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Abstract 

This project investigates the students work practices regarding the platform Thirdroom at Ros-

kilde University. In a study, developed by the group of this project, it is clear that the vast 

majority of the students are using other platforms than Thirdroom, although Thirdroom is man-

datory for a specific segment of the students at “Den Humanistisk-Teknologiske Bache-

loruddannelse”. The research question answered in this project is: how can the students work 

practices connected to Thirdroom be improved? 

Throughout the project, there has been applied a feasibility study as a framework, which has 

resulted in various workshops with the students, and various usability studies of the platform. 

Ben Shneiderman and Catherine Plaisants eight golden rules of interface design (2010, p. 88-

89) and Donald A. Normans concepts conventions, affordance and constraints (1999, p. 40-41; 

2013, p. 125-146) has substantiated the results of the usability test. Furthermore, affinity dia-

gramming has been used to gather the users desired requirements for the platform. The project 

concludes in changes and additions to the platform Thirdroom based on the results from the 

usability tests and the affinity diagrams.  
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Forord 

Thirdroom - De studerendes arbejdspraksisser er udarbejdet for at analysere om brugerne 

anvender platformen Thirdroom hensigtsmæssigt med fokus på deres semesterprojekter. I 

projektet bliver der taget udgangspunkt i de studerende ved Den Humanistisk-Teknologiske 

Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Projektet er udarbejdet af tre studerende, som et 

semesterprojekt i fagmodulet Informatik på Roskilde Universitet, i efterårssemesteret 2019. 

Projektgruppen har selv prøvet kræfter med Thirdroom platformen, og har dokumenteret 

projektforløbet på platformen. Projektet er kaldet Thirdroom – Arbejdspraksisser og kan ses på 

www.ruc-thirdroom.dk. 

Thirdroom er implementeret på Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse i 

forårssemesteret 2019 som et eksperiment.  

Projektgruppen har udarbejdet en it-forundersøgelse, hvoraf løsningsforslagene er relevante for 

Thirdroom organisationen, samt Roskilde Universitet.  

 

Tak til: Bent K. Slot, for fortrinlig vejledning, og at have hjulpet os fra emnet implementering 

af Thirdroom til arbejdspraksisser forbundet med Thirdroom. Katja Gry Carlsen, for at give 

adgang til de meget detaljeret tanker bag eksperimentet, og for at slette de mange test-projekter, 

der er blevet oprettet undervejs i forløbet. De interviewede projektgrupper fra 1. og 3. 

semester, for at komme med brugbart input i forhold til deres anvendelse af Thirdroom. De tre 

studerende, der blandt andet var med til at besvare spørgeskemaet, og gav os lov til at afholde 

individuelle interviews med henblik på at uddybe deres besvarelser omhandlende værktøjer til 

samarbejde og projektstyring. De syv testpersoner, der valgte at sætte tid af til udarbejdelsen 

af usability testene omhandlende brugervenligheden af Thirdroom platformen. Alle, der har 

besvaret vores spørgeskema, for at besvare det og hjælpe os med at indsamle empiri. 

Mentoren fra Thirdroom, for at gøre os klogere på, hvilken rolle mentorerne har, og hvordan 

de arbejder.  
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Begrebsafklaring  

Eksperimentet, organisationen og platformen Thirdroom: 

Eksperimentet Thirdroom er bygget op af en organisation og en platform. Da både 

organisationen og platformen også er navngivet Thirdroom, har projektgruppen valgt at 

differentiere mellem organisationen Thirdroom, når der er tale om organisationen, og 

Thirdroom når der er tale om platformen. 

 

Studerende: 

Ved begrebet studerende menes der de studerende ved Den Humanistisk-Teknologiske 

Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, medmindre andet udtrykkeligt er anført. 

 

Problemformuleringsseminar og midtvejsevaluering: 

Problemformuleringsseminaret og midtvejsevalueringen er obligatoriske evaluerings-

seminarer. Det er obligatorisk for 1. og 2. semesterstuderende at deltage aktivt til 

problemformuleringsseminaret og midtvejsevaluering, hvoraf det kun er obligatorisk for 3. 

semesterstuderende at deltage aktivt til midtvejsevalueringen.  

 

Workshop: 

I forbindelse med dataindsamlingen er der i dette projekt blandt andet gjort brug af 

fokusgruppeinterviews med workshop elementer. Denne metode refereres alene i projektet som 

workshop. 

 

Arbejdspraksis: 

Ved begrebet arbejdspraksis menes der de arbejdsprocesser, som de studerende oplever i 

forbindelse med Thirdroom platformen. 

 

MUST-metoden: 

Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen beskriver at MUST i MUST-metoden står for 

”Metode til forUndersøgelse i Systemudvikling – og Teori herom” (2008, s. 18-19). 

 

Groupware: 

Begrebet groupware forstås som software, der er udviklet i henhold til kollaboration.  
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Indledning 

Thirdroom er et eksperiment, finansieret af Roskilde Universitet, i samarbejde med not-for-

profit-organisationen Collaboratorium, Carlsbergfondet, samt Roskilde Universitet. 

Eksperimentet går ud på at implementere platformen, også ved navn Thirdroom, der har til 

formål at styrke de studerendes evner inden for kollaboration. Thirdroom er implementeret i en 

betaudgave på Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet.  

Projektgruppen har fundet det relevant at undersøge de studerendes arbejdspraksisser forbundet 

med Thirdroom, eftersom projektgruppen selv består af studerende inden for Den Humanistisk-

Teknologiske Bacheloruddannelse. Projektgruppen har derfor fundet det naturligt at undersøge 

platformen. Ydermere har projektgruppen haft interesse i at udføre en it-forundersøgelse, 

hvorfor dette har faldet sammen med eksperimentet Thirdroom. 

Projektet er relevant for Thirdroom organisationen, eftersom at målsætningen for projektet er 

at identificere problemer og behov ved Thirdroom, og derefter udarbejde løsningsforslag i 

henhold til disse. Projektet handler om, hvordan de studerendes nuværende arbejdspraksisser 

kan forbedres. 

Projektrapporten er bygget op om Ben Shneiderman og Cathrine Plaisants teori om the eight 

golden rules of interface design og guidelinene om facilitating data entry (2010, s. 79-89). 

Derudover anvendes Donald A. Normans teori om begreberne conventions, affordance og 

constraints (1999, s. 40-41; 2013, s. 125-146). Til it-forundersøgelsen har projektgruppen gjort 

brug af MUST-metoden som et rammeværktøj. Fra MUST-metoden har projektgruppen 

anvendt de fire faser, der beskrives yderligere i afsnittet “MUST-metoden”. Der er gjort brug 

af beskrivelsesværktøjerne/modellerne; frihåndstegning, affinitetsdiagram, business model 

canvas, use case diagram og sequence diagram, der beskrives i kapitlet “Metode & Teori”. 

I forhold til empiriindsamlingen har projektgruppen benyttet sig af kvalitative og kvantitative 

metoder, herunder interviews, workshops, usability tests og et spørgeskema. 

Empiriindsamlingen er foretaget ud fra to fokusgrupper bestående af en 1. semester 

projektgruppe og en 3. semester projektgruppe fra Den Humanistisk-Teknologiske 

Bacheloruddannelse.  
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Problemfelt  

Roskilde Universitets pædagogiske profil, kaldet Problemorienteret projektlæring (herefter 

“PPL”), er en grundlæggende tværfaglig tilgang, der består af syv principper. PPL er kernen af 

Roskilde Universitet (Roskilde Universitet, u.å.) og er en konsekvent form for 

forskningsbaseret uddannelse, hvor de studerende aktivt og engageret deltager i 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af læringsprocesserne i samarbejde med underviserne 

(Roskilde Universitet, u.å.).  Dette foregår i gruppeprojekter, hvor der bliver arbejdet med reelle 

faglige, videnskabelige eller praktiske problemstillinger, som de studerende selv er med til at 

identificere. Problemstillingerne bearbejdes gennem teoretiske analyser og empiriske studier. 

 

I en undersøgelse har projektgruppen udarbejdet et spørgeskema, der har til formål at 

undersøge, hvilke værktøjer de studerende på Roskilde Universitet anvender til kommunikation 

og opgavestyring. Resultaterne har vist, at 26 ud af 43 af de studerende ikke anvender 

Thirdroom (bilag 1), udover det obligatoriske. For de studerende er det obligatorisk at uploade 

oplægget til problemformuleringsseminaret og midtvejsevalueringen på funktionen “Timeline” 

i Thirdroom.  

Ud fra undersøgelsen har projektgruppen derfra udarbejdet individuelle interviews baseret på 

studerende, der har svaret på spørgeskemaet. Formålet har været at få en uddybende forklaring 

og dermed danne et overblik over, hvorfor de studerende ikke anvender Thirdroom. Ud fra 

interviewene har det været tydeligt at respondenterne besidder en interesse for Thirdroom, men 

udtrykker samtidig utilfredshed i forhold til Thirdrooms manglende funktionalitet. En af 

respondenterne nævner “[...] resultatet er at de har designet et produkt til, hvordan de forventer 

at vi laver arbejdet og ikke til hvordan vi rent faktisk laver arbejdet” (bilag 3). 

Der eksisterer et problem ved de studerendes arbejdspraksisser forbundet med Thirdroom under 

projektforløbet. Ud fra dette har projektgruppen udarbejdet en problemformulering med 

tilhørende arbejdsspørgsmål, der kan læses i efterfølgende afsnit. 
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Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Dette afsnit indeholder projektets problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål. 

Problemformuleringen besvares i konklusionen og hvert arbejdsspørgsmål har en kort tekst 

omhandlende, hvor besvarelsen kan læses i projektrapporten. 

 

Problemformulering: 

Hvordan kan de studerendes arbejdspraksisser forbundet med platformen Thirdroom 

forbedres? 

 

Arbejdsspørgsmål: 

Hvorfor er der ikke arbejdet videre med allerede eksisterende groupware platforme, i stedet for 

at bygge et nyt fra bunden?  

Dette arbejdsspørgsmål bliver besvaret i det redegørende afsnit ”Platformen 

Thirdroom”. I afsnittet bliver der redegjort for, hvordan Thirdroom organisationen ikke 

har haft succes med at finde eksisterende groupware platforme, der understøtter 

kollaboration. 

 

Hvordan har projektgruppen fulgt de fire principper fra must metoden?  

I afsnittet om ”MUST-metodens principper” bliver der kort redegjort for hver af 

principperne med henblik på hvordan princippet kan bruges, og derefter hvordan 

projektgruppen har gjort brug af principperne. 

 

Hvordan lever brugergrænsefladen for Thirdroom op til teorien om usability? 

Der er redegjort for teorierne omhandlende brugervenlighed, hvor der tages 

udgangspunkt i begreber fra Norman (1999, s. 40-41; 2013, s. 125-146), samt 

Shneiderman og Plaisants otte regler (2010). Dette findes i afsnittet ”Usability”. Ud fra 

usability tests og førnævnte teorier, er brugergrænsefladen analyseret i afsnittet 

“Analyse af Thirdrooms brugergrænseflade”.  

 

Hvordan benytter de studerende Thirdroom? 

Dette arbejdsspørgsmål er blevet besvaret gennem en analyse af i alt fire afholdte 

workshops udført på to projektgrupper, fra henholdsvis 1. og 3. semester. Analysen 

findes i afsnittet ”De studerendes nuværende arbejdspraksisser”. 
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Hvilke mulige løsningsforslag kan der udarbejdes i forhold til det nuværende Thirdroom?  

Ud fra analysen om problemer og behov ved Thirdroom, er resultaterne blevet 

diskuteret, med formålet om at finde frem til, hvilke løsningsforslag, der kan forbedre 

de studerendes arbejdspraksisser. Dette findes i afsnittet ”Resultaterne fra analysen”. 

Afgrænsning  

Der er taget udgangspunkt i de studerendes benyttelse af Thirdroom. Projektet afgrænser sig 

derfor fra vejledernes perspektiv, benyttelse og/eller anvendelse. 

Vi afgrænser os til Roskilde Universitet, da Thirdroom udelukkende er implementeret på Den 

Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Derudover bliver der 

udelukkende undersøgt arbejdspraksisserne omhandlende semesterprojekt, og ikke et kortere 

projektforløb såsom workshops. Grunden til at dette projekt afgrænser sig fra workshops, er at 

arbejdspraksisserne i en workshop er anderledes og mere intensiv end et semesterprojekt. 

Projektet afgrænser sig fra funktionerne, der omhandler søgning, herunder søgning på profiler, 

projekter og FAQ, samt bogmærkning. 

 

Projektgruppen har vurderet at den indsamlede empiri ikke skal transskriberes, men at 

lydoptagelserne og videooptagelserne i stedet kan rekvireres efter ønske (bilagene 3-4, 6, 8, 11-

17, 26, 28, 31 og 33). Grundlaget for dette er en prioriteringsmæssig beslutning, der har gjort 

at projektgruppen har kunne bearbejde den indsamlede empiri, inden for en realistisk 

tidshorisont. 

 

I henhold til usability testene har projektgruppen afgrænset sig fra det udarbejdede spørgsmål 

”Opret et milepunkt på tidslinjen med en titel og to billeder”. Grundlaget for dette er, at 

projektgruppen senere i forløbet har realiseret, at spørgsmålet er ugyldigt. I spørgsmålet skal 

testpersonerne oprette et milepunkt, som i Thirdroom hedder post. Derfor har projektgruppen 

erkendt, at dette spørgsmål vildleder testpersonen, hvorfor svaret er defineret som ugyldigt.  

Resultaterne fra usability testene findes i bilagene 12 til 17.  
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Thirdroom 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for eksperimentet Thirdroom. Redegørelsen har til 

formål at give en grundlæggende baggrundsforståelse i henhold til forundersøgelsen, der 

udarbejdes senere i dette projekt. Kapitlet tager afsæt i interviewet med Katja Gry Carlsen, 

medstifter af Thirdroom og projektleder på Thirdroom projektet, den 21. oktober 2019 (bilag 

6), samt interviewet med Carlsen samt en mentor fra Thirdroom organisationen den 2. 

december 2019 (bilag 8). Kapitlet består af tre afsnit, der kommer ind på Thirdroom som 

organisation, platformen Thirdroom og til sidste Thirdroom på Roskilde universitet. 

Organisationen Thirdroom 

Thirdroom er en digital platform med henblik på kollaboration, vidensdeling og åben forskning 

finansieret af Roskilde Universitet og støttet af Carlsbergfondet. Platformen er på nuværende 

tidspunkt implementeret i en betaudgave, og anvendes udelukkende af studerende, herunder 1., 

2. og 3. semesterstuderende, fra Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse på 

Roskilde Universitet. Visionen for Thirdroom er, at platformen skal blive en naturlig del af 

Roskilde Universitet, og ”[…] dét at være på universitetet” (bilag 6). Organisationen har base 

på Roskilde Universitet. 

 

Platformen er et eksperiment og et samarbejde mellem Institut for Mennesker og Teknologi, 

herefter “IMT”, på Roskilde Universitet og organisationen Collaboratorium. Collaboratorium 

er en not-for-profit-organisation, der har til formål, at fremme og forske i kollaborative 

projekter med henblik på en dybdegående forståelse for tværgående kultur på tværs af samfund, 

organisationer, uddannelser, virksomheder og lande (Collaboratorium, u.å). 

 

Eksperimentet blev indledt af Alfred Birkegaard, ph.d. i videnskabsfilosofi ved Roskilde 

Universitet og leder af forskning hos Collaboratorium, og bygger på viden om samarbejde og 

samarbejdende læringskultur. Birkegaard fandt det naturligt, og exceptionel relevant for 

Roskilde Universitet i et digitalt perspektiv, at fortsætte sit arbejde på universitet eftersom hans 

ph.d. blandt andet gik i bund med Roskilde Universitets historie. “[...] det vi også fandt ud af, i 

forhold til kollaboration, var at det mindede rigtig, rigtigt meget om RUCs ideologi om 

samarbejde og PPL [...]” (bilag 6). Carlsen uddyber med, at “[...] det gav rigtig god mening at 

skabe Thirdroom, der skulle være sådan et vidensdelings-fora [...] med henblik på at 
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fremme [...] RUCs [...] PPL-metode og det særegnede RUC, og fremme [...] jeres (red. de 

studerendes) kollaborative evner [...]” (bilag 6).  

 

Carlsen kommer desuden ind på vigtigheden i digital dannelse. Gitte Stald, lektor på Institut 

for Digital Design på IT-Universitetet, definerer digital dannelse som evnen til at kunne 

anvende og forstå digitale medier, og at kunne reflektere kritisk over brug og betydning 

(Videnskab.dk, 2017). Carlsen mener, at der ikke er nok forskning og praksis inden for feltet, 

digital dannelse, der er særdeles nødvendigt for, at de studerende kan kapere i denne verden. 

Thirdroom har derfor til formål at styrke den digitale dannelse og den digitale samarbejdende 

læringskultur på Roskilde Universitet. De studerende skal gennem deres uddannelse på 

Roskilde Universitet, og ved ibrugtagelse af Thirdroom, opnå kompetencer inden for 

kollaboration på tværs, og kunne formidle ens viden bredt og udadtil.  

 

Carlsen mener desuden, at implementeringen af Thirdroom på sigt har potentiale til at skabe et 

stærkere brand og skabe mere værdi for Roskilde Universitet. 

 

Antag at [...] en eller anden lillebitte gruppe har fundet på et eller andet undervejs i deres 

uddannelse, og om fem år bliver det måske det nye Silicon Valley dims. Der vil det jo 

være for fedt overfor RUC at have dem på Thirdroom, der kan [...] sige it came from 

Roskilde [...] (bilag 6). 

Platformen Thirdroom 

Thirdroom organisationen har forgæves forsøgt at bygge videre på andre groupware platforme 

eftersom disse platforme ikke levede op til kravene om en kollaborativ incitamentsstruktur 

(bilag 6). Carlsen kommer ind på at de blandt andet har forsøgt sig med Content Management 

systemer såsom WordPress, forumbaserede platforme såsom Slack og Podia og andre 

projektstyrings -og kollaborations platforme (bilag 6). Dette var baggrunden for at Thirdroom 

blev bygget fra bunden af. Thirdroom er derfor ikke bygget på standardsoftware, hvor der er 

blevet modificeret og/eller tilkøbt moduler eller lignende. Eftersom platformen er bygget fra 

bunden af, er det ikke ensbetydende med at funktionaliteterne er unikke (bilag 6). Carlsen 

kommer blandt andet ind på at der ikke er  
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[...] nogen grund til at prøve at lave en app med en helt ny form for knap-system, som 

ingen ikke nogensinde har set før. Fordi det vil højst sandsynligt gøre at ingen kan finde 

ud af at bruge appen. Så det er altid bedre at kigge på, hvad har virket og så bygge videre 

på det i henhold til den effekt man godt kunne tænke sig, eller den kultur man gerne vil 

have udbredt på platformen (bilag 6). 

  

Det er netop kombinationen af de forskellige funktioner, sammen med den indsamlede 

forskning omkring kollaboration fra Birkegaard, der gør Thirdroom unik og derudover sikrer 

en platform med en kollaborativ incitamentsstruktur (bilag 6).  

  

Platformen er ikke placeret eller implementeret på Roskilde Universitets it-infrastruktur. 

