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Abstract 
 

This report details the IT design process, that we conducted in partnership with the danish 

media company, Mediehuset. The concept of the product, Bideo, is an e-learning platform, 

that is to be used in Danish high schools. On the site, you will be able to write and publish 

articles. Subjects and sources for the articles will be available on the website. We have used 

“Concept of an Educational Design”, theories about affordances, web design and e-learning 

to develop our final design. The process we undertake through the project, is inspired by the 

MUST model and theory about prototyping and Usability Testing.  

 

Furthermore, in the report, we will describe the development of our own e-learning design 

model. This model is inspired by the MUST model, theory about educational design, 

prototyping and our analysis. The model describes a process and focal points that would 

benefit the design of IT systems, that are to be used in an e-learning context (or Zone). We 

received overall positive feedback on the concept behind our final design, but got some 

negative feedback on the visual elements. 
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Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Problemformulering 
Hvordan kan Mediehuset lave en e-læringsplatform der opfylder gymnasieelever og 

gymnasielæreres behov? 

Arbejdsspørgsmål 
1. Hvem er mediehuset og hvordan kan vi blive enige med dem om projektets videre 

forløb? 

2. Hvordan kan mediehuset adskille sig fra de konkurrerende platforme? 

3. Hvordan er den nuværende arbejdspraksis for undervisningen i gymnasierne? 

4. Hvilke behov har gymnasieelever og lærere til en platform der kan variere 

undervisningsformen? 

5. Hvordan kan vi med udgangspunkt i teori om læringsdesign og vores indsamlede 

empiri, udforme en samlet vision for forandring?  

6. Hvordan kan vi udføre og analysere Usability Tests, der giver os elevernes vurdering 

af vores design? 

 

Indledning 
Mediehuset er et medie produktionsselskab, der udbyder web-tv og videoproduktioner til 

virksomheder. De har derudover kreeret undervisningsmateriale og stået for online kurser. 

De har været igang med at udvikle Bideo, et undervisningsværktøj, der kan bruges til 

artikelskrivning. Det er rettet mod unge mellem 15-24 år på ungdomsuddannelser.  

Da vi kontaktede Mediehuset, havde de et vagt koncept, samt kildemateriale der kunne 

bruges som indhold på hjemmesiden. De havde dog ikke en konkret forandringsvision, for 

det endelige design og dets brugssituation.  

De har allerede foretaget en række kvantitative undersøgelser, med udgangspunkt i 

målgruppen og konkurrerende platforme på markedet. Vores opgave var derfor at samle 

kvalitativ empiri, gennem egne undersøgelser. Derigennem ville vi opnå en højere grad af 

forståelse af problemet, altså den nuværende arbejdspraksis og målgruppens ønsker og behov. 
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Med udgangspunkt i teori om gamification, da designet handler om gamification i undervisningen



Dette skal vi bruge til at udvikle en samlet forandringsvision, som implementeringen af 

designet skal medføre.  

Vi vil lave en konkurrentanalyse, af andre e-læringsplatforme der er på markedet. Dette vil vi 

gøre med udgangspunkt i teori om design af uddannelsesspil (Concept of An Educational 

Design), teori om affordances, gestaltlovene og Steve Krug’s fem pointer om webdesign for 

at analysere både funktionaliteten og det visuelle i de udvalgte platforme. 

Desuden vil vi udføre en workshop med fem elever i alt, enkeltinterview med tre elever og et 

interview med en lærer. Erfaringerne fra disse dataindsamlinger, grupperer vi efter 

overskrifter i to affinitetsdiagrammer. Det ene affinitetsdiagram kortlægger den nuværende 

arbejdspraksis, og er derfor mere analyseorienteret, hvor den anden kortlægger elevernes 

ønsker og ideer om den fremtidige arbejdspraksis i en mere designorienteret tilgang.  

Ud fra disse analyser designer vi en prototype, udformet i HTML, CSS, JavaScript og PHP, 

som vi tester på vores brugere i en Usability Test.  

Til slut vil vi i vores diskussion opsummere erfaringerne fra vores undersøgelser og teorierne 

der blev brugt, i en designmodel der fokuserer på udformningen af IT-systemer og tilhørende 

e-lærings zoner. 

