Skjermbilder fra atCampus med 

aktivitene Nytt og Kurs 
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Kurs er den mest avanserte aktiviteten i applikasjonen. I denne kan man velge de kursene 

man tar eller er interessert i å få informasjon fra. 

Etter å ha valgt kurs kan man gå tilbake og gå inn på hvert av de valgte kursene. Her får man 

presentert informasjonen som er tilgjengelig på hver kurssides melding-felt. En viktig del av 

denne funksjonen er at de valgte kursene vil i tillegg lagres i en tekstfil på den mobile 

enheten slik at brukerne ikke trenger å velge kurs hver gang de starter applikasjonen. 

Events er i all hovedsak identisk med Nytt ettersom de gjør det samme sett bort ifra de to 

forskjellige RSS-strømmene som benyttes. Her er det også Uniforum som er kilden, men her 

er det snakk om arrangement-strømmen som er tilgjengelig fra deres nettsider. 

SIO-aktiviteten hadde vi mange planer for. Vårt hovedmål var å kunne vise ”Dagens middag” 

i applikasjonen vår, noe vi har prøvd svært hardt på å få til. Dessverre er det ikke alltid like 

lett å få tak i all informasjon, særlig ikke informasjon som er svært statisk i formen. På grunn 

av at SIO på ingen måte legger til rette for at man kan gjøre noe slikt, er det ikke mulig for 

oss å hente ut denne informasjonen. Vi synes det er rart at et nettsted som fikk Farmand-

prisens bronsemedalje i klassen ”Beste offentlige nettsted” 18, ikke tilbyr RSS-strømmer på 

innholdet deres. 

Vi måtte derfor gjøre noen avveininger som vi er middels fornøyd med. Ettersom SIO i det 

minste er aktive på Twitter19 og Twitter tilbyr RSS, bestemte vi oss for å benytte oss av 

denne informasjonen. Det er på ingen måte slik vi så det for oss eller ønsket at dette skulle 

være, men i en annen setting ville vi kanskje kunne ytet større press på SiO for at de skulle 

tilgjengeliggjøre innholdet deres. 

For alt det er verdt har vi et menypunkt under fanen SIO som åpner nettleseren og åpner 

lenken til ”Dagens middag” på SiOs nettsted. 

Ettersom vi føler vi har utviklet en ganske god prototype på ideen vår trengte vi å evaluere 

designet og applikasjonen sammen med potensielle brukere. Dette ønsket vi å gjøre i tråd 

med den brukerorienterte design-ideologien som vi ønsket å følge i dette prosjektet og fordi 

vi så viktigheten av den tilbakemeldingen vi ville få fra brukerne. 

Hva andre har gjort? 

Vi har sett på tidligere prosjekter som vi brukte både til inspirasjon og for å se om det var 

noen fallgruver vi kunne unngå som disse prosjektene opplevde. Det ble i fjor gjort to 

prosjekter i dette kurset som kan sammenlignes med vårt prosjekt. Det ene prosjektet 

                                                      
18

 http://www.farmandprisen.no/default.asp?page=82&article=53 
19

 http://twitter.com/SiO_Oslo 
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”F.I.F.F.I.G.”20 dreier seg om utvikling av et informasjonssystem til Universitetet i Oslo, men 

som til slutt ble en nettjeneste og ikke en applikasjon til mobiltelefoner slik som vår. Dette 

prosjektet hadde fokus på kollektivtransport, dagens meny og mine kurs.  

Da vi startet vårt prosjekt hadde vi et ønske om å formidle nyheter og begivenheter ved UiO, 

og vi fant etter brukerundersøkelsen ut at dagens meny og mine kurs også var ønsket i 

applikasjonen vår. Slik sett tok vi inspirasjon fra F.I.F.F.I.G, men samtidig er vårt prosjekt 

ganske annerledes. F.I.F.F.I.G tar også opp en utfordring som vi også ser på som et problem 

ved å lage en slik applikasjon. Som de sier: "Dersom UiO, SiO eller trafikanten bestemmer 

seg for å redesigne nettsidene sine eller gjøre modifikasjoner i url-ene, kan vi risikere at 

store deler av F.I.F.F.I.G. må omprogrammeres." Dette gjelder i stor grad for oss også og vi 

vet ikke hvordan vi skal finne en løsning på dette. Problemet var nok enda større for 

F.I.F.F.I.G. ettersom de "parset" nettsider fra UiO og SiO, mens vi leser fra RSS-strømmer. 