Thirdroom har eksempelvis ikke integreret single-sign-on, der gør at de studerende kan logge 

på med deres RUC-login på Thirdroom. Dette har været for komplekst at implementere, og 

samtidigt ville alle eksterne samarbejdspartnere skulle vente minimum 14 dage på at få et login 

(bilag 6). Ydermere ville dette kategoriseres som værende en risiko for Roskilde Universitet, 

eftersom eksterne samarbejdspartnere reelt set ville have adgang til alle Roskilde Universitets 

it-systemer. Udfordringen med dette ville også være, at de studerende ikke længere ville have 

adgang til deres projektet på Thirdroom efter endt uddannelse, da de studerendes RUC-login 

lukkes ned efter en tidsperiode (bilag 6). 

  

Under udviklingen har der konstant været en dialog fra rektors synspunkt, en dialog fra IMTs 

synspunkt og en dialog fra de studerendes synspunkt. De studerende blev især involveret i 

udviklingen af Thirdroom, og kom med forslag til de første grundlæggende ideer til platformens 

funktionalitet. Under sin tid som underviser afholdte Birkegaard oplæg i faget Subjektivitet 

Teknologi og Samfund på Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse, hvor der blev 

afholdt debat sessioner med formålet om at gøre konceptet om Thirdroom skarpere. Disse 

debatsessioner skabte et teknisk udgangspunkt, hvor der blev udarbejdet usability tests med de 

studerende (bilag 6). 

 

Platformen har mange formidlingsmæssige elementer, der kan motivere eksterne 

samarbejdspartnere til at anvende platformen. Viden og resultaterne bliver netop visuelt 
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kortlagt på platformen, der ligger åben til åben forskning. Der lægges derfor en 

incitamentsstruktur i det for de eksterne samarbejdspartnere til at samarbejde med de 

studerende (bilag 6). Carlsen nævner at de studerende tvinges til at arbejde visuelt, hvilken 

giver fordelen af at de studerende bliver mere konkrete fra starten, der gør samarbejdet lettere. 

Platformen er også med til at ajourføre gruppemedlemmerne om hinanden tildelte 

arbejdsopgaver igennem ”Backstage” funktionen (bilag 6 og 18). Dette er ifølge Carlsen en 

optimering af tidsforbruget (bilag 6). 

  

Ifølge Carlsen er det vigtigste element med hele Thirdroom eksperimentet, at platformen agerer 

som et vindue til, hvad de studerende arbejder med. Dette giver netop de studerende 

muligheden om at samarbejde på tværs, og at styrke evnen til det tværgående samarbejde (bilag 

6). Carlsen nævner at Roskilde Universitet sagtens kan bryste sig over tværgående samarbejde, 

men at universitetet ikke har gjort det særlig let for de studerende at udnytte dette. Thirdroom 

har derfor til formålet at gør dette mere tilgængeligt, eftersom det tværgående samarbejde er en 

del af de studerendes kernekompetencer. Ifølge Carlsen skal platformen give de studerende 

mere igen, end hvad de studerende har investeret i platformen (bilag 6).  

  

Thirdroom er baseret på en enorm minimalistisk brugergrænseflade, hvorfor der er gjort plads 

til det kollaborative, der er det essentielle. Platformen har ingen reklamer og gør ikke brug af 

Google Analytics, et analyseværktøj (Google, u.å.), til eksempelvis analysering af 

brugeradfærden på platformen (bilag 6). 

  

Det unikke ved Thirdroom er funktionen ”Timeline”, der agerer som en tidslinje over 

projektforløbet. Her kan projektgrupperne tilføje visuelle elementer på tidslinjen, der 

dokumentere deres projektforløb. Platformen har tre forudbestemte milepæle. Den visuelle 

præsentation er også med til at give projektet volume. Tidslinjen skaber et overblik af, hvordan 

de studerende kan opdele deres arbejde i små iterative processer. Carlsen nævner at dette er 

gældende, hvis de studerende vel og mærket benytter sig af platformen aktivt og 

hensigtsmæssigt (bilag 6). 
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Derudover nævner Carlsen at det er konstruktivt at de studerende skal dokumentere deres forløb 

undervejs, da dette sikre en dybere forståelse af emnet, samt en dybere form for læring. 

Derudover skaber Thirdroom også en rød tråd igennem de studerendes uddannelsesforløb, og 

hvilke kompetencer de studerende har tilegnet sig (bilag 6). 

Thirdroom på Roskilde Universitet 

Thirdroom er blevet implementeret i en gradvis implementering. Der bliver løbende modtaget 

feedback fra brugerne, hvor Thirdroom organisationen ser på de generiske forespørgsler og 

forsøger, med den tilgængelige økonomi, konstant at implementere disse. Thirdroom er på 

nuværende tidspunkt et eksperiment, hvorfor platformen anses for at være en betaudgave (bilag 

6). Det har været naturligt for Thirdroom organisationen at få implementeret platformen på Den 

Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse, som en betaudgave, da de studerende her 

typisk er glade for nye teknologier (bilag 6). Katja nævner ”heldigvis her på IMT, der er vi 

nogle glade tech-nørder, så vi synes det her med ny teknologi er sjovt og spændende, og vi vil 

gerne i gang med det” (bilag 6). 

  

Thirdroom har en mentorordning, der tilbydes til projektgrupperne på 1. semester. Mentorerne 

består af studerende, der i forvejen har kendskab til Thirdroom. Formål med mentorerne er at 

klæde brugerne af Thirdroom bedre på. Projektgrupperne får altså en mentor tildelt ligeså vel 

som at de får en vejleder tildelt. Mentoren skal hjælpe projektgrupperne med formidlingen af 

deres projekt igennem Thirdroom.  

 

Mentorens primære opgave er derfor at være synlige, at vise at de er til stede og tilgængelige 

for de studerende, eftersom det ofte ses, at de nye studerende slet ikke er inde i den 

procestænkning, der arbejdes med på universitet (bilag 8). Mentorordningen er altså med til at 

danne et overblik over Thirdroom set fra de studerendes synspunkt, hvoraf der i forvejen er en 

del it-systemer på Roskilde Universitet, der skaber forvirring (bilag 8). 

Carlsen nævner, at der er noget specielt ved at det er en studerende, der assistere en 

projektgruppe. Mentorerne får erfaringen med platformen og kan formidle denne viden videre 

(bilag 8). 
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Katja nævner “[...] altså man kan godt vise folk døren, men de skal sgu selv gå igennem den 

[...] det vil jo heller ikke nytte noget at vi skubbede dem igennem den. [...] det ville de heller 

ikke få noget ud af [...] fordi så er det jo ikke dem! [...]” (bilag 6). Carlsen nævner at, der er 

mange studerende, der udtrykker et behov for sådan en løsning, hvilket Thirdroom har til formål 

at applicere. 

  

Til opsummering har projektgruppen udarbejdet en business model canvas, der har til formål 

at modellere Thirdroom organisationens forretningsplan. En forretningsplan forstås ved planen 

for virksomhedens succes, der identificerer indtægtskilderne, kernesegmenterne, produkterne 

og detaljerne ved finansieringen. Forretningsplanen danner et overblik over, hvordan de 

vigtigste elementer for en virksomhed passer sammen. En uddybende forklaring af business 

model canvas findes i afsnittet “Modellering”. 

I afsnittet ”Afgræsning” bliver det nævnt, at dette projekt fokuserer på de studerendes 

anvendelse af Thirdroom, hvorfor det kun er de relevante aktører, der blevet uddybet i 

nedenstående business model canvas. 

 
Figur 1. Business Model Canvas for Thirdroom på Roskilde Universitet  

Business Model Canvas for Thirdroom på Roskilde Universitet
Key Partners

• Roskilde Universitet (høj 
afhængighed, da 
Roskilde Universitet 
finansiere hele 
Thirdroom 
eksperimentet)

• Carlsbergfondet (støtte til 
Thirdroom 
eksperimentet)

• Collaboratorium

Key Activities

• Udvikle og vedligeholde 
platformen i en 
kontinuerlig kollaborativ 
retning

• Modtage løbende 
feedback med 
brugerønsker gennem 
den personlige kontakt til 
ændringer og 
forbedringer af 
platformen

Value Propositions

Roskilde Universitet: 
• Styrke universitets 

pædagogiske model, 
problemorienteret 
projektlæring

• Styrke princippet om åbn 
forskning

De studerende:
• Forbedre det tværgående 

samarbejde blandt de 
studerende

• Hjælpe de studerende 
med at finde inspiration 
til andre 
forskningsprojekter  

• Forbedre de studerendes 
evner inden for 
kollaborativt arbejde

Customer 
Relationships

• Brug af Thirdroom er 
obligatorisk for de 
studerende, der får 
kendskab til platformen i 
starten af deres 
uddannelse

• Eftersom Thirdroom ikke 
anvender single-sign-on
kan de studerende vende 
tilbage til deres projekter 
efter endt uddannelse

• God ”kundeservice”

Customer Segments

• Roskilde Universitet
• De studerende (den 

primære målgruppe)
• Vejlederene
• Eksterne 

samarbejdspartnere

Key Resources
Stabil og sikker drift af
platformen

• Store interaktive skærme
• Lokale på Roskilde Universitet 

til den personlige kontakt
• Skarpe it-udviklere, der kan 

udvikle de generiske 
brugerønsker

• Samarbejdet med, og den 
finansielle støtte fra, Roskilde 
Universitet

• Studerende, som mentorer 
• Ildsjæle som Katja Gry 

Carlsen

Channels

De studerende:
• E-mail med obligatoriske 

informationer
• Mentorordning (for 1. 

semesterstuderende)
• Workshops og how-to 

videoer omhandlende 
brug af Thirdroom 
placeret på Moodle og 
Thirdrooms egen side

• Personlig kontakt ved 
fysisk fremmøde

Cost Structure

• Løn
• It-udvikling
• Store interaktive skærme med Thirdroom, der øger kendskabet til 

platformen

Revenue Streams
Thirdroom er gratis for alle, eftersom organisationen bag,
Collaboratorium er en not-for-profit-organisation. De    
studerende får derimod rig mulighed for at udvikle deres
kollaborative evner.
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Metode & Teori  

Dette afsnit indeholder redegørelser for metoder og teorier anvendt i projektet, samt hvordan 

disse er blevet benyttet. Kapitlet er bygget op af fire afsnit med tilhørende underafsnit. Det 

første afsnit, er et teoriafsnit, der omhandler usability. Afsnittet er delt i to underafsnit, der 

omhandler den generelle brugervenlighed, samt et afsnit omhandlende brugervenligheden i 

forhold til interface design. De to underafsnit tager udgangspunkt i Normans tre begreber 

conventions, constraints og affordances (2013), samt otte regler om usability, der er beskrevet 

i bogen Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction 

skrevet af Shneiderman og Plaisant (2010).  

Derefter kommer et metodeafsnit, der omhandler de metoder, der er benyttet til at indsamlingen 

af empiri. Der vil derfor blive beskrevet de interviewtyper, spørgeskemaer og usability test, 

projektgruppen benytter, i hvert sit underafsnit. Hvert underafsnit indeholder en kort forklaring 

af metoden og hvordan de i dette projekt er blevet benyttet. Under afsnittet om interviews vil 

der også blive skrevet om workshop som teknik, samt de benyttede beskrivelsesværktøjer hertil. 

Det næstsidste afsnit i dette kapitel omhandler en redegørelse af de benyttede modeller i 

projektet, samt anvendelsen af disse.  

Slutteligt vil der i kapitlet være en kort redegørelse for MUST-metoden samt de fire principper 

derfra. Dette afsnit og underafsnit indeholder også en forklaring på, hvordan metoden og 

principperne er anvendt.  

Usability 

I de nedenstående afsnit bliver der redegjort for teorierne anvendt i projektet. Der tages 

udgangspunkt i Normans (2013; 1999) tre begreber conventions, constraints og affordances (s. 

125-146; s. 40-41), samt Shneiderman og Plaisants (2010) otte regler om interface design (s. 

88-89). 

General brugervenlighed 

Projektgruppen har valgt at benytte sig af Normans teori om conventions, constraints og 

affordances (2013, s. 125-146; 1999, s. 40-41). Disse begreber beskriver forskellige elementer 

i designteorien, som designeren kan tage højde for, i forhold til design af artefakter (Norman, 

2013, s. 145). Projektgruppen benytter sig af disse begreber i dybdeanalyse af Thirdrooms 
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brugergrænseflade, til at finde frem til, hvilke elementer i brugergrænsefladen, der har en 

medierende effekt på brugeren. Hvert begreb bliver gjort rede for i to underafsnit. 

Affordance 

Affordance er et begreb, der beskriver de potentielle aktioner en bruger kan foretage med et 

specifikt artefakt eller it-system. Ydermere kan det forstås som enkelte dele eller funktioner 

(Norman, 2013, s. 145). Norman (2013) beskriver i sin bog The Design Of Everyday Things at 

“Affordances refer to the potential actions that are possible, but these are easily discoverable 

only if they are perceivable: perceived affordances” (s. 145). Dette citat beskriver at en 

affordance skal forstås som de mulige aktioner en bruger kan udføre med et specifikt artefakt 

og/eller dele af dette artefakt. Disse aktioner er kun let genkendelige, hvis disse er forstået af 

brugeren. Norman uddyber senere i samme afsnit “[...] how does one go from the perception of 

an affordance to understand the potential action? In many cases, through conventions.” (2013, 

s. 145). Dette citat beskriver, at en bruger eller designer oftest kan forstå, perceive, disse 

affordances, gennem konventioner som denne bruger eller designer har tilegnet sig. 

Conventions & Constraints 

Conventions er et begreb, der omhandler en brugers konventioner, der kan forstås som en 

cultural constraint (Norman, 2013, s. 146). Norman (2013) beskriver dette på følgende måde: 

 

[...] the means by which people eat is subject to strong cultural constraints and conven-

tions. Different cultures use different eating utensils. Some eat primarily with the fin-

gers and bread. Some use elaborate serving devices. The same is true of almost every 

aspect of behavior imaginable, [...] What is considered correct and proper in one culture 

may be considered impolite an another. (s. 146) 

 

Dette citat beskriver, hvordan brugerens kulturelle begrænsninger spiller en rolle i forhold til, 

hvordan denne bruger benytter et produkt, såsom et it-system, og/eller vælger at adoptere det 

givne produkt. 

Conventions er en form for kulturel begrænsning for brugernes benyttelse og/eller adoption af 

et produkt og/eller it-system (Norman, 2013, s. 146). Disse begrænsninger, constraints, spiller 

en rolle i forhold til brugernes opfattelse af produktet. Constraints er et begreb som Norman 

(2013) benytter til at beskrive de begrænsninger, der muligvis kan forekomme mellem en 

bruger og det givne produkt (s. 125-130).   
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Brugervenligheden i forhold til interface design  

Projektgruppen har valgt at benytte sig af teorien fra bogen Designing the user interface:  

strategies for effective human-computer interaction skrevet af Shneiderman og Plaisant (2010). 

Shneiderman og Plaisant beskriver otte regler, der alle spiller en rolle i forhold til 

brugervenligheden for et it-system. Disse er beskrevet i nedenstående tabel.  

 

Regel Beskrivelse 

1. Strive for consistency Denne regel handler om at sekvenser af handlinger, der er krævet af 
brugeren, skal være ens i lignende situationer. Tematik, terminologi, 
farver, knapper og menuer skal alle have gennemgående samme eller 
lignende tema. 

2. Cater to universal usability Denne regel handler om at genkende behov fra brugere fra forskellige 
etniciteter og/eller forskellige kulturer, og designe efter at afdække 
universelle behov. 

3. Offer informative feedback Denne regel handler om, at for hver enkelt aktion en bruger udfører, 
skal it-systemet returnere med feedback. En bruger skal altid have 
mulighed for at have overblik over hans/hendes aktioner. 

4. Design dialogs to yield closure Denne regel handler om at sekvenser af aktioner, så vidt muligt, skal 
organiseres i en start, midt og slut. Disse sekvenser skal give 
informativ feedback til brugerne, så når brugeren afslutter en sekvens, 
vil han/hun opnå en følelse af realisering. 

5. Prevent errors Denne regel handler om at designe et system efter at undgå at 
brugeren laver fejl. Et system skal designes, så det eksempelvis ikke 
kan give brugeren mulighed, for at gøre noget der vil ødelægge noget 
andet. 

6. Permit easy reversal of actions Denne regel handler om at et system skal, så vidt muligt, designes så 
brugeren får mulighed for at fortryde specifikke handlinger. 
Eksempelvis bør en bruger få lov til at fortryde, hvilket profilbillede 
han/hun har valgt, og få lov til at vælge et nyt. 

7. Support internal locus of control Denne regel handler om at designe et system, så vidt muligt, efter at 
give erfarne brugere en følelse af at de har kontrollen over systemet 
og ikke omvendt. 

8. Reduce short-term memory load  Denne regel handler om at designe et system efter at brugeren ikke 
skal huske for mange informationer hver gang han/hun skal gøre 
noget. Eksempelvis skal brugeren ikke være nødsaget til at huske for 
mange informationer fra en side til en anden. 

Figur 2. Tabel over Shneiderman og Plaisants (2010) otte regler om interface design (s. 88-89). 
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Empiriindsamling 

Projektgruppen har indsamlet kvalitativt og kvantitativ empiri, hvor kvalitativ empiri er 

indsamlet gennem interviews samt usability tests, og hvor kvantitativ empiri er indsamlet 

gennem et spørgeskema.  

Den kvalitative empiriindsamling er blevet indsamlet ud fra ni interviews afholdt på forskellige 

måder og tidspunkter under projektforløbet. Der vil derfor i følgende afsnit blive redegjort for 

den metodiske tilgang af, hvordan interviewene blev afholdt. I efterfølgende afsnit vil der blive 

redegjort for spørgeskemaet. Slutteligt vil projektgruppen redegør for usability testene, samt 

hvordan disse er blevet udført. 

Interview  

Der er afholdt eliteinterviews og fokusgruppeinterviews for at indhente den indsamlede empiri. 

Disse vil blive beskrevet i de kommende underafsnit.  

Et interview kan udføres ved hjælp af forskellige interviewformer. Steiner Kvale og Svend 

Brinkmann (2015), samt Bødker et al. (2008) nævner at interview kan være struktureret, 

semistruktureret eller ustruktureret. De tre interviewformer forklares i nedenstående tabel.  

 

Interviewform  Forklaring  

Struktureret   Denne interviewform er mere kvantitativ frem for kvalitativ, og benyttes til at få 
besvaret de samme spørgsmål fra en større gruppe mennesker. Der er her ofte 
svarmuligheder så svarene kan sammenlignes (Bødker et al., 2008, s. 254).   

Semistruktureret  Denne interviewform er en blanding af det struktureret og ustruktureret. Der er ikke 
tale en hverdagssamtale, men heller ikke om svarmuligheder. Den bygger på en 
interviewguide, hvor der er skrevet temaer ned og muligvis forslag til spørgsmål. 
Der kan forekomme nye spørgsmål undervejs, der kan være relevant for temaerne 
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). 

Ustruktureret  Denne interviewform udføres for at skabe en dialog mellem intervieweren og 
informanten, så der kommer nogle uddybende svar til de stillede spørgsmål (Bødker 
et al., 2008, s. 254).   