 
 
 
Etableringsfase 

Etableringen af vores projekt sker i det der i MUST-metoden kaldes forberedelsesfasen. 

Denne fase, og metodens øvrige faser vil vi beskrive i rapportens redegørelsesafsnit. Vi vil 

lave vores forundersøgelse ud fra hvem vi skal implementere vores design til, samt hvordan 

vi, i partnerskab med Mediehuset har en forestilling om hvordan designet skal indgå. Heri vil 

vi komme ind på møder med Mediehuset, defineringen af målgruppen, problemformuleringen 

og planen for projektet, ved brug af referencelinjeplanlægning. 

 
Det essentielle for vores etableringsfase, er vores møder med vores partner. Det handler om 

planlægning med dem, og hvordan vi kommer i gang. 

Hertil har vi tidligt i processen holdt møder med Mediehuset, for at opnå enighed og en fælles 

forståelse for alle aspekter af designet. Nedenfor ses en beskrivelse af indholdet af de enkelte 

møder vi har haft med Mediehuset. 
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Første møde:  

 Mediehuset ville gerne høre hvilke ressourcer vi har brug for, for vores projekt. Hertil har de 

sørget for, at vi kunne få kvantitativ data fra gymnasielærere og gymnasieelever, som er vores 

målgruppe. Vi fortalte dem, at vi ville lave workshop for nogle elever, for at få et overblik 

over de problematikker der er i forbindelse med den nuværende praksis, samt om eventuelle 

løsninger kan ses gennem Bideo.  

Sammen blev vi enige om, at gamification i forbindelse med Bideo platformen var et element 

der kunne gøre undervisningen sjovere, og derfor skulle være en del af designet.  

Vi debatterede hvordan de unges artikler kunne få kliks, som en del af det sociale 

sammenhold blandt eleverne. 

Det blev derudover diskuteret at Bideo platformen skal være en kombination af e-læring, 

herunder artikler og kildemateriale, samt online-kurser og information om Mediehuset som 

virksomhed. 

I forbindelse med undervisningen, skal der være mulighed for rettelse af opgaver af lærere. 

Eleverne skal have adgang til research og nyttige links, så de kan danne holdninger og 

publicere artikler på siden.  

Mediehuset klargjorde derudover at siden i større grad skal være tekstbaseret, og mindre 

videobaseret.  

Der skal også være en værktøjskasse, der skal hjælpe den enkelte elev med at publicere 

artikler, ved eksempelvis at vise en template.  

Det blev til sidst klargjort at søge-egenskaber er vigtige for siden, for mulighed for filtrering i 

søgningen.  

  

Andet møde: 

Til andet møde blev der diskuteret hvorvidt konkurrenceelementer, i form af eksempelvis 

quizzer ville kunne få tingene i gang. I samspil med Mediehuset kom vi frem til, at 

formindskelsen af tidsspild, i forberedelsen og udførelsen af undervisningen, var essentielt på 

for platformen. Samtidig med det, skulle den enkelte elev spare tid på vejledning og 

litteratursøgning.  

Til mødet blev vi også enige om, at undersøge konkurrenter, og foretage en 

markedsundersøgelse, for at komme frem til hvordan Bideo adskiller sig fra de øvrige 

platforme.  
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Tredje møde:  

Til dette møde viste vi vores samarbejdspartner vores første prototype, som skulle vurderes 

og forstås. Virksomheden skulle netop vurdere hvorvidt vi var på rette spor. Vi forsøgte at 

lave en mock up ud fra vores første to møder, samt vores egne ideer og kapaciteter til hvad vi 

forventede, at vi kunne med den endelige prototype.  

Ud fra diskussioner om prototypen, kom vi frem til at det endelige design skulle indeholde 

følgende elementer:  

-       Frontend: De gode artikler skal stå der. Der er kun elevartikler, ud fra hvert fag. 

En salgsside til skolen – skoleabonnement.  

-       Gamification: Quizzer til slutningen af undervisningen – en del af vurdering af præstation 

til undervisning og karakter 

-       Toolboks: både værktøj til journalistik og om publicering, samt store opgaver 

(SRO, SRP DHO)  

 

Virksomheden mente at prototypen visuelt gav mening. Det blev endvidere specificeret at 

Bideo skal være en platform med tre sider, hvor man kan lære at lave artikler, hvor der er et 

arkiv med færdige opgaver og en forside med bedste artikler. 