Men så lenge vi ikke har et samarbeid med UiO blir det umulig å få en ønsket systematikk i 

forholdet mellom applikasjonen vår og UiO sine URL-er. 

Det andre prosjektet ”android”21 dreier seg om et informasjonssystem som har turister som 

brukergruppe. I deres rapport kunne vi lære vi litt om Android. De legger stor vekt på 

Androids bruk av åpen kildekode i sin rapport, noe vi også mente var viktig i valg av 

plattform. 

Applikasjonen til University of Edinburgh var som nevnt en viktig inspirasjonskilde. Denne 

applikasjonen har mye av det samme innholdet som vi har, og fikk forslag om, med i vår 

applikasjon. Selv om vi valgte å gå bort i fra å utvikle applikasjonen gjennom iSites 

(prototype 1), mener vi fortsatt at University of Edinburgh inspirerte oss til en del tanker om 

hva vi valgte å ha med som innhold i applikasjonen. 

Evaluering 

Sharp et. al. (2007: 620) definerer evaluering “as a process for collecting information about 

users’ or potential users’ experiences when interacting with a prototype, computer system 

(…) in order to improve its design”. 

Da vi evaluerte vår siste prototype valgte vi å gjøre dette gjennom å foreta 

brukervennlighetstesting med potensielle brukere. I motsetning til Jung et.al. (2008) valgte vi 

å ha høy diversitet blant deltagerne. I studiet som foretas i Jung et.al (2008) blir det nemlig 

brukt deltakere med gjennomgående høy kunnskap om teknologi. I den innledende 

brainstormings-fasen hadde vi også denne tilnærmingen, men i evalueringen valgte vi 

derimot å benytte oss av et bredt spekter av teknisk kunnskap og erfaring innad i 

                                                      
20

 http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5261/v09/studentprojects/f.i.f.f.i.g/ 
21

 http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5261/v09/studentprojects/android/ 
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brukergruppen. Grunnen til at vi valgte denne fremgangsmåten er, som vi skrev 

innledningsvis, at vi ønsker å lage en applikasjon som skal passe til alle studentgrupper på 

UiO.  

Hvert gruppemedlem har, hver for seg, gjennomført tester med ulike deltakere, både fra 

MatNat, SV og HF. Vi har gjennomført testene på litt ulike måter, hvor vi har tatt hensyn til 

deltakernes bakgrunn. Noen fikk veiledende spørsmål underveis, mens andre fikk mer frihet 

til å utforske applikasjonen på egenhånd. I tillegg har det vært forskjeller i testplattform, da 

noen av gruppemedlemmene brukte applikasjonen på en Android-emulator, og noen på en 

Android-telefon. 

Da vi gjennomførte brukertestene hadde vi hovedfokuset på funksjonaliteten i 

applikasjonen, men vi har også ønsket tilbakemelding på brukervennligheten. Vi synes Alsos 

og Svanæs (2006) sin definisjon av brukergrensesnittets brukervennlighet passer til vår 

evaluering.  

“The usability of the user interface is here defined as what is normally evaluated with 

a stationary usability test on a desktop computer with only one user. It includes the 

visual design, the ease of use of the interactive screen elements, and factors such as 

affordance, constraints, visibility, feedback, and interface metaphors.”22  

Under følger en oppsummering av tilbakemeldingene som vi fikk igjennom brukertestene: 

Nytt 

 Kategorien kunne hatt navnet ”nyheter” 

 Burde hatt dato/tid på nyhetene 

 Tittelen kunne vært ”nyheter fra uniforum.no” ikke bare ”uniforum.no” 

 Kunne vært delt opp i valgbare kilder eller kategorier for eksempel Forskning, 

Universitas osv. 

 Kunne vært kombinert feed fra ulike kilder 

Kurs 

 Ikon er lite forståelig/beskrivende. Kunne for eksempel vært en tavle 

 Ikke bare kurskode, men også navnet på kurset 

 ”Velg kurs” burde alltid være synlig 

 Hver kurstittel bør være til venstre og ikke i kursiv, og ha for eksempel ”Kurs: <kurs>” 

 Dersom ingen kurs er valgt, burde det komme beskjed om at ingen kurs er lagt til, og 

knapp til ”velg kurs”. Mangel på dette gir inntrykk av at funksjonen ikke virker 

 Liker ”velg kurs”-funksjon med endret farge på hake 

                                                      
22

 Alsos og Svanæs (2006:133) 
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 Når man har valgt kurs-listen bør den føre til kursets hjemmesider 

 Kombinert feed på kurs. For eksempel: ”Inf1000: <nytt>”. Bare liste opp siste feeds 

Events 

 Tittelen kunne vært ”arrangementer fra uniforum.no” ikke bare ”uniforum.no” 

 Dato på eventene 

 Bruker bør kunne lage events 

 Synkronisere med facebook-events osv. 