Figur 3. Tabel over interviewformer 
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Eliteinterview   

Elitepersoner, der er informanten i et eliteinterview, er en person, der har en stor viden inde for 

temaet, der interviewes om. Dette kan eksempelvis være en ekspert eller en leder. Når 

elitepersonen udspørges, skal intervieweren have undersøgt emnet inden, for at få mest ud af 

interviewet, grundet respekt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201).   

I dette projekt blev det besluttet, at eliteinterviewene skulle udføres som semistruktureret 

interviews, for ikke at lukke for de spændende synspunkter på emnerne som elitepersonerne 

kunne have. 

 

Før udførelsen af et interview udarbejdes en interviewguide. En interviewguide kan enten 

indeholde emner, der skal dækkes eller indeholde de præcise spørgsmål, der skal stilles. Dette 

afhænger om, hvor struktureret interviewet, der afholdes, skal være (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 185).   

I det første eliteinterview, med Carlsen, udarbejdede projektgruppen et skema, hvor kolonnerne 

indeholdt teamet samt interviewspørgsmålene (bilag 5). Grundlaget for dette var at 

projektgruppen kunne have spørgsmålene klar til interviewet, og dermed sikre sig at der blev 

spurgt indtil de temaer, der skulle afdækkes.   

I de andre eliteinterviews udarbejdede projektgruppen interviewspørgsmålene uden 

tematisering. 

Derudover blev der afholdt interviews med tre studerende om deres brug af værktøjer til 

samarbejde og projektstyring i et semesterprojekt. Disse tre personer anses som eksperter på 

dette område, da deres erfaringer var interessante i forhold til emnet. Med disse informanter 

blev der i alt afholdt to interviews, hvoraf det ene var et enkeltmands-interview og det andet 

var et to-personers-interview. Formålet med interviewene var at få uddybende svar i forhold til 

deres besvarelser af et spørgeskema, udarbejdet af projektgruppen.   

Fokusgruppeinterview  

Fokusgruppeinterview er interview udført på grupper, hvor alle informanter er tilknyttet temaet. 

Her er det muligt, at få flere holdninger på samme tid (Kvale & Brinkmann, 2015 s. 205). 

Fokusgruppeinterviewene er blevet benyttet til at undersøge to projektgruppers brug og mening 

om Thirdroom. De to grupper var fra henholdsvis 1. og 3. semester på Den Humanistisk-

Teknologiske Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Hver gruppe bestod af fem 

medlemmer, hvoraf der blev udført to interviews på hver gruppe. Til hver af interviewene blev 
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der benyttet workshopmetoder. De tilhørende interviewguides blev bygget på en 

semistruktureret interviewform, for at få alt information ud af informanterne. Ydermere blev 

der sat en tidsbegrænsning, for at bibeholde fokus. Et af projektgruppens medlemmer stod 

blandt andet for at holde tiden, samt at forklare workshoppens opgaver undervejs. 

I det følgende afsnit redegøres der for workshops. Derudover redegøres der for de anvendte 

beskrivelsesværktøjer frihåndstegning og affinitetsdiagram. 

Workshop   

Teknikken workshop bliver ifølge bogen Professionel it-forundersøgelse – grundlag for 

brugerdrevet innovation, skrevet af Bødker et al. (2008), beskrevet som en teknik, der hjælper 

med at forstå brugernes arbejdsopgaver eller hvordan de i fremtiden vil arbejde med it-

systemer. Workshop-teknikken hjælper med at skabe et overblik over brugernes 

arbejdsprocesser (Bødker et al., 2008, s. 278-279). Der kan benyttes forskellige metoder til 

indsamle denne empiri. Informanterne kan eksempelvis udarbejde frihåndstegning, der 

involvere dem med henblik på at høre deres nuværende opfattelse af systemet, i en it-

forundersøgelse. Desuden er det vigtigt at informanterne forstår alle beskrivelsesværktøjerne, 

der bliver benyttet i workshoppen (Bødker et al., 2008, s. 279).  

I den første workshop benyttede projektgruppen sig af beskrivelsesværktøjet frihåndstegning, 

hvoraf der i den anden workshop blev gjort brug af affinitetsdiagram. 

Frihåndstegning    

En frihåndstegning er en tegning, der beskriver den nuværende arbejdsproces. Denne tegning 

skaber overblik og forståelse for arbejdspraksissen (Bødker et al., 2008, s. 282-283).   

Da de to projektgrupper skulle udarbejde deres frihåndstegning, blev de bedt om at lave et 

storyboard over deres proces. Projektgruppen anvendte begrebet storyboard, eftersom de 

studerende, fra deres uddannelse, i forvejen havde kendskab til begrebet. Efter introduktionen 

til workshoppen fik de studerende udleveret et stykke A3-papir hver, hvor de studerende skulle 

illustrer deres proces og kendskab til Thirdroom. På hvert af papirerne var der otte firkanter for 

at få de studerende til at opdele processerne. De studerende udarbejdede frihåndstegningen 

individuelt i stilhed, hvorefter de forklarede deres individuelle illustrationer. Slutteligt blev de 

studerende bedt om at skabe en samlet firhåndstegning med fri snak. Dette gav de studerende 

mulighed for først at tænke over hele processen selv før de studerende skulle udarbejde en i 

fællesskab. Derudover var dette med til at sikre, at alle de studerende blev hørt, hvilket var 

essentielt for projektet og projektgruppen. 
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Figur 4. Fælles storyboard udarbejdet i første workshop af 3. semester (bilag 29) 

 

Resultaterne fra den første workshop findes i bilag 27 og 29. 

Affinitetsdigram   

Ordet affinitet betyder ”indbyrdes sammenhæng eller tiltrækning” (Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab, u.å.). Affinitetsdiagram er et værktøj, der samler brugernes ideer og 

meninger, hvorefter disse organiseres af brugerne i grupper baseret på en hovedkategori 

(Bødker et al., 2008, s. 289).  

I anden workshop blev der gjort brug af affinitetsdiagram. Formålet var at få et overblik over 

de studerendes visioner for og ønsker til Thirdroom. Affinitetsdiagrammet gav projektgruppen 

et godt udgangspunkt med henblik på, hvilke arbejdspraksisser, de studerende fandt 

nødvendige og frustrerende. 
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Figur 5. Affinitetsdiagram udarbejdet i anden workshop af 3. semesterstuderende 

 

Resultaterne fra den anden workshop findes i bilag 32 og 34. 

Spørgeskema 

Til at undersøge hvilke værktøjer de studerende benyttede sig af i projektarbejdet til 

projektstyring og samarbejde, udarbejde projektgruppen et spørgeskema. Det kvantitative 

spørgeskema bestod af i alt fire spørgsmål (bilag 1).  

Ian Wisler-Poulsen og Ole Gregersen (2009) beskriver et spørgeskema, som en metode, der 

kan bruges til at indsamle målbart empiri. Den målbare empiri kan eksempelvis være hvor 

mange, der mener noget, eller hvor meget tid de bruger på noget (s. 51). Denne metode benyttes 

til at undersøge en stor gruppe på samme tid og resultaterne kan for det meste analyseres 

statistisk (Wisler-Poulsen & Gregersen, 2009, s. 51). Når der udformes et spørgeskemaet, er 

det en god ide at finde ud af hvad, der skal undersøges først, og derved finde ud af, hvad der 

helt præcist ønskes besvaret (Wisler-Poulsen & Gregersen, 2009, s. 52).  

Spørgeskemaet blev delt på seks Facebook-grupper tilknyttet hold på Den Humanistisk-

Teknologiske Bacheloruddannelse. Resultaterne for spørgeskemaet findes i bilag 1.  

Usability test 

Projektgruppen gjorde brug af usability tests med henblik på at undersøge brugergrænsefladen 

af Thirdroom. Formålet med usability testene var at undersøge, hvordan de studerendes 

nuværende arbejdspraksis i forhold til platformens forløb, samt om brugervenligheden 
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imødekom brugernes behov, i henhold til Shneiderman og Plaisants (2010) otte gyldne regler 

om interface design (s. 88-89).  

Før de endelige usability tests, blev der udført en pilottest (bilag 11), med henblik på at 

imødekomme eventuelle fejl og mangler. Ifølge Shneiderman og Plaisant (2010) udføres en 

pilottest i god tid før den egentlige test, typisk en uge før, hvor der stadig er tid til forandring. 

Pilottesten har til formål at afprøve procedurer, opgaverne og eventuelt spørgsmålene (s. 158). 

Usability testene, blev udarbejdet ud fra concurrent think aloud teknikken, der inviterer 

testpersonen til at tænke højt og forklare, hvad testpersonen gør og tænker mens testpersonen 

udfører de specifikke opgaver og handlinger (Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 161). Den 

endelige usability test blev udarbejdet i henhold til discount usability testing, der er en hurtig 

testperiode, typisk med tre til seks testdeltagere. Ifølge Shneiderman og Plaisant (2010) er 

denne korte tilgang tilstrækkelig i forhold til at finde de mest seriøse problemer (s. 164). Denne 

tilgang til usability testene, gav projektgruppen muligheden for at udfører usability tests på 

kortere tid. 

De udarbejdede arbejdsopgaver til usability testene findes i bilagene (bilag 10). En analyse af 

usability testene findes i afsnittet ”Analyse af Thirdrooms brugergrænseflade”. 

Modellering  

I dette afsnit vil der blive redegjort for de modeller, der er anvendt i dette projekt. Ydermere 

bliver der redegjort for, hvor og hvordan modellerne er blevet anvendt i projektrapporten, samt 

hvorfor de har været vigtige for dette projekt.  

Business Model Canvas 

Smith, Osterwalder, Pigneur og Clark (2015) beskriver Business model canvas som en visuel 

forretningsmodel, der i sin enkelhed hurtigt kan afkode den arbejdspraksis eller det system i en 

organisation, der udvikler, skaber, innovere og fastholder værdi (s. 15-26). Styrkerne ved 

business model canvas er, at modellen er fokuseret, fleksibel, kundeorienteret, illustrerer 

forbindelser og er nem at kommunikere. Modellen er anvendt i det redegørende afsnit 

”Thirdroom på Roskilde Universitet”, hvor modellen har til formål at danne det nuværende 

forretningsmæssige overblik af Thirdroom på Roskilde Universitet. 



Side 26 af 73 

Use Case Diagram 

Et use case diagram er ifølge Seidl, Scholz, Huemer og Kappel (2012) en grafisk afbildning og 

bruges til at modellere relationerne mellem aktører og funktionaliteter af et system. Formålet 

med use case diagrammet er at indsamle kravspecifikationerne af et system, herunder de interne 

og eksterne påvirkninger. Disse krav er for det meste designkrav. Når et system analyseres for 

at samle dets funktionaliteter, forberedes der derfor use cases, og aktører identificeres (s. 23-

35). I dette projekt er use case diagrammerne blevet anvendt til at finde de fundamentale 

arbejdspraksisser, hvor resultaterne af disse diagrammer har ført til en usability test, udarbejdet 

i analysen. 

Sequence Diagram  

Et sequence diagram illustrerer, hvordan objekter i et system interagerer med hinanden. Særligt 

illustrerer diagrammet i hvilken sekvens interaktionerne finder sted, og viser derfor de 

forskellige sekvenser, der forekommer (Seidl et al., 2012, s. 107-108). I forlængelse af 

førnævnte use case diagram har projektgruppen udarbejdet sequence diagrammer med 

udgangspunkt i disse use case diagrammer til at danne et overblik over sekvenserne for de 

fundamentale arbejdspraksisser i Thirdroom.  

Tidslinje 

Ifølge Bødker et al. (2008) illustrerer en tidslinje forløbet af de hændelser, der er tilknyttet til 

en arbejdsopgave udstrakt over tid – altså, giver tidslinjen et tidsbaseret overblik over en 

bestemt arbejdspraksis (s. 293). I dette projekt er metoden om tidslinjen blevet anvendt i 

analyseafsnittet om de studerendes nuværende arbejdspraksisser. Formålet har været at skabe 

en sammenlignende tidslinje over forløbet af et semesterprojekt og den hensigtsmæssige 

anvendelse af Thirdroom. 

MUST-metoden 

Projektgruppen har valgt at udarbejde en it-forundersøgelse for organisationen Thirdroom. Til 

denne forundersøgelse, har projektgruppen valgt at beskæftige sig med MUST-metoden, der er 

en it-forundersøgelsesmetode, udarbejdet af Bødker et al. (2008). Denne metode bliver 

præsenteret og grundigt gennemgået i deres bog Professionel it-forundersøgelse – grundlag for 

brugerdrevet innovation (Bødker et al., 2008). 
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Projektgruppen har valgt at følge MUST-metodens fire faser og principper i udarbejdelsen af 

it-forundersøgelsen vedrørende Thirdroom-platformen. 

MUST-metoden består af fire faser som projektgruppen gennemgår under en it-

forundersøgelse. Disse faser beskriver processen fra start til slut, samt iterationer imellem 

(Bødker et al., 2008, s. 34). Disse fire faser i MUST-metoden, er beskrevet i nedenstående 

model, som projektgruppen har udarbejdet. 

 

MUST-metodens 
faser 

 Beskrivelse 

Fase 1: 
Forberedelsesfasen 

Forberedelsesfasen beskriver projektetablering, forstået på den måde, at denne fase 
handler om at afklare og nå til enighed om rammerne for forundersøgelsen (Bødker et 
al., 2008, s. 111). 

Fase 2: 
Fokuseringsfasen 

Fokuseringsfasen beskriver strategianalyse, forstået på den måde, at denne fase 
handler om at afklare og afstemme forundersøgelsens mål med virksomhedens 
forretnings- og it-strategi, for derigennem at identificere og afgrænse de 
arbejdsområder, som forundersøgelsen skal undersøge it-støtte til (Bødker et al., 
2008, s. 139). 

Fase 3: 
Fordybelsesfasen 

Fordybelsesfasen beskriver en dybdeanalyse, forstået på den måde, at denne fase 
omhandler en dybdegående analyse af udvalgte arbejdsområder. Ydermere udgøre 
denne fase den største del af forundersøgelsens analyseorienterede del (Bødker et al., 
2008, s. 163). 

Fase 4: 
Fornyelsesfasen 

Fornyelsesfasen beskriver visionsudvikling, forstået på den måde, at denne fase 
omhandler udvikling af visioner om den samlede forandring. Denne fase er ydermere 
afslutningen på forundersøgelsen (Bødker et al., 2008, s. 189). 

Figur 6. MUST-metodens fire faser beskrevet af projektgruppen 

MUST-metodens principper 

MUST-metoden, bygger på fire specifikke principper, som beskrevet af Bødker et al. i bogen 

Professionel it-forundersøgelse – grundlag for brugerdrevet innovation (2008). De fire 

principper udtrykker det perspektiv som projektgruppen bør handle ud fra (Bødker et al., 2008, 

s. 71). De fire principper som projektgruppen følger, er Princippet om en samlet vision, 

princippet om reel brugerdeltagelse, princippet om forankring og princippet om, at 

arbejdspraksis skal opleves. 
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Princippet om en samlet vision 

Princippet om en samlet vision, bygger på at designe innovative, effektive og bæredygtige it-

anvendelser, hvor virksomhedens mål og behov tilgodeses, uden at fremtidige 

udviklingsmuligheder sættes over styr (Bødker et al., 2008, s. 71). Bødker et al. (2008) 

beskriver princippet på følgende måde ”En samlet vision omfatter forslag til it-systemer og 

arbejdsorganisering samt kortlægning af de kvalifikationer, som brugerne har behov for – for 

at udføre arbejdet i den nye organisering og med de nye it-systemer” (2008, s. 72). 

Dette princip, omfatter at projektgruppen tager højde for it-udvikling, organisatorisk udvikling 

og kvalifikationsudvikling samtidig, og danner en triangulering mellem disse tre elementer. 

 

Projektgruppen har haft disse tre elementer i baghovedet under udarbejdelsen af it-

forundersøgelsen. Dette princip giver projektgruppen mulighed for at sikre Thirdroom overfor 

mulige og typiske ulemper ved it-projekter. En ulempe projektgruppen undgår ved at følge 

dette princip, er at projektgruppen holder virksomhedens behov i baghovedet og ikke bare 

blindt har tiltro til at projektgruppens forslag til it-udvikling er tilstrækkelige. 

Princippet om reel brugerdeltagelse 

Princippet om reel brugerdeltagelse omhandler at nogle udvalgte af de direkte berørte ansatte 

skal deltage aktivt i projektgruppens arbejde (Bødker et al., 2008, s. 75). Bødker et al. (2008) 

beskriver problemstillingen ved dette princip på følgende måde ”Hvis brugere kun deltager som 

informanter, eksempelvis kun deltager i interview om deres arbejdsfunktion og it-behov eller 

deltager i afprøvning af systemerne, kan det lede til systemer, som ikke dækker det faktiske 

behov” (Bødker et al., 2008, s. 77). 

Bødker et al. (2008) beskriver i ovenstående citat, at princippet om reel brugerdeltagelse 

handler om at lade den direkte berørte bruger tage del i designprocessen såvel som 

udviklingsprocessen, for at undgå at it-udviklingen fører til et system som ikke dækker det 

faktiske behov. 

Projektgruppen har valgt at benytte sig af dette princip i it-forundersøgelsen. Projektgruppen 

har valgt at benytte dette princip med udgangspunkt i målgruppen (de studerende), da 

Thirdroom er udviklet til de studerende på Roskilde Universitet. Projektgruppen har valgt at 

inkludere de studerende i interviews, workshops og usability tests. Ved at følge princippet om 

reel brugerdeltagelse, har projektgruppen mulighed for at danne en dybere forståelse for 

brugernes behov samt ønsker for Thirdroom. 
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Princippet om, at arbejdspraksis skal opleves 

Princippet om, at arbejdspraksis skal opleves, omhandler princippet om at hvis projektgruppen, 

vil opnå tilstrækkelig viden om en arbejdspraksis, skal denne opleve den arbejdspraksis som 

projektgruppen vil undersøge (Bødker et al., 2008, s. 83). Bødker et al. (2008) beskriver dette 

princip på følgende måde ”Princippet om, at arbejdspraksis skal opleves, bygger på den 

antagelse, at for at forstå et fænomen må man opleve det på første hånd” (Bødker et al., 2008, 

s. 84). 

Bødker et al. (2008) beskriver, i dette citat, at hvis en arbejdspraksis opleves, kan der 

argumenteres for at projektgruppen, kan opnå en dybere forståelse for, hvordan denne 

arbejdspraksis fungere og hvordan den udføres i virkeligheden. Bødker et al. (2008) nævner, i 

deres bog, at der findes et generelt problem, som ofte opleves i forbindelse med it-

forundersøgelser, som hedder ”say/do problemet”. Bødker et al. (2008) skriver ”Say / do-

problemet pointerer, at der er forskel på, hvad folk siger, de gør, eller hvad man kan læse sig 

frem til i fx arbejdsbeskrivelser (”Say”), og på, hvad man som udenforstående kan observere, 

at de gør (”Do”)” (s. 84). 