Vi viste også en frihåndstegning, som vi havde lavet til mødet. Målet var at ramme alt fra 

almindelige samfundsfagsopgaver, til større opgaver såsom SRP, hvilket vi stod til at 

sørge for. Den startede også diskussion om nuværende platforme og hvordan Bideo kunne 

passe ind i dette marked. 

Frihåndstegning: 

7 

depay
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depay
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depay
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Kunne måske skrive mere konkret om hvad der blev diskuteret. Hvilke platforme og hvad de sagde om bideo



 
Vi præsenterede dernæst vores referencelinjeplanlægning. Vores plan viste vores 4 faser, 

som stod til at hjælpe os med at vide hvornår vi skulle indgå i de forskellige processer for 

etablering af designet. Den ville vise os vores ide omkring deadlines til vores partnere, og 

hvorvidt de var enige med den plan. 

 
Vi er kommet frem til, at møder med vores partnere er vigtige, for at forstå hvordan vi skal 

sælge vores koncept for brugerne. Her er vi kommet frem til, at vores partnere kan have en 

række ønsker og behov, som netop hovedsageligt bliver introduceret samt uddybet gennem 

disse møder. Det har derfor også  været vigtigt at skabe en fælles forståelse for, hvad der er 

vigtigt at etablere, både for vores partner og vores brugere. Det er ligeledes vigtigt at 

præsentere vores ideer til vores partnere, for at danne en fælles vision. Dette har vi etableret 

gennem vores referencelinjeplanlægning og frihåndstegning.  

 

 

Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi gøre rede for hvordan vi i projektet har afgrænset os.  
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I forbindelse med konkurrentanalysen valgte vi for at undgå et for bredt fokus, at afgrænse os 

til Verdensmålene.dk, Duolingo, Engram og Peergrade. Vi vurderede netop at et fokus på 

mere end fire konkurrenter, ville være problematisk for projektets overskuelighed. Andre 

sider som blev udelukket fra konkurrentanalysen er spilplatformen Kahoot og platformen 

Khanacademy. Peergrade blev valgt fremfor disse, grundet tidsbesparelsen for lærerne og 

interaktionen mellem eleverne.  

Efter nedlukningen af større dele af landet grundet Covid-19, var vi nødsaget til at afgrænse 

os i forbindelse med foretagelsen af interviews såvel som Usability Tests. Nedlukningen 

gjorde først og fremmest kontakten til eventuelle lærere særdeles problematisk.  Det ses 

derfor at der er foretaget et enkelt interview med en lærer, som vi formåede at etablere 

kontakt med gennem Mediehuset. Vi udførte derudover ingen Usability Test med læreren. De 

foretagede Usability Tests tog netop udelukkende udgangspunkt i gymnasieelever fra vores 

netværk, hvilket ligeledes var en nødvendig afgrænsning grundet nedlukningen. 

Workshoppen med eleverne blev også afgrænset til et online opkald, på grund af 

nedlukningen. Vi havde desuden også et større fokus på eleverne da de i en 

spørgeskemaundersøgelse, udført af mediehuset, sagde at de ikke ville have mere IT i 

undervisningen. Desuden ville eleverne være de primære brugere af platformen. Derfor var 

deres holdning specielt vigtig for udformningen af vores design.  

Nedlukningen har også betydet, at vi har måtte afgrænse Princip 3: Arbejdspraksis skal 

opleves  “Say Do princippet”, da vi ikke har haft adgang til konkret viden (Do), men blot 

abstrakt viden (say).  

Redegørelse 

I dette afsnit vil der først redegøres for UX, herunder de fire tidsmæssige indstillinger, 

hvorefter der fokuseres på affordance i forbindelse med projektet. Sidst redegøres der for 

Carsten Jessens “Concept of an Educational Design for Serious Games” model. Modellen 

fokuserer på teorier om pædagogik, læring og didaktik, og fokuserer endvidere på den enkelte 

lærer og elevs rolle i benyttelsen af spillet.  