 Events i kategorier 

 Synkronisere med kalender på mobil (google-calendar)  

Sio 

 Tittel på hver feed -> ta vekk ”SiO_Oslo:” 

 ”Dagens middag” kunne vært mer synlig 

 Burde deles opp i kategorier. Er ikke like interessert i babysvømming som i middag 

Generelt 

 Layout på hver nyhet/event/kursinfo:  

o Tilbakeknapp er gammeldags, kunne vært midt på, står for mye ut 

o Større overskrifter på tittel. Kunne vært fetere og ha understrek 

o For liten kontrast mellom bakgrunn og tekst, da spesielt i forhold til linker 

 Fanene fungerer utmerket 

 Hva med fronter? Savner mulighet for å innhente informasjon fra kurs som benytter 

seg av det 

 Mer brukergenerert innhold. Generelt mer brukerstyring 

 Ros for valg av ikoner, de skiller seg lett fra hverandre, og symbolene er gode 

 Generelt oversiktlig presentasjon av innhold 

Brukerne vi har snakket med har alle nevnt at de bruker pc-en til å finne den informasjonen 

vi prøver å presentere gjennom mobilapplikasjonen. Ved å synkronisere flere digitale 

artefakter kan man si at for eksempel en pc og en mobil supplerer hverandre. I forhold til 

dette synes vi det er interessant å se på mulighetene for å synkronisere vår applikasjon med 

for eksempel Google Calendar, som også er nevnt som et punkt i evalueringen. Dersom vi 

hadde gjennomført dette, ville brukerne kunne lagre events i kalenderen, og dermed hatt 

tilgang til dette både på telefonen sin, og fra en datamaskin.  
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“For several participants, it was found that web applications (particularly emails and 

schedulers) take an important role in connecting different digital devices.” 23 

Android-telefoner kommuniserer sømløst med brukerens Google-konto (dersom de har), 

noe som gjør at avstanden mellom pc og mobil nærmest viskes ut. Derfor kan man si at en 

smarttelefon og en applikasjon som atCampus fungerer som en forlengelse av en tradisjonell 

datamaskin. Slik kan man se på smarttelefonen som en del av et større system av digitale 

artefakter.24 

Vi føler vi har fått mye viktig tilbakemelding etter evalueringene vi har gjort sammen med 

brukere. Dersom vi skulle tatt prosessen videre ville vi nå redesignet i forhold til de 

tilbakemeldinger vi har fått, for deretter å gjøre nye evalueringer. Vi har likevel på dette 

tidspunktet utviklet en prototype som kunne vært tatt i bruk, selv om den på noen områder 

er relativt primitiv og har stort forbedringspotensial. 

Konklusjon 

I starten av prosjektet satt vi oss en del mål og ønsker for hva vi skulle oppnå av 

funksjonalitet i applikasjonen vår. Når vi ser på disse nå, er det ganske fornøyelig å se hvor 

mye vi faktisk har fått til. De største manglene i forhold til hva vi hadde sett for oss er i 

hovedsak synkronisering til kalender samt bedre kommunikasjon med SiO. Dersom det ville 

foreligget flere iterasjoner av re-design og evaluering ville vi nok fokusert mye på å få til 

disse tingene.  

Vi synes vi er på god vei til å løse problemet med uvitenhet rundt nyheter og arrangementer 

blant studenter ved UiO. Vi tror selv at ved å utbedre applikasjonen i forhold til de 

tilbakemeldingene vi fikk fra brukerne ville vi oppnådd en tilfredsstillende løsning. 

Takk 
Først og fremst ønsker vi å takke de som ga oss hjelp til å komme frem til en god 

problemstilling. I tillegg vil vi takke kursdeltagerne og -ledelsen i INF5261 for gode 

tilbakemeldinger under brukerundersøkelsen vi gjennomførte under presentasjonen vår. Til 

slutt vil vi også takke de som har bidratt med verdifulle tilbakemeldinger i evalueringen vår. 

  

                                                      
23

 Jung et. al (2008:205) 
24

 Jung et. al. 2008 
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Appendiks 

Her følger en samling skjermbilder fra vår applikasjon: 
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