I dette citat, introducerer Bødker et al. (2008) læseren for den problemstilling, at folk ofte ikke 

ved interviews, eller anden informationsindsamlingsteknik, fortæller den fulde sandhed om 

arbejdspraksissen. Der er ofte forskel på hvad folk siger og hvad de gør, denne problemstilling, 

kan give projektgruppen et forkert billede af hvordan arbejdspraksissen reelt udføres, og kan 

lede til en it-forandring, der ikke opfylder brugerens krav og behov. 

Princippet om, at arbejdspraksis skal opleves er stærkt forbundet til MUST-metodens 

fordybelsesfase, der lægger vægt på at projektgruppen fordyber sig i udvalgt arbejdsområder 

og udarbejder en dybdeanalyse af disse (Bødker et al., 2008, s. 163). Ved at følge dette princip 

kan vi som projektgruppe få mulighed for at danne os en dybere forståelse for de eksisterende 

arbejdspraksisser og dermed skabe grundlag for en mere fyldestgørende it-forundersøgelse. 

Princippet om forankring 

Princippet om forankring omhandler hvordan og ligeledes hvorfor, projektgruppen relaterer sig 

til projektets ikke direkte involverede aktører, da de som skal varetage den videre 

implementering af forundersøgelsens visioner, ikke nødvendigvis direkte er involveret i 

forundersøgelsen (Bødker et al., 2008, s. 89). Bødker et al. (2008) beskriver dette princip på 
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følgende måde ”Princippet om forankring handler om at informere om og skabe forståelse for 

samt opbakning til forundersøgelsens mål, visioner og planer” (s. 89). 

Ovenstående citat, beskriver hvordan princippet om forankring kan sikre at projektet går i en 

tilfredsstillende retning for alle aktører involveret. Vi har som projektgruppe, valgt at inddrage 

Carlsen i projektet med formålet om at holde Carlsen opdateret, og ligeledes være i stand til at 

føre projektet i en retning, der er tilfredsstillende for organisationen.  
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Analyse  

I dette kapitel analyserer projektgruppen brugergrænsefladen, brugen af Thirdroom og 

identificere mulige problemer og behov ved Thirdroom. Kapitlet er inddelt i fire afsnit.  

Det første afsnit består af en analyse af hvordan den hensigtsmæssige arbejdspraksis af 

Thirdroom er og hvordan de to adspurgte projektgrupper anvender Thirdroom i deres 

nuværende semesterprojekt. For at kigge på de hensigtsmæssige arbejdspraksisser er der 

udarbejdet en tidslinje. 

Det andet afsnit i analysen er en analyse af de fundamentale arbejdspraksisser i Thirdroom. 

Analysen tager udgangspunkt i tre use case diagrammer og tilhørende sequence diagrammer. 

Det tredje afsnit er en analyse af Thirdrooms brugergrænseflade, hvor der bliver taget 

udgangspunkt i den indsamlede empiri fra usability testene og teorien om usability.  

Det sidste afsnit identificeres mulige problemer og behov forbundet med Thirdroom. 

De studerendes nuværende arbejdspraksisser 

I denne analyse bliver der udarbejdet en analyse af, hvordan det hensigtsmæssige 

semesterprojektsforløb på Thirdroom ser ud, og derefter hvordan 1. semester og 3. semester 

projektgrupperne benytter Thirdroom på dette semester.  

 

Til et møde med Carlsen (bilag 18) blev det drøftet, hvordan funktionen “Backstage”, samt 

opbygningen af projektets andre funktioner, “Front page” og “Timeline” skal benyttes 

hensigtsmæssigt. Denne empiri giver projektgruppen mulighed for at skabe en tidslinje over 

det hensigtsmæssige brug af Thirdroom. Denne sammenlignes med arbejdspraksisserne 

forbundet med semesterprojektforløbet.  
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Figur 7. Tidslinje over det typiske semesterprojektforløb versus den hensigtsmæssige anvendelse af Thirdroom. 

 

Tidslinjen er bygget op så der øverst er illustreret, hvordan et semesterprojektforløb ser ud. Der 

er tilføjet syv gruppemøder, hvor der dog sagtens kan være flere, da dette er op til hver enkelt 

projektgruppe. Derudover er der tilføjet fire vejledermøder, hvor dette også er forskelligt fra 

semester til semester, og vejleder til vejleder, hvor mange, der bliver afholdt og hvornår. Derfor 

er dette semesterprojektforløb et forslag til, hvordan det kan se ud.  

Nederst i tidslinjen er illustreret, hvordan de studerende, i forhold til det ovenstående 

semesterprojektforløb, hensigtsmæssigt vil arbejde med Thirdroom. Her er der taget 

udgangspunkt i at de studerende benytter “Backstage” til at planlægge gruppemøder og 

vejledermøder, samt at kommunikere internt om arbejdsopgaver og andet omhandlende 

projektet. Da der ikke er noget bestemt tidspunkt til, hvornår de studerende skal oprette posts 

til tidslinjen, er disse sat ind på tidspunkter, hvor der muligvis ville være nyt indhold til sådanne 

posts.  

 

For at se hvordan de to projektgrupper, der har deltaget i interviewene, har arbejdet, er der 

kigget på de to interviews de har deltaget i, samt deres ”Timeline” for deres nuværende 

projekter.  

1. semester projektgruppen har benyttet Thirdroom til at opfylde det obligatoriske. Dette har 

inkluderet aflevering af deres oplæg til problemformuleringsseminaret og til 

midtvejsevalueringen, tilføjet alle deltagere, samt påbegyndt at udfylde deres posts på 

tidslinjen.  

Ud fra første møde med Carlsen, forklarede hun, at meningen var at de studerende skulle 

benytte milepælen “Problem” til at uploade deres oplæg til problemformuleringsseminaret samt 

at milepælen “Feedback” skulle indeholde oplægget til midtvejsevalueringen. Ud fra deres 
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tidslinje er det for projektgruppen tydeligt, at de studerende har benyttet dem til dette formål, 

samt oprettet et post på tidslinjen til hvert oplæg. Til problemformuleringsseminarets post har 

de studerende ikke skrevet eller uploadet noget indhold, men har kun givet postet en overskrift 

samt dato. Ved midtvejsevalueringen har de gjort det samme, samt uploadet deres to filer. 

Derudover har et af gruppemedlemmerne kommenteret på postet, hvad de studerende ønsker 

feedback på. Tidslinjen kan ses på nedenstående billede.  

 

 
Figur 8. Skærmbillede af 1. semesterprojekt gruppens "Timeline" på Thirdroom pr. den 10. december 2019. 

 

De studerende har følt en ekstra arbejdsbyrde, eftersom de til problemformuleringsseminar og 

midtvejsevaluering, har skulle uploade deres oplæg til begge milepæle, selvom de alligevel 

skulle sende et link til deres projekt på Thirdroom via mail til deres opponentgruppe, 

opponentvejleder og vejleder (bilag 26). Ydermere har de studerende ytret sig, at tidslinjen ikke 

giver et reelt billede af deres projektforløb. En af de studerende kommer ind på at det visuelt 

ikke giver mening, at en enkelt dag virker som en længere periode visuelt på ”Timeline”, end 

en uge gør (bilag 26). 

 

Da det første interview med 1. semester projektgruppen blev afholdt kendte de studerende ikke 

til funktionen “Backstage” og havde derfor ikke benyttet denne (bilag 26). I tiden mellem første 

og andet interview havde de studerende undersøgt “Backstage” funktionen, og var kommet 

frem til konklusionen, at hvis de skulle benytte et planlægningsværktøj, som de efterspurgte, 

skulle det have flere funktioner end “Backstage” på nuværende tidspunkt har (bilag 31). De 
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studerende nævner, at de ikke har benyttet sig af “Backstage” til kommunikation med 

vejlederen (bilag 31). 

 

Ud fra ovenstående har vi som projektgruppe illustreret deres reelle forløb i nedenstående figur. 

 

 
Figur 9. 1. semesterprojektgruppens tidslinje over semesterprojektforløbet versus deres anvendelse af Thirdroom. 

 

3. semestergruppen har forsøgt at udarbejde semesterprojektet uden brug af Thirdroom, på 

deres 1. semester, og har derfor følt at Thirdroom har været ekstra arbejde. Dog synes de 

studerende også at det kan skabe et godt visuelt billede af processen. Dette, ifølge 

semesterprojektgruppen, kommer an på, hvilket projektet, der udarbejdes. Dette ses på en 

samtale mellem tre af gruppemedlemmerne til den første workshop.  

Det gjorde måske også vores projekt mere oplagt til hvordan man laver et 

Thirdroom timeline, i forhold til dem der bare sidder med tung teori og sider efter 

sider så det svært at sige præcist hvor man skal sætte en 

[...]  

hvor fik man en åbenbaring, eller et eller andet helt nyt som sådan bare var 

banebrydende for projektet det kan være lidt svært at pin pointe, det kan jeg huske 

hvert fald til workshoppen Thirdroom tingen der synes jeg vores blev meget sygt 

hvor man sådan hvor stor en åbenbaring fik jeg på to uger 

[...] 

ja, så det passede godt på vores projekt i hvert fald (Bilag 28). 

 

Deres projekt dette semester er ikke på samme måde et forsøgsdrevet projekt, men mere, som 

de selv kalder det, et projekt med tung teori. De har på nuværende tidspunkt heller ikke oprettet 
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nogle posts på deres tidslinje, se nedenstående skærmbillede, men har sagt at disse kommer til 

allersidst når de har fået styr på selve rapporten (bilag 33). 

 

I forhold til deres oplæg til midtvejsevalueringen, har de uploadet dette til milepælen 

“feedback”, som også kan ses på nedenstående billede, eftersom at “Feedback” milepælen er 

offentliggjort. De kan dog ikke se relevansen i at alle kan se, hvad de har afleveret til 

midtvejsevaluering, da dette tit ikke har noget med selve projektrapporten at gøre (bilag 28). 

 

 
Figur 10. Skærmbillede af 3. semesterprojekt gruppens "Timeline" på Thirdroom pr. den 10. december 2019. 

 

Ved første workshop spurgte projektgruppen, som interviewere, de studerende om de havde 

benyttet funktionen “Backstage”. Deres svar var at de ikke kendte til det, eller havde set denne 

funktion før (bilag 28). Det kom dog også frem, til en samtale med Carlsen, at funktionen først 

var blevet tilføjet til Thirdroom kort forinden, og at Thirdroom organisationen ikke havde 

nævnt det for nogle af årgangene endnu (bilag 6). De studerende har ikke benyttet det endnu da 

de ikke besøger Thirdroom siden så meget som eksempelvis Google Hangout, som de selv 

benytter til intern kommunikation (bilag 33).  

 

Datoen på deres milepæl “Problem” er den 18. oktober 2019 cirka halvanden måned efter deres 

gruppedannelse. Grunden til dette var at de studerende ikke havde forstået at det var 

obligatorisk på dette semester at benytte Thirdroom. Dette kan også være en grund til at de 

studerende ikke har lavet post endnu, da de ikke vidste fra start, at de skulle tænke over disse.  
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3. semesters tidslinje ser derfor lidt anderledes ud i forhold til 1. semesters. Det kan ses, at de 

studerende har benyttet Thirdroom meget mindre og vælger at oprette alle posts til tidslinjen 

på én gang. Dog har de studerende, som før nævnt, også kun midtvejsevaluering og ikke 

problemformuleringsseminar at lægge oplæg fra op.  

 

 
Figur 11. 3. semesterprojektgruppens tidslinje over semesterprojektforløbet versus deres anvendelse af Thirdroom. 

 

I begge tidslinjer går projektgruppen ud fra, at de studerende ender med at aflevere deres 

projekt.  

Delkonklusion 

I det forrige afsnit kan det konkluderes, at de studerende ikke anvender Thirdroom set i henhold 

til, hvordan det hensigtsmæssigt skal anvendes. Især ved funktionen “Backstage”, ses det 

tydeligt, at de studerende ikke anvender dette som et værktøj til kommunikationen med 

vejlederen og til projektstyring, da de ikke er blevet informeret om funktionen. 

Fundamentale arbejdspraksisser i Thirdroom 

For at undersøge og analysere de fundamentale arbejdspraksisser i Thirdroom, har 

projektgruppen udvalgt tre arbejdspraksisser de studerende skal igennem, for at bruge 

Thirdroom hensigtsmæssigt til projektarbejde. De tre arbejdespraksisser, der er valgt er selve 

projektoprettelsen i Thirdroom, hele “Timeline” funktionen, samt “Backstage” funktionen. 

Disse tre arbejdspraksisser har hver deres underafsnit, hvor use case diagrammet beskrives og 

der kigges på et udsnit af sequence diagrammet.  
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Projektoprettelsen i Thirdroom  

Da projektgruppen tager udgangspunkt i de studerende, er 

der her udarbejdet et use case diagram, der beskriver 

brugsscenarier ved oprettelse af et nyt projekt i Thirdroom. 

Der er seks brugsscenarier forbundet med arbejdspraksissen. 

I det første brugsscenarie skal de studerende oprette et 

projekt, ved at trykke på knappen “+ NEW PROJECT”. 

Dernæst åbnes et pop-up vindue op med en formular de 

studerende skal udfylde for at oprette projektet. Dette pop-

up vindue indeholder fire af brugsscenarierne. Disse 

brugsscenarier omhandler udfyldelse af formularen 

omhandlende projektet, tilføjelse af en forside, bestemmelse 

vedrørende om projektet skal være privat eller offentligt, 

samt tilføjelse af andre deltagere til projektet.  

Formularen om projektet indeholder eksempelvis et felt til 

titlen og et til problemformuleringen. Disse skal udfyldes for at give andre brugere en ide om, 

hvad projektet omhandler, når det stadigvæk er under udvikling. Forsiden tilføjes i et felt, der 

fylder halvdelen af dette pop-up vindue og vises med det samme i dette felt, så det kan ses, 

hvordan andre brugere ser forsidebilledet. De studerende har mulighed for at vælge om et 

projekt skal være privat eller offentligt, eftersom der eksempelvis kan arbejdes med følsomme 

data fra virksomheder i projektet, der ikke må være offentligligt tilgængeligt. Hvis der vælges 

at projektet skal være privat, skal der vælges en kode til projektet, så alle med koden kan tilgå 

projektet. Dette kan være en fordel, hvis projektet skal deles med opponentgruppen til 

problemformuleringsseminaret, eller eksempelvis med en virksomhed, der kan arbejdes med. 

Med tilføjelse af deltagere menes der medforfattere eller hvis de studerende allerede har en 

vejleder eller mentor kan disse også tilføjes her, eller på et senere tidspunkt. Hvis der arbejdes 

alene på et projekt, kan Thirdroom stadig benyttes, da denne brugsscenarie kan springes over. 

Det sidste brugsscenarie i oprettelsen af et projekt i Thirdroom, er at de studerende skal afslutte 

processen ved at trykke på knappen “START PROJECT”.  

Ud fra ovenstående har projektgruppen udarbejdet et sequence diagram, der viser hvor mange 

sekvenser brugerne skal igennem for at fuldføre opgaven med at oprette et projekt i Thirdroom. 

Hele sequence diagrammet for oprettelsen af et projekt findes i bilag 22.  

Figur 12. Use case diagram baseret på 
oprettelse af ny projekt (bilag 19). 
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Nedenstående udsnit af oprettelsen af et projekt i 

Thirdroom, omhandler hvis en bruger vælger at 

projektet skal være privat. Når et projekt, under 

oprettelsen, sættes til at være privat af brugeren, 

tilføjes to sekvenser. 

Lige så snart der klikkes på knappen 

“PRIVATE”, kommer der et nyt felt frem lige 

under, der beder brugeren om at angive en kode 

for projektet. Denne kode skal udfyldes, før 

projektet kan blive oprettet – deraf den stiplet 

linje på sequence diagrammet.  

Backstage 

Når et projekt er oprettet, bliver der oprettet en projektside, der 

indeholder en “Backstage” funktion. Denne funktion indeholder otte 

brugsscenarier, hvis der skal arbejdes med funktionen hensigtsmæssigt.  

Den første af de otte brugsscenarier, er at brugeren skal udfylde opslags 

formularen for at oprette et nyt post. I denne formular skal brugeren 

udfylde to felter, der er en titel til postet og selve teksten posten skal 

indeholde.  

Hvis brugeren vil tildele eller informere andre brugere om den 

oprettede post, kan disse blive tildelt postet. Her kan det også vælges 

om der skal sendes en mail til de tildelte personer.  

Når postet er skrevet og der er valgt om deltagere skal tildeles, skal 

postet oprettes ved at gemme det. Dette sker ved at brugeren trykker på 

enten “SAVE POST” eller “UPLOAD FILES”. Der er ikke en forskel 

i hvor brugeren ender efter det. Brugeren får derfor, ved begge, mulighed for at uploade en fil 

til postet, hvis dette ønskes.  

Når postet er oprette, kan alle tilknyttede brugere til projektet, kommentere på postet. Dette kan 

gøres ved at skrive en kommentar og trykke på “SEND”.  

Figur 13. Udsnit af sekvenserne ved oprettelse af et privat 
projekt. Det fulde sequence diagram findes i bilag 22. 

Figur 14. Use case diagram 
over funktionen "Backstage" 
i Thirdroom (bilag 20). 
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Efter postets opgave er fuldført, eller der ikke mere er brug for dette, kan postets status ændres. 

Når et post’ status bliver ændres, fra “Open” til “Resolved”, vil postet blive rykket fra post 

oversigten “OPEN” til oversigten over de “RESOLVED”.  

 

For at se hvor mange sekvenser brugerne 

skal igennem for at have benyttet 

”Backstage” hensigtsmæssigt, er der ud fra 

use case diagrammet udarbejdet et sequence 

diagram. Hele sequence diagrammet for 

“Backstage” funktionen ses i bilag 24. 

I nedenstående udsnit af sequence 

diagrammet kan det ses, for at tildele en 

anden bruger, som ved semesterprojekter 

ville være enten en vejleder, et 

gruppemedlem eller dem alle, at brugeren 

skal igennem seks sekvenser for at fuldfører 

dette brugscenarie. Hvis der også skal sendes 

en mail til de tildelte, tilføjes der yderligere 

to sekvenser. Alle sekvenser her er kun 

mellem objektet ”Backstage” og den studerende. 

Timeline 
Den sidste af de tre udvalgte arbejdspraksisser er “Timeline”. I 

denne arbejdspraksis er der seks brugsscenarier. Dette use case 

diagram tager udgangspunkt i et semesterprojekt fra 1. eller 2. 

semester.  

Det første brugsscenarie er at oprette et post på tidslinjen. Postet på 

tidslinjen skal indeholde en overskrift og en dato. Derudover kan 

det indeholde et coverbillede, tekst, billeder, kode, videoer samt 

filer. 

Når der skal uploades et oplæg til problemformuleringsseminar, 

skal dette uploades under milepælen “Problem”. Ved 

midtvejsevalueringen går de studerende igennem samme proces dog 

ved brug af milepælen “Feedback”. 

Figur 15. Udsnit af sekvenserne ved funktionen "Backstage". 
Det fulde sequence diagram findes i bilag 24. 

Figur 16. Use case diagrammet 
over funktionen "Timeline" (bilag 

21). 
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Når brugeren har fundet en fejl eller skal tilføje mere til et post eller en milepæl, kan brugeren 

redigere dem, dette er det fjerde brugsscenarie brugeren kan udføre ved funktionen “Timeline”.  