UX 

UX er, hvor man undersøger før, under og efter. Det er bredt og holistisk.  
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Vi kan designe et produkt eller en service, men vi kan ikke kontrollere user experience eller 

situationer af processen og efter processen.  

  

User experience udgør en interaktion mellem bruger, system og kontekst (Jensen, 2013, s. 

23).  

UX defineres på forskellige måder, men skal forstås specifikt med udgangspunkt i;  

1. Brugerens opfattelse eller sanseapparat  

2. Interaktionen mellem bruger og system  

3. De tre konstituerende elementer i UX som er bruger, system og kontekst. 

 

Disse tre begreber udgør de nødvendige komponenter eller forudsætninger for 

brugeroplevelserne. System og bruger indgår i samme kontekst, hvorpå brugeroplevelsen 

opstår ud fra en interaktion mellem bruger og system. Man skal dog se det ud fra brugerens 

perspektiv. For at gå i dybden med de tre elementer, skal man netop se brugerens tilstand som 

omfatter det mentale. Det kan være forventninger, stemning og know-how. Det kan også 

være det fysiske eller psykiske, som fysiske ressourcer, følelser, tro og adfærd, der forløser 

sig før, under og efter brugen. I forbindelse med systemet indgår eksempelvis 

brugerinterface, funktionalitet, design og brand. Konteksten omfatter bl.a. de fysiske 

omgivelser, konteksten ift. det sociale, det tidsmæssige og infrastrukturen (Jensen, 2013, s. 

24).  

 

Affordances 
Der skelnes mellem forskellige former for affordances. Affordances understøtter 

brugerens oplevelse i systemet og består af forskellige funktioner i systemet. 

● Kognitive affordances er funktioner der hjælper den enkelte bruger kognitivt. Det kan være 

præcise ord eller symboler, der giver brugeren en forståelse for et systems brugsfunktion. 

● Sensoriske affordances hjælper brugere gennem sansning. Det kan være gennem 

lyd eller visuelle elementer. 

● Funktionelle affordances tilknytter det fysiske med det funktionelle. Brugeren 

forbindes med funktionaliteten i programmet, ved eksempelvis at trykke på en knap. Det er 

dét der gør at programmet virker (Hartson et al, 2012, s. 643-644). 
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Carsten Jessen (Serious Games in Education): 
I computerspil spiller man ikke for at lære. Man lærer for at kunne blive ved med at spille. 

Spillerne lærer altså, for senere at kunne bruge den nyerhvervede viden i deres spil. I en mere 

konventionel form for læring, som i et klasseværelse, præsenteres materialet for en og bliver 

gradvist sværere. Det er svært at overføre i en uformel læringskontekst som i computerspil. I 

en formel læringskontekst er motivationen for eleven ekstern (som karakterer) frem for ens 

egne interesser eller behov. Dette kan fungere i et klasseværelse, men i computerspil ligger 

motivationen i at kunne spille videre eller bedre. Derfor skal eleven kunne se sammenhængen 

mellem det de lærer og hvordan det bidrager til deres chance for at spille videre. Dette ses 

eksplicit i online spil. Her er den viden man erhverver sig, vigtig for ens sociale relationer i 

spillet. Man kan stige i niveau, som kan øge ens sociale status og blive belønnet/lykønsket for 

det gennem spillet. Desuden skal ens viden kunne deles og ikke gives på forhånd, for at den 

viden nu har værdi i fællesskabet (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, S.164-166). 

 

Concept of an Educational Design for Serious Games 
Modellen inkorporerer teorier om didaktik, læring, leg og pædagogik. Desuden er der et 

fokus på elever og læreres rolle i brugen af undervisningsspil. Her beskrives to udfordringer i 

uddannelsesdesign.  

Den ene udfordring er selve udviklingen af spillet, hvor den anden omhandler brugen af den. 

I brugen af spillet kan fagligheden, lærere og elevers rolle, være væsentlige udfordringer der 

skal tages højde for (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 101). 
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Subject-specific/cross-curricular content 
Her ser man på hvilke fag spillet er designet til og hvilke aktiviteter dette kan medføre. 

