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opfinde den dybe tallerken. Også taget i henhold til den økonomi der bliver stillet til rådighed 

fra Roskilde Universitet.  

 

Problem / behov Værdi Løsningsforslag 

Oplægget til 
problemformuleringsseminaret 
uploades uhensigtsmæssigt eller 
uploades slet ikke 

Høj For 1. semesterstuderende er et løsningsforslag på dette 
problem at ændre “Problem” milepælen, så den 
layoutmæssigt er konsistent med de resterende obligatoriske 
milepæle. Herved vil reglen om strive for consistency 
(Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 88) blive opfyldt. 
 
For 3. semesterstuderende er et løsningsforslag på dette 
problem at tilføje et blyantikon til “Problem” milepælen, der 
indikerer at milepælen er redigérbar. 

Knappen “Backstage” forbindes 
ikke med intern kommunikation 
og opgavestyring 

Høj Et løsningsforslag på denne problemstilling er at navngive 
“Backstage” knappen et mere direkte og indikerende navn i 
forhold til kommunikation og opgavestyring. Eksempelvis 
kunne “Communication Hub” være en erstatning.  
 
Et andet løsningsforslag er at bibeholde navngivningen, og 
samtidig gøre skriftstørrelsen større, så funktionerne 
“Timeline”, “Front page” og “Backstage” bliver tydeliggjort. 

Det skal tydeliggøres, at 
milepælene “Problem”, 
“Feedback” og “Launch” ikke er 
statiske tidsintervaller, men i 
stedet er interaktive og 
redigerbare 

Høj En løsning på denne problemstilling er at tilføje et blyantikon 
på de milepæle, der enten er forudfyldte eller over tid bliver 
fyldt ud. Dette indikerer, at milepælen er redigérbar. 
Derudover vil en større skyggeeffekt skabe mere 
opmærksomhed ved hovering, der vil invitere til mere 
interaktion. 

Notifikationer om nye funktioner 
på siden – information så man 
ved, at man kan gøre nye ting  

Høj En løsning til dette er at informere brugerne i form af en pop-
up-meddelelse når brugeren logger på, med henvisning til 
siden, eller en video, der viser, hvordan den nye funktionalitet 
bliver hensigtsmæssigt anvendt. For at garantere at brugerne 
har set meddelelsen skal der være en knap, hvor brugerne 
aktivt skal lukke pop-up-meddelelsen ned. 
 
Et andet løsningsforslag er, at der på forsiden af Thirdroom 
skal være informationer omkring nye funktioner, eftersom 
platformen stadigvæk er i beta, og derfor under udvikling. 

“Note”/kommentar funktion på 
timeline 

Høj Et løsningsforslag er implementere en privat/offentlig 
mulighed ved oprettelse af en ny kommentar på milepælene 
og post. Dette vil give brugeren fuld kontrol over synligheden 
af beskeder og kommentar, og reglen om support internal 
locus of control (Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 88) bliver 
dermed opfyldt. 

Figur 29. Udarbejdede løsningsforslag 
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For 1. semesterstuderende er et 
løsningsforslag på dette problem at ændre 
“Problem” milepælen, så den layoutmæssigt 
er konsistent med de resterende obligatoriske 
milepæle. Herved vil reglen om strive for 
consistency (Shneiderman & Plaisant, 2010, 
s. 88) blive opfyldt. 
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Et løsningsforslag på denne problemstilling 
er at navngive “Backstage” knappen et mere 
direkte og indikerende navn i forhold til 
kommunikation og opgavestyring. 
Eksempelvis kunne “Communication Hub” 
være en erstatning. 
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Det skal tydeliggøres, at milepælene 
“Problem”, “Feedback” og 
“Launch” ikke er statiske 
tidsintervaller, men i stedet er 
interaktive og redigerbare
En løsning på denne problemstilling er at 
tilføje et blyantikon på de milepæle, der enten 
er forudfyldte eller over tid bliver fyldt ud. 
Dette indikerer, at milepælen er redigérbar. 
Derudover vil en større skyggeeffekt skabe 
mere opmærksomhed ved hovering, der vil 
invitere til mere interaktion. 
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Notifikationer om nye funktioner på
siden – information så man ved, at 
man kan gøre nye ting 
En løsning til dette er at informere brugerne i 
form af en pop- up-meddelelse når brugeren 
logger på, med henvisning til siden, eller en 
video, der viser, hvordan den nye 
funktionalitet bliver hensigtsmæssigt 
anvendt. For at garantere at brugerne har set 
meddelelsen skal der være en knap, hvor 
brugerne aktivt skal lukke pop-up-
meddelelsen ned. 

Et andet løsningsforslag er, at der på forsiden 
af Thirdroom skal være informationer 
omkring nye funktioner, eftersom platformen 
stadigvæk er i beta, og derfor under 
udvikling. 
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“Note”/kommentar funktion på
timeline 
Et løsningsforslag er implementere en 
privat/offentlig mulighed ved oprettelse af en 
ny kommentar på milepælene og post. Dette 
vil give brugeren fuld kontrol over 
synligheden af beskeder og kommentar, og 
reglen om support internal locus of control
(Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 88) bliver 
dermed opfyldt. 