Det næstsidste brugsscenarie omhandler når et projekt er færdigudarbejdet og projektet skal 

frigives skal dette gøres under milepælen “Launch”. Her udfylder projektgruppen en formular, 

så interesserede eksempelvis kan finde projektet ved hjælp af hashtags.  

Både før et projekt er frigivet og efter, kan der kommenteres på posts og milepæle. Dette er 

det sidste brugsscenarie forbundet med funktionen “Timeline”. 

 

Sekvenserne brugerne skal igennem for at fuldføre disse brugsscenarier, ses i det udarbejdede 

sequence diagram. Den fulde udgave findes i bilag 23. 

 

 
Figur 17. Udsnit af sequence diagram omhandlende upload af problemformuleringsoplæg. Det fulde sequence diagram 

findes i bilag 23. 

 

Ovenstående figur er et udsnit af det fulde sequence diagram, der viser hvor mange sekvenser 

der gennemgås, hvis en bruger skal uploade oplægget til problemformuleringsseminar. Dette 

brugsscenarie starter ved brugeren trykker på milepælen “Problem”, og slutter når pop-up 

vinduet lukkes, hvor tidslinjen vises igen. Der gennemgås 12 sekvenser mellem objektet 

“Timeline” og den studerende, der er brugeren i dette tilfælde. Derudover når selve oplægget 
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skal uploades til milepælen “Problem”, sker der en sekvens mellem den studerende og objektet 

”Computeren”, samt mellem objekterne ”Computeren” og “Timeline”. 

Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse af de tre fundamentale arbejdespraksisser, kan det ses på use case 

diagrammerne at brugeren, i dette tilfælde den studerende, har mulighed for flere forskellige 

brugsscenarier i de tre forskellige arbejdspraksisser. Ved sequence diagrammerne ses det, at 

der er unødvendige sekvenser, der ville kunne blive fjernet for at optimere de studerendes 

arbejdspraksisser, uden at ændre platformen drastisk. 

Analyse af Thirdrooms brugergrænseflade 

I dette afsnit analyseres brugergrænsefladen for platformen Thirdroom. Testen kaldes usability 

test og tager udgangspunkt i, i alt syv individuelle tests. Testene er foretaget på fem studerende, 

på henholdsvis 1., 3. og 5. semester, fra Den Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse på 

Roskilde Universitet, en studerende fra Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse på 

Roskilde Universitet, og en færdiguddannet kandidat fra Københavns Universitet. Usability 

testen havde i alt 11 spørgsmål (bilag 10), der alle tog udgangspunkt i de mest fundamentale 

arbejdspraksisser på platformen. Formålet med testen var at få en realistisk opfattelse af, (1) 

hvordan brugerne af Thirdroom benyttede sig af platformens tilbudte egenskaber og 

funktionaliteter, (2) brugernes opfattelse af brugervenligheden på platformen, og samtidig (3) 

danne et billede af, om brugerne anvendte platformen og dens egenskaber hensigtsmæssig. 

Analysen bearbejder indholdet og resultaterne fra usability testen med underbyggende teori fra 

Shneiderman og Plaisants eight golden rules of interface design (2010, s. 88-89) og Donald A. 

Normans teori om begreberne affordance, constraints and conventions (2013, s. 145-146; 1999, 

s. 40-41). 

 

Den første arbejdsopgave som testpersonerne blev stillet, var at oprette sig selv som bruger på 

platformen. Denne arbejdsopgave blev løst af samtlige testpersoner på, mere eller mindre, 

samme trinvis måde. Dog kan vi som projektgruppe argumentere for, at der er en 

uregelmæssighed eller mangel i brugergrænsefladen som alle testpersoner overså. Denne fejl 

omhandler, hvordan testpersoner klikkede sig frem til den rigtige side, hvor de kunne oprette 

sig som bruger. Testpersoner valgte i alle tilfælde at trykke på knappen “LOG IN” i stedet for 

knappen “REQUEST INVITE”, der er den formodentlige tiltænkte knap til denne funktion. Et 
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eksempel fra en af vores usability tests, viser at testpersonen fandt det naturligt og valgte direkte 

at føre markøren op til knappen “LOG IN”, før testpersonen overhovedet var færdig med at 

læse arbejdsopgaven højt (Bilag 16). Dette gør at knappen “REQUEST INVITE” 

overflødiggøres og ikke har den tiltænkte effekt. 

I forhold til Normans teori om affordance, conventions og constraints, kan vi som 

projektgruppe argumentere for at denne testperson besidder en learned convention, der leder 

testpersonen til at trykke på knappen “LOG IN”, når knappen “Opret bruger” ikke eksisterer. 

Testpersonen besidder derfor en forudsætning om at “Opret bruger” funktionen befinder sig 

herunder, når testpersonen ikke er oprettet som bruger i systemet (Norman, 1999, s. 41). 

En af testpersonerne kommer blandt andet ind på “[…] og så tænker jeg, login, for det er det 

man sådan er vant til […]” (bilag 16), der stemmer overens med Shneiderman og Plaisants regel 

om cater to universal usability, der beskriver at der skal designes efter en mere universel 

forståelse af brugervenlighed (2010, s. 88). Testpersonen har en generel forståelse af, hvad 

testpersonen kan forvente at finde i “LOG IN” funktionen. I øvrigt stemmer dette samtidig 

overens med Normans conventions, der beskriver generelle antagelser og lærte konventioner, 

en bruger kan besidde (Norman, 2013, s. 146).  

Brugeren er altså bekendt med at “LOG IN” knappen har noget at gøre med at oprette sig selv 

som bruger, og det er derfor naturligt for brugeren at trykke der. Shneiderman og Plaisants regel 

om strive for consistency spiller også en rolle inden for denne arbejdsopgave, da der i forvejen 

er en genkendelighed i processen om at der skal oprettes en bruger (2010, s. 88). 

Nedenstående billede illustrerer navigationsbaren, når der ingen bruger er logget på. Det er 

tydeligt, at Thirdroom organisationen har valgt at give knappen “REQUEST INVITE” en anden 

farve, så knappen er mere fængende. I projektgruppens egne tests har vi konkluderet, at 

knappen funktionsmæssigt sender brugeren videre til formularen, hvor brugeren kan vælge at 

tilmelde sig platformen. Vores usability tests viser dog, at fem ud af seks testpersoner ignorerer 

denne knap, men i stedet vælger knappen “LOG IN”. 

 

 
Figur 18. Navigationbar på Thirdroom uden en bruger, der er logget på. 

 

Vi har som projektgruppe, bedt vores testpersoner om at oprette et nyt projekt. Samtlige 

testpersoner fandt frem til “+ NEW PROJECT” knappen, inden for et acceptabelt tidsrum. Et 
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eksempel fra en af vores tests, viser at vores testperson hurtigt rykker markøren op til “+ NEW 

PROJECT” knappen, før testperson var færdig med at læse spørgsmålet højt (bilag 16).  

I forhold til Normans (1999) teori, kan vi argumentere for at denne knap trækker testpersonen 

til sig, gennem en learned convention som testpersonen besidder. Denne learned convention 

omhandler testpersonens generelle baggrundsforståelse om de funktionelle træk en navigation 

bar besidder (s. 41; bilag 16). 

Vi kan som projektgruppe argumentere for at knappen “+NEW PROJECT” følger Shneiderman 

og Plaisants (2010, s. 89) regel om cater to universal usability, da resultaterne af vores usability 

tests indikerer denne tendens. Ydermere kan vi argumentere for at “+NEW PROJECT” 

knappen er fremtræden på navigation baren, da denne knap er den eneste knap på den højre 

side af baren, der ikke er et symbol. Dette kan ses på nedenstående billede. 

 

 
Figur 19. Navigationbar på Thirdroom med en bruger, der er logget på. 

 

Et andet gennemgående scenarie for alle vores testpersoner var, at de under oprettelse af 

projektet alle oplevede, at de manglede at udfylde de obligatoriske felter ved at trykke på 

knappen, der tager inputtet fra brugerne og opretter projektet. Som det ses på billedet nedenfor 

(til venstre) skyldes det formodentligt, at felterne ikke er markeret med en form for indikator, 

der tydeliggøre at de respektive felter skal udfyldes. Derfor kan vi som projektgruppe 

argumentere for at Shneiderman og Plaisants (2010, s. 88) regel om prevent errors derfor ikke 

er opfyldes. Samtlige af vores testpersoner oplevede, at de blev nægtet videre i oprettelsen af 

projektet, eftersom at testpersonerne blev sendt tilbage til formularen, og blev bedt om at 

udfylde de manglende felter (til højre). 
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Figur 20. Projektoprettelsesformular uden indikator for obligatoriske felter. (venstre) 

 Figur 21. Projektoprettelsesformular med indikator for obligatoriske felter. (højre) 

 

Det kan ligeledes argumenteres, at reglen cater to universal usability (Shneiderman & Plaisant, 

2010, s. 88) ikke blev udfyldt, eftersom testpersonerne ikke fandt det nødvendigt at udfylde de 

resterende felter (bilag 16), netop fordi den klassiske røde universale stjerne, som der oftest 

forbindes med noget obligatorisk, ikke var at finde. I forhold til Normans teori, kan vi som 

projektgruppe argumentere for at denne indikator, er en learned convention, der er stærkt 

forbundet til testpersonens viden om generelle konventioner, der er forbundet med udfyldning 

af sådanne formularer. Denne learned convention fungerer som en cultural constraint, da den 

begrænser testpersonens udførelse af den specifikke handling, altså at testpersonen ikke vil 

udfylde resten af felterne, da der ikke findes en indikator om at felterne er obligatoriske 

(Norman, 2013, s. 146; 1999, s. 41). Ydermere kan vi som projektgruppe argumentere for at 

reglen om offer informational feedback bliver opfyldt eftersom testpersonerne netop blev bedt 

om at udfylde de reelle obligatoriske felter, der garanterede at brugerne kunne fuldføre opgaven 

(Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 88). Det kan dog diskuteres, om brugerne allerede i starten 

af formularen skulle have været bekendt med, at de skulle udfylde de obligatoriske felter, 

således at der ville opnå mindre forvirring. 

 

I forlængelse af samme opgave blev brugerne bedt om at gøre deres projekter private, hvorefter 

de skulle angive en kode til projektet. Ud fra testene var der to ud af seks testpersoner, der ikke 

kunne udføre opgaven. Som det ses på førnævnte billeder, skal brugeren som det første vælge 
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at skifte mellem “PRIVATE” og “PUBLIC”. Vælger brugeren at projektet skal være privat, vil 

der derfra vises et felt, hvori brugeren kan angive en kode. Som det nævnes med “REQUEST 

INVITE” knappen er det igen et forsøg for Thirdroom organisationen at gøre knappen mere 

fængende. Dette er også et tegn på at Shneiderman og Plaisants (2010) regel om support 

internal locus of control (s. 89) ikke bliver opfyldt, eftersom det kan ses ud fra testene, at 

testpersonerne ikke føler at de er magthavende over systemet, men at systemet gør testpersonen 

uklar og derved gør at systemet har rollen som magthaver i stedet. I forhold til Normans (1999) 

teori, kan vi argumentere for at testpersonerne alle besidder en cultural convention i forhold til 

hvilken rækkefølge de skal og vil udfylde en formular. Dette knytter sig op til den kulturelle 

læseretning testpersonerne besidder (s. 41). 

 

Ud fra vores usability tests fandt vi som projektgruppe frem til at de studerende ikke fik nogen 

bekræftelsesmeddelelse ved udfyldelse af en formular. Ud fra vores usability test spørgsmål 

kunne vi ikke konkludere dette, hvorfor vi som projektgruppe arbejde videre med dette. 

Resultatet af projektgruppens egen test var, at der kun var ét enkelt sted, hvor platformen gav 

en bekræftelsesmeddelelse. Vi som projektgruppe kan derfor konkludere dette som en 

gennemgående fejl, der ikke opfylder Shneiderman og Plaisants (2010) regel om design dialog 

to yield closure (s. 88). 

 

 
Figur 22. Det eneste sted, hvor platformen kommer med en bekræftelsesmeddelelse. 

 

Shneiderman og Plaisants regel (2010, s. 89) om permit easy reversal of action blev også testet 

efterfølgende af projektgruppen, hvoraf dette kan argumenteres som værende opfyldt. 

Eksempelvis oplevede projektgruppen ved sletning af et opslag i “Backstage”, at platformen 
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gav brugeren mulighed for at fortryde sin handling. Dette anses for projektgruppen for værende 

positivt. 

 

 
Figur 23. Eksempel på fortrydelses meddelelse. 

 

For at teste lagdelingen af platformen blev testpersoner bedt om at gå tilbage til platformens 

forside. Ideelt set kan det argumenteres, at testpersonerne allerede har en formodning om at det 

er naturligt at trykke på logoet for hjemmesiden. Dette kan underbygges med Normans teori 

om conventions (2013, s. 146). En af vores testpersoner kommer endda ind på at dette er en 

naturlig placering, hvorefter testpersonen trykker på Thirdroom-logoet, og kommer ind på den 

forventede side. Dette underbygger Normans teori om learned convention (1999, s. 41).  

Logoet ses placeret i midten i navigation baren i en større størrelse end resten af elementerne 

på baren. Dette gør at logoet fremtræder tydeligere. I forhold til Normans teori kan det 

argumenteres, at logoets egenskaber understøtter testpersonens forforståelse af, at logoet føre 

til forsiden, da dette er en learned convention (Norman, 1999, s. 41). Shneiderman og Plaisants 

(2010, s. 88) regel om strive for consistency bliver også opfyldt, da der er en genkendelighed 

og at logoet konsekvent fastholder sin placering. Ud fra egne test kan vi som projektgruppe 

konkludere at logoet er det eneste element på hele platformen, der fastholder sin placering - 

uanset om der er en bruger logget på eller ej. 

To af vores testpersoner trykkede på knappen “Front page”, som kan ses på nedenstående 

billede, der bringer testpersonen over til projektets forside, og derfor ikke til platformens 

forside.  
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Figur 24. Forvirring over lagdelingen med Thirdroom-logoet og "Front page". 

 

Ifølge Shneiderman og Plaisant (2010, s. 76) er det vigtigt at benytte sig af unikke og 

deskriptive overskrifter, der specifikt er forbundet til den relevante funktionalitet. Shneiderman 

og Plaisant (2010) nævner “Use unique descriptive headings. Use headings that are distinct 

from one another and conceptually related to the content they describe” (s. 76).  

Testpersonerne ender derfor med en uklarhed, da testpersonerne formoder at være på forsiden 

af platformen, men reelt set er på forsiden af projektet i stedet. Projektgruppen kan derfor 

argumentere for, at der ikke er en gennemsigtighed i forhold til lagdelingen af platformen, og 

at lagdelingen ikke tydeliggøres nok. 

 

I projektforløbet afholder projektgrupperne to obligatoriske seminarer, hvor de studerende 

udarbejder et oplæg til disse seminarer. ”Timeline” funktionen i Thirdroom er opbygget med 

en struktur, der tilgodeser denne proces. På billedet forneden ses tidslinjen, hvoraf der i forvejen 

er oprettet tre elementer, der agere som milepæle.  

 

 
Figur 25. Funktionen "Timeline" vises som en tidslinje i Thirdroom. 

 

Vi bad testpersonerne at uploade oplægget tilknyttet deres problemformuleringsseminar, hvor 

de fandt det passende. Fem ud af seks testpersoner fuldførte ikke denne opgave 

hensigtsmæssigt, hvilket vi som projektgruppe anser som alarmerende. Et eksempel fra vores 

usability tests viser, at vores testperson bruger lang tid på at finde ud af, hvor dette oplæg skal 

uploades og ender med at uploade det et uhensigtsmæssigt sted (bilag 13).  

Denne testperson ender med at uploade sit oplæg på tidslinjen som et post fremfor at uploade 

oplægget i det obligatoriske milepæl “Problem”. Dette tyder på at testpersonen ikke besidder 
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en learned convention som testpersonen kan støtte sig op af, og bliver derfor nødsaget til at 

modtage den nødvendige information fra brugergrænsefladen. Brugergrænsefladen indeholder, 

for vores testperson, ikke den nødvendige information, der gør det klart i forhold til hvor dette 

oplæg skal uploades. Vi kan som projektgruppe argumentere for at testpersonen bliver nødsaget 

til at anvende sin viden omkring normale konventioner, der er forbundet med en tidslinje, da 

testpersonen netop ikke modtager den nødvendige information fra brugergrænsefladen. Disse 

normale konventioner er forbundet til testpersonens kultur, blandt andet i forhold til 

læseretning, og er derfor en cultural convention (Norman, 1999, s. 41). Vi som projektgruppe 

kan argumentere for at testpersonerne bliver forvirret over at milepælen “Problem” ikke har 

samme indikation som milepælene “Feedback” og “Launch”. Da “Feedback” og “Launch” 

netop indeholder et ikon som indikator for addition eller tilføjelse, lader det til at testpersonerne 

anser milepælen “Problem” som værende afsluttet - og altså forbinder dette med noget som 

ikke kan redigeres. 

Vi havde som projektgruppe kun en enkelt testperson, der var i stand til at uploade oplægget til 

problemformuleringsseminaret til den hensigtsmæssige milepæl. I testen ses det, (bilag 16) at 

testpersonen straks fører markøren hen til “Feedback” milepælen, eftersom det virker 

indbydende til noget, der skal udfyldes. Efterfølgende læser testpersonen teksten på milepælen 

og indser, korrekt, at der er tale om midtvejsevalueringen og ikke 

problemformuleringsseminaret. Testpersonen går derfor tilbage, altså mod venstre, på 

tidslinjen og trykke på milepælen “Problem”, hvorefter resten af opgaven udføres korrekt. Det 

kan argumenteres, at testpersonen havde en bredere baggrundsforståelse for strukturen af 

projektforløbet på Roskilde Universitet og derfor hurtigt antog, at tidslinjen repræsentere dette 

forløb. Derfor behøvede testpersonen ikke at få vejledning fra brugergrænsefladen.  

 

For at underbygge Shneiderman og Plaisants (2010) strive for consistency regel, havde vi som 

projektgruppe udarbejdet en opgave hvori testpersonerne skulle uploade deres oplæg til 

midtvejsevaluering, da processen er den samme (s. 88). Testens formål var at analysere om 

testpersonerne, der uploadede deres oplæg til problemformuleringsseminar, var i stand til at 

udføre opgaven hurtigere, og at se om de ville vælge “Feedback” milepælen, der indeholder 

den relevante information i forhold til midtvejsevalueringen. 