Spillet har et emneområde, der kan være relevant i et eller flere fag. Det vigtigste punkt i 

uddannelsesdesign er at indholdet skal passe ind i fag. Her kan nuværende pensum være en 

del af overvejelserne. Hver kursusgang, i en uddannelsesmæssig sammenhæng, har et 

emneområde der passer ind i et fag. Målet er at få spillets emneområde til at hænge sammen 

med et emneområde fra det enkelte fag (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 103-104) 

 
Didactics 
Didaktik defineres som målene, indholdet, planlægningen, forberedelsen og vurderingen af 

undervisning og læring. Der defineres tre didaktiske niveauer;  

1. Øvelsesniveauet,  

2. Forberedelsesniveauet  

3. Niveauet med teoretisk refleksion  

Disse afhænger af og interagerer med hinanden og ses når de bruges sammen, som en helhed. 

Da elever bruger meget tid på spil og digitale medier udenfor undervisningen, ser man 

potentiale i at bruge det i undervisningen. Dog skal man overveje didaktikken bag, hvordan 

det kan bruges i undervisningen, såvel som elevens rolle (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 

104-106). 

  
Learning 
Social 
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Kunne være en linjes introduktion, i stedet for 2 overskrifter over hinanden



Sociale læringsprocesser bidrager til, men kan også være en forudsætning for individuel 

læring. I sådan en situation bidrager individet til den delte læringsproces. En social 

læringsproces kan dermed ses, som det en række individer lærer i et læringsfællesskab. 

 
Formel og Uformel Læring 

Med formel og uformel læring ser man på konteksten man lærer i. For unge og børn er den 

formelle kontekst tit i skolen, hvor formålet med aktiviteterne er at lære. I timerne kan 

lærerne organisere aktiviteter, som skal få eleverne til at lære.  

Den uformelle kontekst sker derimod uden for skolen, hvor læring er et middel for at få viden 

og kompetencer til at udføre bestemte aktiviteter. For eksempel når man lærer engelsk for at 

kunne spille et online computerspil og snakke med de andre deltagere. Her tager de unge selv 

initiativet for deres læring, for at kunne spille. Disse to læringsstrategier er meget effektive, 

når de kombineres og ses i sammenhæng med hinanden. 

 

 

Læringsfællesskaber i digital miljøer 

I digitale miljøer opstår der læringsfællesskaber, hvor individerne sammen kan lære. Dette 

kan enten foregå ved at individerne deler viden gennem netværket eller ved, at man sammen 

løser problemer og dermed opnår ny viden (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 106-109).  

 
Pedagogical approaches 

Uddannelsesdesign drager på flere pædagogiske tilgange, såsom projekt pædagogik.  

Med projekt pædagogik er der fokus på defineringer og løsninger af problemer, og 

deltagelse/inkorporering og vejledning af deltagere. Disse aspekter er med til at øge elevernes 

deltagelse og produktion. Gaming som koncept opfordrer til brugerdeltagelse og vejledning, 

hvor man løser og eventuelt konstruerer problemer. 

 
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) er et felt der undersøger hvordan 

elevers samarbejde kan understøtte læring. Thinking Together konceptet fra CSCL, fokuserer 

på elevers dialog, som led i kollaborativ læring. Der er tale om en udforskende dialog, hvor 

man opstiller hypoteser om emner, udfordrer hinandens synspunkter og diskuterer. 
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Arbejdsprocessen fortsætter når man har opnået enighed om forslag. Her kan spil bruges til at 

skabe dialog under og efter brugen af spillet. Denne dialog/diskussion af emnerne kræver at 

eleverne reflekterer over og udvikler deres argumenter, og dermed bidrager til deres læring 

(Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 110). 

 
Play Theory 
Teorien ses baseret på et femårig langt studie i børns brug af digitale medier.  

Studiet viste at der er en række faktorer, som eleverne netop finder vigtige i brug af digitale 

medier til eks., at chatte, spille og søge information. 

 

Der defineres endvidere syv faktorer for leg, som kan øge deltagelsen fra eleverne, i brug af 

digitale medier, i undervisningen.  