Den ene testperson, der udførte opgaven om problemformuleringsseminaret korrekt (bilag 16), 

udførte opgaven, som forventet, hurtigere eftersom testpersonen allerede havde et kendskab til 

processen.  
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Tre ud af de seks testpersoner formår at løse opgaven korrekt. To ud af de tre testpersoner, der 

løste opgaven, formår dog ikke at løse opgaven omhandlende problemformuleringsseminaret 

korrekt. Det kan derfor argumenteres at det ikke tydeliggøres nok, at milepælen “Problem” kan 

redigeres ligesom at det tydeliggøres for milepælet “Feedback”. Dette tydeliggøres med “+” 

ikonet, den transparente baggrund og de stiplede linjer (figur 25). Det kan argumenteres at disse 

tre parametre understøtter et element, der er tomt. Dette kan argumenteres for at være en 

kulturel konvention, som vi som projektgruppe anser at alle testpersoner besidder, ud fra deres 

opførsel i løbet af testene (Norman, 2013, s. 146). Reglen om offer informative feedback 

(Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 88) bliver opfyldt, dog ikke tilstrækkeligt. Når 

musemarkøren føres henover milepælene, ændrer markøren sig fra den standard pil til en hånd. 

Dette indikerer at elementet er klikbart. Ydermere får elementet en let skygge. Vi som 

projektgruppe kan argumentere for, at testpersonerne i forvejen er i tvivl om testpersonerne kan 

tilføje noget til milepælen “problem” da elementet lader til at være udfyldt i forhold til de 

resterende to milepæle. Dette overskygger den informative feedback, som indikatorerne 

tilbyder. 

 

Vi som projektgruppe fandt det relevant at udarbejde en opgave i usability testen, der 

omhandlede projektstyring. Testpersonerne blev derfor bedt om at oprette et opslag som en 

arbejdsopgave i “Backstage” funktionen, og tildele denne til et andet gruppemedlem. I 

forlængelse af denne opgave skulle testpersonerne markere denne opgave som værende 

“Resolved”. Tre ud af de seks testpersoner løste opgaverne korrekt. En af vores testpersoner 

løste opgaven om at tildele en arbejdsopgave, efter at have forsøgt sig, fejlagtigt, med at oprette 

et post på tidslinjen. Testpersonen fandt efterfølgende ud af at det ikke var det rigtige sted. 

Herefter fandt testpersonen ved et tilfælde “Backstage”, der er den side, hvor en bruger er i 

stand til at oprette opslag, eventuelt som arbejdsopgaver, til sine gruppemedlemmer samt 

vejledere og mentorer (bilag 15). 

I forhold til Shneiderman og Plaisants (2010) regel om cater to universal usability, kan vi som 

projektgruppe argumentere for at Thirdroom ikke har designet “Backstage” funktionen efter en 

universel forståelse af usability, da flere af vores testpersoner finder frem til “Backstage” ved 

et tilfælde (s. 88). Som tidligere nævnt, er det igen vigtigt at benytte sig af deskriptive 

overskrifter som funktionen “Backstage” ikke opfylder. 

Det, der er gældende for de testpersoner, der ikke løser denne opgave, er, ud fra vores usability 

tests, at det simpelthen ikke klargøres nok, enten hvor eller hvordan opgaven kan udføres 

korrekt. Det kan argumenteres at navngivningen af knappen “Backstage” er forvirrende, også 
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for eventuelle eksterne samarbejdspartnere. Det kan ydermere argumenteres, at det ikke 

tydeliggøres nok, at “Backstage” siden har til formål at være et værktøj til opgavestyring. 

Slutteligt kan det argumenteres, at det er tydeligt i forhold til vores usability tests, at 

testpersonerne ikke besidder en convention, der fortæller at “Backstage” forbindes med 

opgavestyring (Norman, 2013, 146). 

Delkonklusion  

Det er tydeligt for os som projektgruppe, at Shneiderman og Plaisants (2010) regler om 

interface design ofte ikke bliver opfyldt, da testpersonerne gentagende gange udviser 

usikkerhed i forhold til brugervenligheden ved brugergrænsefladen. En gennemgående faktor 

igennem hele vores usability test har været at Shneiderman og Plaisants (2010) regel om design 

dialogs to yield closure  på ingen måde bliver opfyldt, eftersom der ikke kommer en bekræftelse 

efter en sekvens. 

Ud fra dette har vi som projektgruppe identificeret problemer ved brugergrænsefladen. 

Resultaterne vil blive bearbejdet i afsnittet “Problemer og behov ved Thirdroom”.  

Problemer og behov ved Thirdroom  

I det følgende afsnit vil der blive udarbejdet en analyse af de fremtidige ønsker og behov. 

Afsnittet tager udgangspunkt i resultaterne fra usability testene samt affinitetsdiagrammerne, 

og vil derfor være opdelt i to underafsnit. Det første afsnit omhandler usability testene og hvilke 

fejl der opstod for de fleste testpersoner. Derefter vil der blive kigget på de to 

affinitetsdiagrammer, der er blevet udarbejdet til workshopsene med 1. og 3. semester 

projektgrupperne. Formålet med denne analyse er at få specificeret brugerønskerne og de 

funktionelle krav, så de kan blive bearbejdet i diskussionskapitlet med en forventning om 

eventuelle løsningforslag. 

Brugervenlighed 

I forlængelse af resultaterne fra usability testen for Thirdroom er nedenstående tabel udarbejdet. 

Tabellen har til formål at danne et overblik over de væsentligste fundamentale 

arbejdspraksisser, vi som projektgruppe vil arbejde videre med, i løsningsforslag om 

forbedrede arbejdspraksisser. Afsnittet tager udgangspunkt i Shneiderman og Plaisants (2010) 

teoretiske regler om interface design (s. 88-89), Normans teori om konventioner (2013, s. 125-

146; 1999, s. 40-41) og projektgruppens egene vurderinger. 
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Kategori Fejl Uddybende fejlbeskrivelse Begrundelse for udbedring 

Målrettet 
navngivning 
 

Oplægget til 
problemformuleringssemi
naret uploades 
uhensigtsmæssigt eller 
uploades slet ikke 

Fem ud af seks af 
testpersonerne uploader 
oplægget uhensigtsmæssigt 
idet de uploader oplægget i 
milepælen “Feedback”, 
eller som et post på 
tidslinjen 

Den høje fejlrate. Shneiderman 
og Plaisants (2010, s. 88-89) 
regel om prevent errors bliver 
ikke opfyldt da milepælen 
“Problem”, ifølge Normans 
begreb om almindelige 
konventioner (2013), forvirrer 
testpersonerne til at tro, at den er 
færdigudfyldt 

Knappen “Backstage” 
forbindes ikke med intern 
kommunikation og 
opgavestyring 

Størstedelen af 
testpersonerne havde svært 
ved at forstå begrebet 
backstage, og får derfor 
ikke opfattelsen af, at 
funktionen har med 
opgavestyring og 
kommunikation at gøre. 
Dog er der tre ud af seks 
testpersoner, der får 
anvendt funktionen korrekt 
ved et tilfælde 

Funktionen har høj værdi for 
platformen. Ydermere er 
overskriften ikke tilstrækkeligt 
deskriptiv ifølge Shneiderman og 
Plaisant (2010, s. 76), der redegør 
for at overskrifterne skal være 
unikke og nemme at forstå 

Navigation  Platformen er 
uigennemskuelig i forhold 
til navigation 

Ud fra vores test kan det 
konkluderes, at det ikke 
tydeliggøres nok, hvor 
testpersonerne befinder sig 
på platformen. Platformen 
er ikke transparent, og der 
er ikke en sti, der fortæller 
om testpersonerne er på 
forsiden af projektet eller på 
forsiden af Thirdroom 

Det skal være klart og 
gennemskueligt for 
testpersonerne, at vide hvor de 
befinder sig på platformen. 
Reglen om support internal locus 
of control (Shneiderman & 
Plaisant, 2010, s. 89) bliver ikke 
opfyldt, da testpersonerne er 
usikker på, hvor nøjagtigt de 
befinder sig. Platformen er derfor 
magthaver og ikke omvendt - 
som det bør være. 

Formularer 
 

Omrokering af felterne i 
henhold til vigtigheden og 
relevansen i formularen 
ved oprettelse af et nyt 
projekt 

Ud fra vores test havde 
samtlige testpersonerne det 
svært ved at finde den røde 
tråd i formularen og blev 
nødt til at scrolle ned og op 
gentagne gange, for at 
danne sig et overblik over 
felterne. Testpersonerne 
udfyldte ikke felterne 
kronologisk, men sprang 
frem og tilbage mellem 
dem. 

Norman (2013) nævner de 
universale og kulturelle 
konventioner som en person 
besidder. Eksempelvis kan 
hashtag feltet argumenteres for at 
blive flyttet ned til en af de sidste 
felter i formularen, da felter med 
hashtags, eksempelvis på sociale 
medier, typisk har placeret 
hashtags nederst som et 
afsluttende element. 
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Kategori Fejl Uddybende fejlbeskrivelse Begrundelse for udbedring 

Ingen 
bekræftelsesmeddelelse på 
om en bestemt handling er 
udført eller foretaget. 

Samtlige testpersoner blev 
efterladt med en uklarhed 
omkring en bestemt 
handling de netop havde 
udført. Eksempelvis 
udfyldte samtlige af vores 
testpersoner en form for 
formular og sendte denne, 
men fik ej en 
bekræftelsesbesked retur. 

Ifølge Shneiderman og Plaisant 
(2010, s. 88) bliver reglen om 
design dialogs to yield closure 
ikke opfyldt, hvor det ifølge 
Norman (2013) også kan 
argumenteres for, at personer 
besidder en konvention, der gør 
at testpersonerne forventer en 
afklaring eller afslutning. 

Det skal tydeliggøres, 
hvilke felter i en formular, 
der er obligatoriske. 

Samtlige af vores 
testpersoner oplevede at 
blive nægtet videre ved 
udfyldes af en formular. 
Eksempelvis var dette ved 
oprettelse af et nyt projekt, 
hvor der var flere felter, der 
ikke havde en form for 
indikation eller markering, 
der udgav sig for at være 
obligatoriske 

Det er ifølge Norman (2013) en 
learned convention for 
testpersonerne, at de har den 
forudsætning, at de ikke behøver 
at udfylde alle felter, fordi der 
ikke er en klar markering, at disse 
felter obligatoriske. Reglen om 
prevent errors (Shneiderman & 
Plaisant, 2010, s. 88) bliver 
derfor ikke opfyldt idet brugerne 
undrende ikke bliver sendt videre 
i processen, men bliver bedt om 
at udfylde de resterende 
obligatoriske felter. 

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

For fem ud af seks af vores 
testpersoner var det ikke 
tydeliggjort nok, at 
milepælen “Problem” var 
redigerbar. Dette skyldes at 
milepælen i forvejen 
signalerede at den var 
udfyldt og færdig. 
Milepælene “Feedback” og 
“Launch” havde derimod et 
identisk signalement, om at 
disse milepæle kunne 
redigeres, dog skabte dette 
forvirring for 
testpersonerne. 

For en hensigtsmæssig 
anvendelse er det vigtigt, at 
milepælene tydeliggøres mere 
som værende åbne, interaktive og 
redigerbare. Ifølge Shneiderman 
og Plaisant (2010, s. 88) bliver 
reglen om prevent errors ikke 
opfyldt, da brugerne er uvidende 
og derfor foretager forkerte 
uhensigtsmæssige beslutninger 

Tidslinjen inviterer ikke 
til interaktion 

På nogle af vores 
testpersoner virkede det 
mere til at tidslinjen virkede 
som et område, hvor der 
kun ville blive præsenteret 
en tidslinje, altså et read-
only areal. Testpersonerne 
havde derfor en forventning 

For projektgruppen er det 
væsentligt, at brugerne af 
platformen har en klar opfattelse 
af hvordan lagdelingen af 
platformen er fordelt. 
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Kategori Fejl Uddybende fejlbeskrivelse Begrundelse for udbedring 

om at finde en sektion, et 
edit-only areal, med 
indstillingerne til tidslinjen 
for efterfølgende at redigere 
og tilføje noget til 
tidslinjen.  

Indstillinger Indstillingerne for det 
oprettede projekt er 
fejlplaceret, malplaceret 
eller utilgængelig 

Samtlige af vores 
testpersoner havde 
udfordringer med at finde 
ud af, hvordan der skulle 
ændres i projektets 
indstillinger. Eksempelvis 
nævnte en af vores 
testpersoner, at det slet ikke 
gav mening, at det kun var 
muligt at tilføje deltagere 
(gruppemedlemmer, 
vejledere og/eller mentorer) 
på siden “Timeline” og 
eksempelvis ikke på “Front 
page” 

Denne fejl er i strid med reglen 
om strive for consistency 
(Shneiderman & Plaisant, 2010, 
s. 88) da det kun er muligt at 
udføre en bestemt handling på en 
enkelt side. Yder bliver reglen 
om support internal locus of 
control (Shneiderman & Plaisant, 
2010, s. 89) også brudt, da 
testpersonerne bliver forvirret 
over det projekt de selv har 
oprettet, men ikke har magten til 
at modificere.  

Figur 26. Tabel over identificerede problemer ved brugergrænsefladen ved Thirdroom. 

Brugerønsker 

For at finde ud af hvad brugerne synes der mangler på Thirdroom, er der blevet afholdt to 

workshops, en med hver af de to projektgrupper fra henholdsvis 1. og 3. semester. Her fik de 

studerende muligheden for at komme med alle de forslag til rettelser eller ting de ville have 

ændret, for at de ville benytte Thirdroom noget mere. Resultaterne fra disse to workshops findes 

i bilagene 31-34. Forslagene de studerende inddelte i affinitetsdiagrammerne er blevet 

sammenlignet, og der er blevet fundet de forslag, der minder om hinanden eller dem, der 

omhandler den samme funktion. Dette har skabt en tabel med tre kolonner. To af disse kolonner 

består af 1. semesters og 3. semesters brugerønsker som ikke havde noget til fælles med den 

anden projektgruppes ønsker. I den sidste kolonne er alle dem, der havde noget til fælles med 

andre tilføjet. For at udarbejde denne kolonne er alle bruger ønsker blevet blandet og derefter 

blevet grupperet. De nye grupperinger, der er skabt, har fået en overskrift som tabellen også 

indeholder. Brugerønskerne er citeret direkte fra affinitetsdiagrammet.  
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1. semester 3. semester Fælles 
Tilføjelse af funktioner 
Opsæt møder m. vejleder* 
En underafdeling der hedder inte-
resser eller hvad har man lavet før. 
’ask me about’ virker meget inti-
miderende når man starter 
Projektforslag – fra andre stude-
rende. Det kunne være interes-
sante måske igennem # - måske 
kun 1./2. semester 
Bliver endnu et program vi skal 
bruge -> bedre integration 

Features (personlig tilpasning) 
Slet et projekt 
Mulighed for at omrokere/ud-
vælge/fremhæv projekter på ens 
profil 
Direkte link til REX/RUC bib. 
(akademiske tidsskrift) (Fremtids-
orienteret) 
”gem”/”favorites” 
”share” knappen åbner bare i mail-
app med et link, hvilket er irrite-
rende hvis men ikke har sin RUC-
mail tilknyttet appen 
 

Kommunikation med andre 
brugere/grupper 
Messenger funktion til mentor lidt 
rodet med beskeder under mile-
pæle 
Direkte besked/privat besked til 
grupper/projekter i stedet for kom-
mentarer 
Optimeret chatsystem i stedet for 
backstage 
Chatsystem a la Discord med 
server chatrooms 
 

Backstage 
Mere info om hvordan man som 
projektgruppe kan anvende 
Thirdrooms planlægning – a la 
Trello? 
Mere interaktiv platform a la 
Trello – lidt for “simplistisk” pt 

Profil 
Portfolio vs historik – hvor er det 
frie valg? 
Profile eller portfolios 
Bogmærke-sortering (mappe?) 
(forum lign.?) 
 

Inspiration til andre projekter 
Live projekter – evt. vælge opde-
ling fx semester opdeling/hash-
tags/emner 
”lignende projekter” 
 

Tidslinje 
Vejledermøde på tidslinje* 

Gruppefunktioner 
 En dele funktion til projekt/links 
(dele funktioner med andre grup-
per) 
Direkte kontakt til opponent-
gruppe  
 

Udvidelse af funktioner/værktø-
jer i Thirdroom 
Tekst redigerings som større felt 
(altid skalerbar) 
Program indbygget til tegne/visua-
lisering 
Indbygget billedredigering 

Virksomheder 
Virksomheder kan komme med 
forslag til projekter * 
Samarbejdsoversigt * 
Flere virksomheder på 
Thirdroom* 

Beskeder mellem brugere 
Indbygget funktion til ”ask me 
about” – ellers virker dette over-
flødigt 

Netværk 
Tilføje relationer ”venner” 
Netværk (a la LinkedIn)  

Organisering (gøre det mere 
overskueligt) 
Portfolios -> Alfabetisk opdeling 
frem for side eller valgmulighed 
for det 

 Tidslinje 
bedre tidslinje 
Tidslinje muligheder (”sådan er 
det” -> hvad vil de studerende 
have?”) 
Tidslinjen kan virke begrænsende 
I forhold til formidlingen af pro-
jektet, mere a la Squarespace 
hvilke ville være godt 
tidslinjen skal være nemmere at 
finde ud af 
“Note”/kommentar funktion på 
timeline 

Fremtidsudsigter 
Forklar hvad jeg får ud af at bruge 
det 
Udbredelse uden for RUC 

Bedre forklaring af Thirdroom 
fra Thirdroom organisationen 
Mere info 
Bedre forklaring af backstage 
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1. semester 3. semester Fælles 
Mere fokus på arbejdsmarked og 
jobmulighed 

 Bedre navigering (det er ikke Fa-
cebook) 
 Notifikationer om nye funktioner 
på siden – information så man 
ved, at man kan gøre nye ting 
Hjælpe bot?  
 

Figur 27. Tabel over alle brugerønsker vedrørende Thirdroom 

 

For at begrænse os fra at kigge på alle funktioner, har vi som projektgruppe valgt at kigge på 

dem, der er fælles for begge projektgrupper (bilagene 26, 28, 31 & 33). Dette har 

projektgruppen valgt at gøre i nedenstående tabel.  

 

Kategori Brugerønske Beskrivelse af forslaget (kravspecifikation) 

Kommunikati
on internt i 
gruppen 

Chatsystem a la Dis-
cord med server cha-
trooms.  

Med dette menes der at der skal kunne deles filer og oprettes 
flere forskellige chats inde for hvert projekt.  

Messenger funktion til 
mentor - lidt rodet med 
beskeder under 
milepæle 

Dette ønske bygger på at de studerende ikke synes det kommer 
alle ved at deres mentor (fra Thirdroom) kontakter dem om et 
møde, samt at de ikke behøver stå der efter deres projekt er 
blevet frigivet. 

Direkte besked/privat 
besked til 
grupper/projekter i 
stedet for kommentarer 

De studerende synes det er underligt at, der skal udvælges en 
fra gruppen, der skal skrives til, og de ikke kan skrive til alle 
for at få noget uddybet, eller andet om de forskellige projekter.  

Optimeret chatsystem i 
stedet for backstage 

”Backstage” er for simpelt, og det er irriterende at de 
studerende, hvis de studerende benytter det, skal have en 
samtale gennem kommentarer til et opslag. De studerende vil 
gerne have en form for en chat, hvor de hurtigere kan skrive 
sammen. 

Inspiration til 
andre 
projekter 
 

Live projekter – evt. 
vælge opdeling fx 
semester 
opdeling/hashtags/emne
r 

De studerende vil gerne have, at det er muligt at søge på de 
forskellige semesterprojekter - opdelt efter semestre. Dette ville 
ifølge dem gøre det lettere at finde inspiration, eller se hvor 
langt andre fra ens årgang er med deres projekter. 

”lignende projekter” Et lignende projekt er ikke at det, der også har hashtagget ”#3. 
semester” som det er kodet til lige nu. Det skulle være mere 
efter samme emne eller tema.  

Bedre 
forklaring af 
Thirdroom fra 
Thirdroom 
organisationen 

Mere info  De studerende ønsker mere information om, hvordan 
Thirdrooms funktioner kan benyttes til projektarbejde i stedet 
for det bliver en ekstra platform, og om hvilke funktioner der 
er, især når der kommer nye. Notifikationer om nye 

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

Bedre forklaring af 
backstage 

Denne bygger på meget af det ovenstående, men de studerende 
kunne godt tænke sig at der kom en forklaring på, hvordan de 
kunne benytte ”Backstage” så det gav mere mening at benytte.  

Bedre navigering (det 
er ikke Facebook)  

Når de studerende benytter en side mange gange, lærer de, de 
små ikoner at kende, der bliver benyttet på hjemmesiden. Da de 
studerende ikke er inde på Thirdroom hver uge kunne de godt 
tænke sig at det ikke kun er ikoner, men også et ord eller en 
kort tekst til hver ikon. Dette er eksempelvis gældende for 
bogmærket. Nogle af studerende havde ikke forstået at dette 
ikon var til at gemme projekter, og ønskede derfor at dette blev 
en mulighed. Andre sider benytter også andre ikoner til næsten 
samme funktion og det kan derfor være forvirrende for 
brugerne, hvad dette betyder på denne side. 

Hjælpe bot? Da de studerende, især 1. semester, har haft nogle problemer 
med at udfylde deres tidslinje kunne de godt kunne havde brugt 
en hjælpe bot som de kunne skrive til for at få hjælp. Dette 
kunne også hjælpe de studerende uden for Thirdroom 
organisationens åbningstid, eller hvis de ikke har været på 
Roskilde Universitet, når de har arbejdet med tidslinjen. 

Netværk  
 

Tilføje relationer 
”venner” 

For at de studerende ville det være rart, hvis det kunne lade sig 
gøre at tilføje sine studiekammerater som venner. En af 
grunden til at de troede, at de kunne gøre dette til at starte med, 
var at de fik den forståelse at Thirdroom var en platform a la 
LinkedIn, hvor brugerne kan tilføje sit netværk så de kan se, 
hvad personerne går og laver af projekter. 

Netværk (a la LinkedIn)  De studerende undrede sig over, hvorfor de kunne se hvem, der 
var blevet arbejdet sammen med på profilerne, men ikke hvilke 
projekter de havde arbejdet på. For at se dette skal der trykkes 
ind på hvert projekt. Derudover ville de gerne kunne tilføje 
nære studiekammerater for at kunne følge dem når de 
eksempelvis er ude på sine fag og ikke er så tit sammen. 

Tidslinje 
 

Bedre tidslinje De studerende har haft problemer med tidslinjen, især hvor på 
tidslinjen tingene lå. Nogle gange er der mere afstand mellem 
to dage i samme uge end mellem to dage med en måned 
imellem. Dette synes de studerende giver et forkert billede af, 
hvordan tidslinjen for projektet ser ud.  

Tidslinje muligheder 
(”sådan er det” -> 
“hvad vil de studerende 
have?”) 

Nogle af de ting de studerende har haft problemer med i 
forhold til tidslinjen, er at de har følt sig meget begrænset med 
hvad de kan uploade til Thirdroom, når der kun er mulighed for 
at lave seks posts. Når den studerende, der har lavet dette punkt 
skriver ”sådan er det” -> “hvad vil de studerende have?” menes 
der at Thirdroom har en forklaring på, hvorfor der kun er 
mulighed for seks post, men dette føler de studerende ikke er 
nok til altid at vise ens proces.  

Tidslinjen kan virke 
begrænsende I forhold 

Når der kigges på forskernes hjemmesider om det de forsker 
om, har de haft mulighed til at udforme denne kreativt, hvis der 
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til formidlingen af 
projektet, mere a la 
Squarespace hvilke 
ville være godt 

har været behov for dette. Dette ønsker de studerende kunne 
være interessant, hvis dette også var en mulighed for dem på 
Thirdroom. 

Tidslinjen skal være 
nemmere at finde ud af 

En af de studerende sagde at de i 1. semester projektgruppen 
havde haft svært ved at finde ud af, hvordan de oprettede post 
på tidslinjen, og derfor ønskede denne studerende at det skulle 
være mere tydeligt eller lettere så de næste gang ikke skal 
bruge lige så lang tid, hvis de ikke kan huske det.  

“Note”/kommentar 
funktion på timeline 

Når de studerende arbejder med et post kan der kun sidde en ad 
gangen og rette den. Det kunne derfor være rart, hvis de havde 
mulighed for at skrive kommentarer eller noter til hinanden 
internt på postene uden andre ville kunne se dem. Dette ville 
gøre deres arbejde lettere i stedet for at skulle skrive i en anden 
platform eller på ”Backstage”.  

Udvidelse af 
funktioner/vær
ktøjer i 
Thirdroom 

Tekst redigerings som 
større felt (altid 
skalerbar) 

Når de studerende laver eller arbejder på postene på tidslinjen, 
er det irriterende halvdelen af vinduet bruges på at vise den 
forside/billede som de alligevel ikke kan lave så meget ved. 
Dette gør sig også gældende for milepælene.  

Program indbygget til 
tegne/visualisering 

Når Thirdroom ligger så meget op til at de studerende skal være 
kreative og vise sin viden visuelt, kunne der godt være 
indbygget nogle tegne- eller visualiseringsprogrammer på selve 
platformen.  

Indbygget 
billedredigering 

Ved eksempelvis oprettelsen af ens projekt skal, de uploade et 
“coverimage”, der skal have nogle bestemte mål. Hvis billedet 
har en forkert dimension, udvælger Thirdroom selv det område, 
der skal bruges af billedet. Hvis det er en pixel for småt, kan 
det ikke bruges. Dette gør at de på nuværende tidspunkt skal 
åbne et andet program for at rette billedet, så det passer til de 
korrekte mål. 

Figur 28. Tabel over brugerønsker vedrørende Thirdroom. 

Delkonklusion 

Projektgruppen har i dette afsnit udarbejdet tabeller, der beskriver de identificerede problemer 

og behov, der forekommer i analysen gennem brugergrænsefladen og de studerendes 

nuværende arbejdspraksisser. Det kan konkluderes, at nogle af de identificerede problemer ved 

brugergrænsefladen har fællestræk med nogle af de identificerede behov blandt de studerende. 

Disse resultater vil blive diskuteret i afsnittet “Resultaterne fra analysen”. 
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Diskussion   

Følgende afsnit har til formål at diskutere resultaterne af analysekapitlet. I det første afsnit vil 

analysen af de studerendes nuværende arbejdspraksisser, samt de fundamentale 

arbejdspraksisser blive diskuteret. I det andet afsnit, vil projektgruppen diskutere resultaterne 

fra analysen af brugergrænsefladen. Dernæst vil de identificerede problemer og behov blive 

diskuteret, hvoraf en prioriteringsværdi vil tildeles de enkelte diskuterede problemer og behov. 

Slutteligt vil løsningsforslagene blive redegjort i en tabel. 

Arbejdspraksisser 

Vi har som projektgruppe valgt at se nærmere på de studerendes arbejdspraksisser. I vores 

analyse, kom projektgruppen frem til at de studerende generelt oplever Thirdroom som en 

ekstra opgave, der “bare” skal udføres inden afleveringsfristen i slutningen af projektforløbet 

(bilag 28). 3. semestergruppen, vi har interviewet og udført workshops med, beskriver at de 

ikke har haft benyttet Thirdroom i løbet af deres projektforløb, derfor har platformen, for dem, 

været en ekstra opgave de skulle udføre (bilag 28). Det kan argumenteres at 3. semestergruppen 

har oplevet udfordring i forhold til, hvordan Thirdroom skulle benyttes, og derfor ikke har valgt 

at benytte platformen. Dette kan skyldes at brugergrænsefladen ikke har været tilstrækkelig 

brugervenlig og det har derfor været for svært at sætte sig ind i platformen. På den anden side, 

kan det argumenteres at gruppen ikke har set et behov for at benytte Thirdroom, da gruppen 

muligvis har en opfattelse af, at platformen ikke kan tilbyde dem noget, de ikke allerede kan 

ved hjælp af andre platforme og systemer.   

I forhold til de fundamentale arbejdspraksisser for de studerende i forhold til Thirdroom, har vi 

som projektgruppe udarbejdet use case diagrammer, der beskriver, hvilke brugsscenarier, der 

er forbundet til Thirdroom. Til disse use case diagrammer, har vi udarbejdet tre 

sekvensdiagrammer, der beskriver den egentlige sekvens der er forbundet til de brugsscenarier 

beskrevet i use case diagrammerne (bilag 19-21). Ud fra vores sequence diagrammer, er det 

tydeligt, at der er mange aktioner forbundet med de individuelle brugsscenarier (bilag 22-24). 

Det kan argumenteres at der er for mange aktioner forbundet til de individuelle brugsscenarier, 

da Shneiderman og Plaisants (2010) guideline minimal input actions by user beskriver, at for 

mange aktioner kan virke irriterende for brugeren, samt at disse kan invitere til en højere fejlrate 

(s. 79). 
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Vi vil som projektgruppe argumentere for at de nuværende arbejdspraksisser, forbundet med 

Thirdroom, er for besværlige for brugerne. Der er unødvendige aktioner forbundet til de enkelte 

brugsscenarier, og de studerende har mulighed for at få dækket deres behov ved andre systemer. 

Usability 

I løbet af vores analyse af brugergrænsefladen forbundet med Thirdroom, fandt projektgruppen 

en række problemer, understøttet af vores usability tests. Det første problem projektgruppen 

identificerede, omhandler oprettelse af brugere på Thirdroom. Vores analyse viste en tendens 

blandt vores testpersoner, hvor fem ud af seks testpersoner trykker på “LOG IN” knappen, frem 

for “REQUEST INVITE” knappen, som er den tiltænkte knap til denne funktion. Der kan 

argumenteres for at dette skyldes en forvirring, blandt testpersonerne, omkring ordvalget 

request invite. Som eksempel på dette kan det ses, under en af usability testene, at testpersonen 

udtrykker usikkerhed vedrørende “REQUEST INVITE” knappen, og vælger derefter at trykke 

på “LOG IN” i stedet, da dette virker som et sikkert valg (bilag 15). 

Dét at testpersonen vælger at trykke på “LOG IN” knappen, grundet en usikkerhed omkring 

“REQUEST INVITE” knappen, kan indikere at ordvalget forværrer brugervenligheden ved 

Thirdroom. Dog kan det på den anden side, argumenteres at ordvalget giver brugeren mulighed 

for at få information om, at en bruger kun kan oprettes, hvis denne bliver godkendt af 

Thirdroom organisationen. Vi som projektgruppe vil dog stærkt argumentere for at 

brugervenligheden ved brugergrænsefladen bør, og skal, invitere brugeren til intuitivt at benytte 

den tiltænkte knap, frem for at skulle ledes til den rigtige formular gennem en anden. 

Shneiderman og Plaisant (2010) beskriver at et it-system bør invitere til så få input aktioner 

som muligt, da dette kan mindske risikoen for fejl (s. 79). 

 

Et andet problem projektgruppen har identificeret under analysen, omhandler formularen, der 

skal udfyldes når en bruger vil oprette et nyt projekt på Thirdroom. Testpersonerne udviser en 

tendens til at overse “Private” / “Public” knapperne, der giver brugeren mulighed for at vælge 

projektets tilgængelighed for udefrakommende. Som eksempel på dette fra usability testene, 

kan det ses at testpersonen begynder at scrolle ned gennem formularen, da den er længere end 

siden tillader at vise på en gang. Herefter kan testpersonen ikke finde “Privat”/“Public” 

knapperne (bilag 12). Det at testpersonen overser “Privat”/“Public” knapperne, kan tyde på at 

knapperne bliver overskygget af resten af formularen, forstået på den måde at formateringen af 

de resterende felter afviger fra hinanden. Felterne har eksempelvis forskellige skriftstørrelser, 
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en ud af tre felter, der benytter en drop-down list, besidder ikke et symbol, der indikerer denne 

liste og nogle felter indeholder skrift med henholdsvis sort og grå skriftfarve (figur 20).  

I forhold til oprettelse af et nyt projekt på Thirdroom, har projektgruppen ydermere fundet ud 

af at rækkefølgen på felterne, formularen består af, muligvis kan være årsag til forvirring om 

hvad der er vigtigt at udfylde for brugeren. I løbet af usability testene, udviste testpersonerne 

en tendens til ikke at udfylde alle de felter der er obligatoriske (bilag 16). Formularen i forhold 

til oprettelse af nyt projekt, har et felt, hvor brugeren kan vælge hashtags, som brugeren 

beslutter er passende i forhold til projektet. Dette felt er placeret som det tredje felt, lige efter 

“Enter project title...”. Der kan argumenteres for at denne placering ikke er passende i forhold 

til universelle konventioner, som testpersonerne eksempelvis har dannet fra deres brug af 

sociale medier, nemlig at hashtags typisk er den sidste information der udfyldes, før et opslag 

postes. Denne placering modstrider Shneiderman og Plaisants (2010) regel om cater to 

universal usability, da denne regel beskriver hvordan et design skal tage højde for behov og 

erfaringer forskellige brugersegmenter besidder (s. 88). 

I forhold til oprettelse af nyt projekt på Thirdroom, har projektgruppen ydermere fundet ud af 

at formularen mangler en indikator om, hvilke felter der er obligatoriske at udfylde. Samtlige 

af vores testpersoner ender med en besked om at de mangler en række felter, når de trykker på 

“START PROJECT” knappen. Dette kan indikere at testpersonerne mangler en indikator for, 

hvilke felter der er obligatoriske. På den anden side kan det argumenteres at disse felter 

muligvis kunne overskygge de resterende felter, eksempelvis “Private”/“Public” knapperne, 

der i forvejen ofte bliver overset i vores usability tests. Vi som projektgruppe, vil dog stærkt 

argumentere for at en tilføjelse af indikatorer i forhold til obligatoriske felter, ville styrke 

platformens brugervenlighed i forhold til at guide brugerne igennem formularerne, så brugerne 

kan undgå fejl, og derfor være nødsaget til at bruge mere tid på at oprette et nyt projekt. Dette 

kan understøttes af Shneiderman og Plaisant (2010) guideline minimal input actions by user, 

der beskriver hvordan det kan styrke et system over for mulige fejl samt at undgå irritation hos 

brugeren (s. 79).  

 

I forhold til tidslinjen, er det tydeligt gennem vores analyse, at testpersonerne oplever 

udfordring i forhold til at uploade oplægget til problemformuleringsseminaret til den 

obligatoriske milepæl “Problem”. Kun én ud af seks testpersoner formår at uploade sit oplæg 

hensigtsmæssigt (bilag 16). Fem ud af seks testpersoner uploader deres oplæg henholdsvis som 

et post på tidslinjen, eller i milepælen “Feedback”. Projektgruppens analyse viste at den 

obligatoriske milepæl “Problem” mangler en indikator for at denne er redigérbar. Det kan 
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argumenteres at denne milepæl behøver en mere tydelig indikation om at denne er redigérbar, 

så det tydeliggøres at den ikke er afsluttet. På den anden side, kan det argumenteres, da 

milepælen modtager en række informationer fra formularen omhandlende oprettelse af nyt 

projekt, at milepælen burde indikere at denne allerede er udfyldt. Vi som projektgruppe, vil dog 

argumentere for at milepælen “Problem” burde indikere mere tydeligt at denne er redigérbar, 

eksempelvis med et ikon, ligesom de to resterende obligatoriske milepæle besidder. Dette kan 

understøttes af Shneiderman og Plaisant (2010) regel om strive for consistency, da de 

obligatoriske milepæle ikke ligner hinanden (s. 88). Derfor vil det være hensigtsmæssigt at 

designe de obligatoriske milepæle, så de alle sender samme signalværdi.     

I usability testene, bad projektgruppen testpersonerne om at sende et opslag til deres 

gruppemedlem, som en arbejdsopgave, og senere markerer denne som “Resolved”. 

Projektgruppens analyse, viser at kun halvdelen af testpersonerne formår at løse opgaven, 

hvilket tyder på at det for testpersonerne ikke står klart, hvad “Backstage” knappens funktion 

er. Tre ud af tre testpersoner løser denne opgave, dog er dette, i alle tre tilfælde, ved et tilfælde 

(bilag 13, 15-16). Der kan argumenteres for at terminologien, der er blevet benyttet på 

Thirdroom, i nogle tilfælde, ikke tilbyder brugeren den nødvendige information i forhold til, 

intuitivt, at vide, hvilken funktion knapperne besidder. 

Resultaterne fra analysen 

Vi har som projektgruppe, udarbejdet to tabeller, der beskriver de behov, vi har identificeret ud 

fra vores analyse. Disse behov, afdækker de problemer projektgruppen har identificeret i 

analysen af brugergrænsefladen, samt de behov projektgruppen har identificeret i 

empiriindsamlingen fra 1. og 3. semestergrupperne. 

Vi har som projektgruppe identificeret en række problemer i vores analyse af 

brugergrænsefladen. Det første problem omhandler målrettet navngivning. I forhold til 

målrettet navngivning, har vi som projektgruppe identificeret et problem ud fra vores analyse, 

at testpersonerne har svært ved at uploade problemformuleringsseminarsoplægget til den 

hensigtsmæssige milepæl.  

Det kan argumenteres at, hvis fem ud af seks testpersoner, ender med at uploade deres 

problemformuleringsseminarsoplæg i den forkerte milepæl (figur 26), kan dette problem skabe 

en forværring af brugervenligheden. Det kan yderligere argumenteres at dette problem, 

muligvis kan skabe forvirring senere i projektforløbet, når projektgrupperne skal uploade deres 
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midtvejsevalueringsoplæg, der skal uploades i milepælen “Feedback”. Vi som projektgruppe, 

vil argumentere for at dette problem inviterer til fejl og frustration. 

Ydermere har vi identificeret et problem med “Backstage” knappen, i forhold til målrettet 

navngivning, at denne ikke forbindes med intern kommunikation og opgavestyring. 

Størstedelen af testpersonerne oplvede problemer med at forstå begrebet “Backstage”. Det kan 

argumenteres, at denne funktion ikke er tilstrækkelig deskriptiv. Dette argumenterer 

projektgruppen ud fra Shneiderman og Plaisants (2010) redegørelse for at overskrifter skal være 

unikke og nemme at forstå (s. 79). 