1. Handling - det at gøre noget selv og tage kontrollen 

2. Udfordring - det at stå overfor udfordringer der skal løses, eller selv at skabe dem. 

3. Tingsliggørelse - det at skabe, producere og eksperimentere. 

4. Socialitet - det at kommunikere og tage del i fællesskaber. 

5. Opnåelse - det at opnå respekt og anerkendelse gennem ens bedrifter. 

6. Selv-fortolkning - det at udforske ens identitet. 

7. Nydelse - det at tage del i aktiviteter, der giver sensorisk eller kropslig nydelse 

(Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 111-112). 

 
 
 
Computer Game Theory 

Spil brugt i en uddannelsesmæssig sammenhæng er designet med en antagelse om, at 

underholdningsspil har et utappet potentiale når det kommer til læring. De karakteristika der i 

denne sammenhæng er interessante at undersøge/designe udfra, beskriver Paul Gee, forsker 

ved Arizona State University, med en liste over de væsentligste. 

  
Interaktivitet 

Her beskrives interaktionen mellem den enkelte spiller, brugergrænsefladen og andre spillere. 

Jo mere åbent spillet er, desto bedre kan brugeren fortolke og skabe ting i spillet. Dette fører 

til følelse af ejerskab og kontrol af spillet.  
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Adaptation 

Adaptation beskriver hvordan spillet kan tilpasses, for at imødekomme forskellige personers 

måder at lære på. 

  

Strong Identity 

En stærk identitet kan ses i form af en virtuel karakter der kan tilpasses efter brugerens 

ønsker. Identiteten er tæt relateret til de funktioner, evner og mål brugeren har i spillet. 

  

Well Ordered Problems 

Problemerne man skal løse i spillet er organiseret på en måde, så de går fra simple til mere 

komplekse, jo mere man gør fremskridt.  

  

 

 

Frustrating in a Good Way 

Sværhedsgraden kan justeres og der gives feedback, så spillere udfordres og får feedback på 

deres progression.  

  

Cycle of expertise 

Dette kan ses i spil, hvor det man lærer optræder flere gange, så man bliver testet og kan øve 

sig for at blive bedre til spillet.  

  

Depth and fairness 

Et spil har dybde, hvis det man lærer er simpelt, men bliver mere komplekst jo længere man 

kommer i spillet. Et spil føles fair, hvis det er udfordrende, men succes stadig er muligt 

(Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 112-113).  

  
  
Communication and multimodality 
Gennem udtrykkelsen af ens design gør man brug af forskellige modaliteter. Man kan sende 

sit budskab gennem tekst, lyd, billeder eller grafiske installationer. Dette er vigtigt at overveje 
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i udviklingen af ens design, da kombinationen af forskellige modaliteter kan ændre effekten 

af kommunikationen. Det kan dermed også påvirke måden indholdet bliver modtaget af 

brugeren på (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 113-114). 

  
  
Children and Children positioned as pupils 
Meningsdannelse er en social proces, hvor børn konstant tilpasser deres forståelser, baseret på 

de interaktioner de har med andre. 

I en formel kontekst har eleven et bestemt forhold med læreren, hvor de i en uformel kontekst 

skal have lov til selv at udforske og lege (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 115). 

  
Technology 
Teknologi er centralt i design af læringsspil. Udover selve den teknologiske platform man 

udvikler, er der andre teknologier der kunne bruges sammen med ens design. Det kunne 

eksempelvis være en blog der kan være med til at understøtte elevernes læring. Desuden er 

det vigtigt, gennem udviklingsprocessen at notere teknologiske innovationer, der kunne 

inspirere ens endelige design. Det kunne være sociale medier, der inspirerer designere af 

læringsspil til at gøre spillene mere sociale (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 116). 

  
The role of the teacher 
Mange undervisningsspil tager ikke højde for lærerens rolle i undervisningen. Man ser spillet, 

som noget eleven kan gøre brug af, mens læreren ikke er til stede. Læreren kan være fysisk 

og socialt til stede, men ikke professionelt, da man afhænger af elevens evne til selv at 

navigere sig igennem IT’en og indholdet. Dette kan gå ud over eleverne, da lærerens rolle i 

undervisningen er vigtig for deres læring, og manglende deltagelse, fra lærerens side, kan 

derfor hæmme elevernes motivation. Læreren bliver ofte først aktiv og tilstedeværende efter 

elevens brug af spillet.  

Det er derfor vigtigt at overveje lærerens rolle i udviklingen af IT’en der bruges i 

undervisningen.  

Læreren kunne eksempelvis involveres ved at have en rolle i undervisningsspillet. 

Dette ville give læreren muligheden for at følge elevens læringsprocess og bryde ind, med 

viden om emnet/faget eller give feedback på elevernes handlinger i et spil. På den måde 

kunne læreren bidrage til elevernes igangværende læringsproces.  
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Man kunne også tillade lærerne at tilpasse indholdet i spillet/IT’en, med deres egne tekster, 

videoer eller andet kildemateriale.  

Når man giver lærerne muligheden for at bryde ind og bidrage til elevernes læring, er der 

større chance for at de føler at IT’en relevant for deres undervisning. Dette giver dem 

muligheden, for at være professionelt til stede i undervisningen (Egenfeldt-Nielsen et al., 

2011, s. 116-118). 

 
Context 
Konteksten er et element der påvirker flere af de øvrige elementer i modellen. I modellen 

forstås konteksten som det omkringliggende læringsmiljø. Det er altså de fysiske og 

teknologiske omgivelser, deltagere og aktiviteter. Det kan være lærere og elever, de fysiske 

omgivelser og hvordan de kan påvirke læringsoplevelsen (Egenfeldt-Nielsen et al., 2011, s. 

118). 

 

Gestaltlov 

Gestaltloven beskriver hvordan vi mennesker sanser, når vores hjerner opfatter 

sammenhænge i omverdenen.  

I webdesign er gestaltloven god at bruge, fordi det skaber et overblik for brugeren. 

Gestaltloven består af flere love, som hver især hjælper det enkelte individ med at organisere 

sine informationer. Det ses eksempelvis at indholdet i webdesignet bliver mere overskueligt.  

Lovene er som følgende; 

1. Loven om nærhed - Symboler, der er tætte på hinanden, forstås som hørende sammen. 

2. Loven om lighed - Når symboler ligner hinanden, forstås de som hørende sammen. 

Dette kan forstærkes, hvis farverne er ens for symbolerne.  

3. Loven om lukkethed - Man opfatter symboler som hørende sammen, når de optræder i 

samme ramme 

4. Loven om Forbundethed - Symbolerne er forbundet, så de forstås som at høre 

sammen. Det kan eksempelvis være farver, eller streger der parrer dem sammen. 

5. Loven om figur og baggrund - Det stykke på siden, som angiver det mindste areal, 

defineres som værende figuren. 
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For at opnå et succesfuldt webdesign, skal design og funktionalitet være sammenhængende, i 

stedet for modarbejdende. 

Der er netop forskellige elementer, der hjælper menneskets hjerne med at reagere på det der 

er intentionen med funktionerne (Nielsgamborg, 2020). 

 

 

Steve Krugs fem pointer 

For at skabe en god hjemmeside er der behov for at slutbrugerne, de fremtidige kunder, kan 

navigere rundt i hjemmesiden så let som muligt. For at gøre dette, har vi valgt at anvende 

Steve Krugs fem pointer der kan hjælpe os med at skabe et godt webdesign. 

De fem vigtige pointer lyder; 

- Et klart hierarki for hver side 

- At udnytte konventioner  

- At dele siderne op i mere klare definerede kasser 

- Gøre det utvivlsomt hvad der skal være klikbart 

- Minimer lyd/støj 

Et klart hierarki for hver side 

Først og fremmest skal en hjemmeside skabe et tydeligt hierarki. Dette skal gøres for at 

brugeren hurtigt indser eller får en fornemmelse af, hvilke dele og elementer der hører 

sammen på hjemmesiden. Titler og overskrifter skal stå øverst på en hjemmeside, hvorimod 

et afsnit eller mindre tekst skal stå længere nede (Krug, 2006, s. 31). 