Vi har som projektgruppe identificeret problemer med brugervenligheden i forhold til 

navigation på brugergrænsefladen. I forhold til navigation på brugergrænsefladen, kan 

projektgruppen ud fra analysen, argumenterer for at brugergrænsefladen ikke er gennemskuelig 

nok i forhold til at testpersonerne ikke kan se, hvor de befinder sig henne. Dette kommer til 

udtryk i projektgruppens analyse, idet at testpersonerne, viser en tendens til at forvilde sig rundt 

på forskellige sider på platformen, uden nogen form for struktur. Det kan argumenteres at dét 

at testpersonerne ikke har overblik over, hvor de befinder sig på platformen, kan resultere i en 

forværret brugervenlighed. Vi vil som projektgruppe argumentere for at det er vigtigt at designe 

efter at give brugeren overblik over platformen. Dette argumenterer vi ud fra Shneiderman og 

Plaisants (2010) regel om support internal locus of control, der beskriver at det er vigtigt at 

designe efter at give brugeren en følelse af kontrol over systemet (s. 88). 

Vi har som projektgruppe identificeret problemer i forhold til brugergrænsefladen, 

omhandlende formularer, der skal udfyldes af brugeren. Det var i analysen af vores usability 

tests, tydeligt at testpersonerne havde problemer med at skabe et overblik over de formularer 

de blev mødt med på platformen, eksempelvis med formularen tilknyttet oprettelse af et nyt 

projekt. Som eksempel på dette fra analysen, har projektgruppen argumenteret for at 

testpersonerne muligvis ikke forstår, hvilke felter, der er obligatoriske, når en af de øverste 

felter i formularen omhandler brugerens valg af hashtags til projektet. Dette argumenterer 

projektgruppen ud fra Normans (2013) teori om conventions, da alle testpersoner er en del af 

en ungdomskultur, der besidder generelle konventioner om brugen af sociale medier, hvor 

hashtags ofte er en af de sidste handlinger en bruger af sociale medier udfører ved et opslag. 

Vi har som projektgruppe, identificeret ud fra vores analyse, at testpersonerne ofte blev nægtet 

videre fra formularen omhandlende oprettelse af nyt projekt, da de ikke havde udført de 

obligatoriske felter. Projektgruppen argumenterer for at dette skyldes en manglende indikation 

om, hvilke felter, der er obligatoriske. Vi argumenterer dette ud fra Normans (1999) teori om 

learned conventions (s. 41). Ydermere argumenterer vi dette ud fra Shneiderman og Plaisants 
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(2010) regel om prevent errors (s. 88), da testpersonerne ikke bliver sat op for succes, når der 

ikke indikeres, hvilke felter der er obligatoriske.  

Ydermere i forhold til formularer, har projektgruppen identificeret et problem omhandlende 

bekræftelse når bestemte handlinger er udført. Testpersonerne udviste en uklarhed i forhold til 

om bestemte handlinger var udført, da de ikke modtog en bekræftelsesbesked når en handling 

var fuldført. Der kan argumenteres for at det kan invitere til fejl, hvis en bruger ikke får en 

bekræftelse på at specifikke handlinger er fuldført. Dette argumenterer projektgruppen ud fra 

Shneiderman og Plaisants (2010) regel om design dialog to yield closure, der beskriver at 

sekvenser af aktioner bør afslutningsvis gøre det klart for brugeren at denne sekvens af aktioner 

er fuldført (s. 88). Ydermere er dette understøttet at Normans (2013) teori om conventions (s. 

146), da projektgruppen argumenterer for at testpersonerne besidder en konvention, der gør at 

de vil forvente en klar afslutning, når en handling er udført.  

Vi har som projektgruppe identificeret problemer i forhold til tidslinjen på Thirdroom. Ud fra 

analysen kan det ses, at det for testpersonerne ikke var tydeligt nok at milepælen “Problem” 

var redigerbar. Fem ud af seks testpersoner oplevede dette problem. Der kan argumenteres at 

det for en hensigtsmæssig anvendelse er vigtigt at tydeliggøre at milepælene er redigérbare, så 

der for brugeren ikke skabes forvirring. Vi argumenterer for dette ud fra Shneiderman og 

Plaisants (2010) regel om prevent errors (s. 88), da brugerne er uvidende og derfor foretager 

forkerte beslutninger. 

I forhold til brugervenligheden af Thirdrooms brugergrænseflade, har projektgruppen til slut 

identificeret, ud fra analysen, at indstillingerne for det oprettede projekt, er fejlagtigt placeret. 

Dette argumenterer projektgruppen for gennem Shneiderman og Plaisants (2010) regel om 

strive for consistency samt support internal locus of control (s. 88-89), da det kun er muligt at 

udføre en bestemt handling på en enkelt side, samt at testpersonerne mister kontrollen over at 

modificere deres projekt. Det er ud fra analysen, kun muligt at modificere sit projekt, fra 

tidslinjen. En af testpersonerne nævner at det ikke gav mening at det kun var muligt at tilføje 

vejledere og gruppemedlemmer fra tidslinjen og ikke fra “Front page” (bilag 12).    

 

Vi har som projektgruppe udarbejdet en analyse af en række brugerønsker ud fra vores 

workshops samt affinitetsdiagram.  

Disse brugerønsker er i analysen, kategoriseret i forhold til kommunikation internt i gruppen, 

inspiration til andre projekter, bedre forklaring af Thirdroom fra Thirdroom organisationen, 

netværk, tidslinje og udvidelse af funktioner/værktøjer i Thirdroom.  
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I forhold til kommunikation internt i gruppen, udtrykte vores informanter et ønske om at 

implementere en mere fleksibel kommunikationsfunktion. Her nævnes et chatsystem lignende 

platformen Discord (bilag 33). Det kan argumenteres at dette ønske bunder ud i at 

informanterne oplever for lidt fleksibilitet i forhold til kommunikation på Thirdroom. Dette kan 

understøttes af Shneiderman og Plaisants (2010) regel om support internal locus of control (s. 

89), da dette ønske indikere at informanterne føler sig begrænset af 

kommunikationsmulighederne på Thirdroom. Dette kan ydermere understøttes af Normans 

(2013) teori om constraints (s. 125-130), da denne beskriver de begrænsninger brugeren møder 

i forhold til designet. 

Ydermere har informanterne udtrykt et ønske om at være i stand til at kommunikere med 

beskeder frem for kommentarer (bilag 31). Det kan argumenteres at informanterne oplever en 

begrænsning i forhold til kommunikationsmulighederne på Thirdroom, dette er en constraint 

(Norman, 2013, s. 146) for informanterne. Ydermere kan dette understøttes af Shneiderman og 

Plaisants (2010) regel om support internal locus of control (s. 89), da dette begrænser brugerens 

kontrol over platformen. 

Ydermere udtrykker informanterne et ønske om at erstatte “Backstage” funktionen med et 

optimeret chatsystem (figur 28). Dette tyder på at informanterne er utilfredse med “Backstage” 

funktionen, da denne ikke opfylder deres behov i forhold til kommunikation. 

 

I forhold til brugerønsker, har vores informanter udtrykt et behov for bedre søgemuligheder på 

Thirdroom. Dette er i forhold til inspiration til andre projekter (figur 28). 

Vores informanter udtrykker et ønske om at få mulighed for at kunne søge efter projekter opdelt 

mellem de forskellige semesterniveauer. Det kan argumenteres at vores informanter føler sig 

begrænset i forhold til søgemulighederne på Thirdroom. Dette kan understøttes af Shneiderman 

og Plaisants (2010) regel om support internal locus og control (s. 89), da informanternes 

søgemuligheder ikke giver brugeren en følelse af kontrol over, hvad de modtager når de søger. 

Ydermere udtrykker informanterne et ønske om muligheden for at få en mulighed for at se 

lignende projekter. Det kan argumenteres at informanterne, når de udtrykker dette ønske, at de 

ikke er tilfredse med hashtag-funktionen, da denne funktion allerede eksisterer på Thirdroom. 

Det kan argumenteres, at de ikke er tilfredse med denne hashtag-funktion, på grund af de 

hashtags andre projektgrupper vælger at tilknytte til deres projekt. Dette kan resultere i at 

projekter, der ligner hinanden, ikke vil blive vist for hinanden i “Related Projects” funktionen.  
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Vores informanter udtrykte et ønske om bedre forklaring af Thirdroom fra Thirdroom 

organisaitonen. I forhold til denne kategori i vores analyse, har informanterne udtrykt fire 

ønsker.  

Tre af disse ønsker beskriver funktioner, informanterne ønsker at få implementeret på 

Thirdroom. De resterende to ønsker omhandler bedre information fra Thirdroom 

organisationen (figur 28). 

Det første ønske omhandler muligheden for at modtage notifikationer fra Thirdroom 

organisationen på Thirdroom omhandlende nye tilføjelser til platformen. Det næste ønske 

omhandler bedre muligheder for navigering. Det kan argumenteres at informanterne er 

utilfredse med Thirdrooms brug af universelt konventionelle ikoner, til at beskrive specifikke 

funktioner, uden behov for tilhørende forklaring. Dette kan understøttes af Shneiderman og 

Plaisants (2010) regel om cater to universal usability (s. 88), da denne regel beskriver 

vigtigheden i at designe efter universelt konventionel brugervenlighed. 

Det tredje ønske omhandler muligheden for at implementere en hjælpe bot som brugerne kunne 

skrive til, hvis de oplevede problemer med udførelsen af specifikke handlinger (figur 28). Det 

kan argumenteres at informanterne føler det nødvendigt at have mulighed for hjælp, på alle 

tider i døgnet, da de oplever brugervenligheden som ikke tilstrækkelig. Dog kan det 

argumenteres at dette behov muligvis kunne afdækkes ved en forbedring af brugervenligheden 

ved brugergrænsefladen på Thirdroom. Denne forbedring henviser til tidligere diskuterede 

problemer projektgruppen identificerede i analysen. 

 

I forhold til brugerønsker, omhandlende netværk, har informanterne udtrykt et behov for at 

kunne tilføje relationer “venner” til deres bruger på Thirdroom (figur 28). Det kan argumenteres 

at dette behov stammer fra konventioner, informanterne har lært gennem deres brug af sociale 

medier, da de er en del af en ungdomskultur, der benytter sig af sociale medier i høj grad. Dette 

kan understøttes af Shneiderman og Plaisants (2010) regel om cater to universal usability (s. 

88) samt Normans (1999) teoribegreb cultural conventions (s. 41), da en subkultur 

informanterne er en del af, påvirker de konventioner de har tillært sig, når de benytter 

webbaserede it-systemer og platforme. 

Ydermere har informanterne udtrykt et ønske om at kunne følge deres “venner” på Thirdroom, 

samt at kunne se, hvilke projekter deres nuværende, samt deres tidligere gruppemedlemmer har 

været en del af. Informanterne beskriver at dette ville kunne give dem mulighed for at kunne 

udvide et netværk på universitetet, samt i arbejdslivet. 
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I kategorien tidslinje har testpersonerne blandt andet udtrykt, at milepælene på tidslinjen rent 

layoutmæssigt ikke har passet med den forventelige tidsmæssige forestilling, der er angivet i 

milepælene og i postene. For testpersonerne giver dette en forkert tidsmæssig visuel 

præsentation af deres projektforløb. Ifølge reglen om support internal locus of control 

(Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 89) skal brugerne have magten over systemet. Milepælene 

og postene skal derfor placeres de steder, hvor brugerne ønsker det. Det kan argumenteres, at 

formålet med at de studerende skal have en visuel præsentation af forløbet for deres projekt 

ikke opfyldes, da tidslinjen ikke danner et overblik. Thirdroom tillader brugerne at tilføje seks 

posts på tidslinjen, men dette udtrykker vores testpersoner ikke er tilstrækkeligt. Det begrænser 

nærmere testpersonernes kreativitet, hvorfor reglen om support internal locus of control bliver 

brudt (Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 89). Da Thirdroom blandt andet har til formål at 

aktivere brugerne og deres kreativitet, skal platformen ikke begrænse mulighederne herom. 

Selvom Thirdroom tilbyder en række integrationer ved oprettelse af enten milepæl eller post, 

udtrykker en informant, at Thirdroom signalerer, at platformen er udarbejdet til at gøre brugerne 

mere kreative (bilag 31). Det kan argumenteres, at brugerne efterspørger funktionalitet fra 

andre populære platforme, men oplever constraints da platformens affordance (Norman, 2013, 

s. 145-146) er begrænset. Ydermere kan det argumenteres, at reglen om support internal locus 

control gør at testpersonerne ikke føler sig i kontrol (Shneiderman & Plaisant, 2010, s. 89). Et 

af brugerønskerne for informanterne er at tidslinjen skal være nemmere at finde ud af, og 

samtidigt byde ind til mere interaktion. Informanten nævner, at der mangler information i 

forhold til, hvordan der oprettes et post (bilag 31). Det kan argumenteres at tidslinjen ikke 

informere og tilbyder tilstrækkelig information til brugerne om, hvordan funktionen skal 

benyttes. Informanterne kommer også ind på, at informationen om anvendelsen skal være 

tilgængelig hele tiden. Det kan argumenteres, at brugerne af Thirdroom på nuværende tidspunkt 

ikke benytter sig at platformen tilstrækkeligt, eftersom informanterne ønsker hjælp til 

anvendelsen af tidslinjen (bilag 31). I det sidste brugerønske, i forhold til tidslinjen, efterspørg 

informanterne muligheden for at arbejde dynamisk i et post således at det er muligt at arbejde 

to eller flere brugere på en post, eller en mulighed, hvor brugerne kan kommentere internt i 

posten, så andre uden for projektet ikke kan se disse interne kommentarer. Dette er i stedet for 

at skulle oprette et opslag i “Backstage” funktionen, eller at benytte sig af en helt anden 

platform. Ud fra interviewet med Carlsen og mentoren (bilag 8) kan det argumenteres at dette 

i forvejen er en kendt udfordring, da mentoren italesætter samme udfordring. Mentoren nævner 

blandt andet at Thirdroom er statisk i stedet for at være dynamisk. Det kan argumenteres at 

Shneiderman og Plaisant (2010) regel om support internal locus control bliver brudt, da 
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brugerne ikke har den fulde kontrol over redigeringen af postene, efter at have oprettet dem (s. 

89). Det kan argumenteres at platformen begrænser brugerne i at samarbejde, hvilket er 

paradoksalt, da hele formålet med platformen er kollaboration. 

 

I forhold til brugerønsker omhandlende udvidelse af funktioner/værktøjer i Thirdroom, har 

vores informanter udtrykt et ønske om at tekstredigering burde foregå i større felter end det gør 

i forvejen på Thirdroom (figur 28). Dette ønske beskriver en utilfredshed i forhold til den frihed 

informanterne oplever ved brugen af Thirdroom. Dette ønske stemmer overens med Normans 

(2013) teoribegreb constraint samt affordance (s. 145 - 146), da informanterne oplever 

begrænsning, i forhold til hvor meget kontrol de besidder over tekstredigering på Thirdroom, 

samt at Thirdrooms tekstredigeringsfunktioner ikke tillader brugeren at skrive i et større felt. 

Ydermere kan dette understøttes af Shneiderman og Plaisants (2010) regel om support internal 

locus of control (s. 89), da informanterne ikke oplever at de har kontrol over Thirdrooms 

tekstredigeringsfunktion, altså de skal indordne sig under de forhold Thirdrooms 

tekstredigering tillader. 

Ydermere udtrykker informanterne et ønske om mulighed for billedredigering samt 

tegne/visualiseringsfunktioner (figur 28). Informanterne har en opfattelse af Thirdroom lægger 

op til at brugerne skal være kreative, derfor mener informanterne at Thirdroom burde tilbyde 

en funktion som brugerne kan tegne og/eller visualisere sin viden i.   

I forhold til billedredigering, mener informanterne at når der uploades et coverbillede til en 

milepæl, kan brugeren komme ud for at billedet har en forkert dimension. Hvis billedet har en 

forkert dimension, udvælger Thirdroom selv et område af billedet, der så passer i 

dimensionerne. Yderligere hvis billedet er for småt, kan dette ikke bruges på Thirdroom. Det 

kan argumenteres at informanterne selv ønsker kontrol over hvilke billeder de ønsker at benytte. 

 

Løsningsforslag 

Ud fra vores diskussion af identificerede problemer og behov, vil projektgruppen i følgende 

afsnit udarbejde en tabel indeholdende prioriteringer omhandlende disse problemer og behov. 

Vi som projektgruppe, har valgt at vurdere de forskellige problemer og behov, ved at inddele 

disse med værdierne lav, medium og høj. Denne kan findes i bilag 35.  

 

Der er i nedenstående tabel taget udgangspunkt i de problemer og behov med en høj værdi. 

Formålet med tabellen er at fremvise mulige løsningsforslag. Vores løsningsforslag er 

udarbejdet i forhold til en minimalistisk udvikling eller ændring, da det ikke er nødvendigt at 
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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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Delkonklusion  

Vi har som projektgruppe identificeret en række problemer ved Thirdrooms brugergrænseflade. 

Disse problemer er forbundet til brugervenlighed. Testpersonerne udviser en tendens til at 

klikke forkert, når de skal finde frem til specifikke funktioner, eksempelvis “Backstage” 

funktionen.  

I forhold til de nuværende arbejdspraksisser forbundet med Thirdroom kan der konkluderes, at 

nogle af disse arbejdspraksisser ikke lægger op til hensigtsmæssig brug af Thirdroom. Dette 

skal forstås på den måde, eksempelvis hvis en bruger ikke kan finde “Backstage” funktionen, 

vil arbejdspraksissen forbundet med opgavestyring gennem Thirdroom, kræve at brugeren skal 

bruge unødvendige kliks og mere tid på at udføre denne handling.  

Til slut har vi som projektgruppe udarbejdet en tabel, der indeholder vores løsningsforslag til 

de identificerede problemer og behov. I denne tabel har projektgruppen valgt at fokusere på de 

problemer og behov med “Høj” værdi og har derfor ikke inkluderet de af “Medium” og “Lav” 

værdi. Den fulde tabel findes i bilag 35. 
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Konklusion 

Konklusionen på dette projekt udmunder i løsningsforslag til platformen Thirdroom udarbejdet 

ud fra analyse og diskussion af identificerede problemer og behov. 

Projektgruppen har afholdt interviews med projektlederen af Thirdroom med henblik på at 

danne et overblik over de elementer, der skaber værdi for Thirdroom organisationen. Til at 

identificere problemer og behov, har projektgruppen analyseret brugervenligheden af 

Thirdroom ved hjælp af flere usability tests, samt afholdt workshops med henblik på at fastslå 

brugerønsker. Det kan konkluderes, at de fundamentale arbejdspraksisser ikke bliver anvendt 

hensigtsmæssigt af de studerende, på baggrund af en analyse af de nuværende 

arbejdspraksisser. De studerende anvender ikke projektstyrings- og samarbejdsværktøjerne i 

Thirdroom, da de studerende ikke er blevet informeret om disse. Projektgruppen kan 

konkludere, at der er arbejdspraksisser, der indeholder unødvendige sekvenser, der kan 

optimeres uden at platformen ændres drastisk. Projektgruppens usability tests er udført med 

henblik på at undersøge brugervenligheden af Thirdroom, hvoraf resultaterne har mundet ud i 

en analyse, der har ledt projektgruppen til en række, kategoriserede identificerede problemer 

og behov. I forhold til projektgruppens diskussionsafsnit, argumenteres der for prioriteringer 

forbundet med de identificerede problemer og behov. Ud fra disse er der blevet udarbejdet en 

række løsningsforslag, som projektgruppen mener, kan forbedre arbejdspraksisserne forbundet 

med Thirdroom.  
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