At udnytte konventioner  

Pointen dernæst handler om at udnytte konventioner. Vi skal altså udnytte de forståelige 

konventioner i form af ikoner. Gode eksempler er f.eks. søge- funktion ikonet og 

indkøbsvogns ikonet. Disse ikoner er genkendelige og forståelige for alle mennesker, og 

derfor bør de udnyttes for at skabe den bedst mulige hjemmeside (Krug, 2006, s. 35). 
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At dele siderne op i mere klare definerede kasser 

Det tredje punkt Krug taler om er at dele siderne op i mere klart definerede kasser. Dette skal 

netop gøres for, at skabe bedre overblik for brugerne. Ved at dele siderne op i klare kasser 

finder brugerne hurtigt ud af hvad der er vigtigt og relevant at kigge på (Krug, 2006, s. 36-37) 

 

Gøre det utvivlsomt hvad der skal være klikbart 

Punkt fire handler om, at tydeliggøre det der er klikbart. Det vil altså sige at det der er 

klikbart skal tydeliggøres, samtidigt med at det der ikke er klikbart også skal være 

tydeliggjort. Eksempelvis kan det der er klikbart markeres med teksten “klik/tryk her”, have 

en boks rundt om sig eller stå i en anden farve. Brugere er tit i tvivl om hvad det næste skridt 

er og hvor de skal klikke for at gå videre. Derfor er det ifølge Krug vigtigt at gøre forskel på 

hvad der er, og hvad der ikke er klikbart. (Krug, 2006, s. 37) 

Minimer lyd/støj 

Til slut skal lyd/støj minimeres. Dette betyder altså, at travlhed/larm og baggrundsstøj ikke 

skal være til stede på siden. Travlhed/larm tager udgangspunkt i det at en hjemmeside bruger 

for mange farver eller har for mange elementer. En hjemmeside skal simplificeres for, at 

brugeren hurtigt kan navigere rundt på siden. Når der er for mange elementer på en 

hjemmeside vil brugere finde siden forvirrende og svær at bruge. Baggrundsstøj handler om 

at der er for mange detaljer på hjemmesiden. Hvis detaljerne ikke er nødvendige, skal de 

undlades (Krug, 2006, s. 38).  

David Huffaker: ”Reconnecting the classroom: E-learning pedagogy 

in US public High Schools”.  

Artiklen forklarer, at e-læring får en helt ny betydning for undervisningen, fordi eleverne 

bruger internettet som en standard i deres hverdag.  

  

E-læring er godt for læreren 
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Artiklen siger også, at der er mange måder hvorpå teknologi kan være et godt værktøj for 

lærerne i undervisningen. Eksempelvis udøver e-læring muligheden for aktivt at engagere 

eleverne for fælles arbejde, feedback til eleverne og et redskab til transformation i læring 

(Huffaker, 2003, 359). 

  

Ifølge videnskaben for læring, er eleverne nødt til at få individuel tid i deres undervisning. 

Det kan være svært for lærerne at udøve den tid til feedback og den hjælp de individuelt 

behøver. Derfor kan man gøre det nemmere, ved eksempelvis quizzer, som giver hurtige 

resultater i den enkelte elevs opgave samt forståelse for emnet. (Huffaker, 2003, 360).  

  

 

Bredere adgang til læring 

For at bruge internettet til kommunikation, kan elever både få muligheden for at snakke med 

videnskabsmænd, iværksættere og politiske folk, og endda komme i samarbejde med dem. 

Det hjælper eleverne med at forstå hvordan de selv kan få en indflydelse på ting. 

  

Fordele ved e-læring 

E-læringsværktøjer tilbyder tekniske fordele for undervisningen i klassen. De tekniske 

fordele gør, at det er skalerbart, som er tidsbesparende, fleksibelt og tilpasningsdygtigt for 

nye læringssituationer (Huffaker, 2003, 361).  

  

E-læring er også fordelagtigt, fordi det kan reducere den tid det tager at skrive opgaver, og 

designe et helt forløb/kursus. Derved har lærerne mulighed for at bruge tiden et andet sted – 

fx til at engagere eleverne og hjælpe dem mere. 

  

Hvorfor e-læring er en fordel  

·     Det kan personliggøres, give feedback, og individuelt brug af værktøjet og egen 

fremgangsmåde til læring.  

·     E-læring involverer kommunikationsværktøjer, der hjælper de enkelte studerende 

med at samarbejde med deres medstuderende, uanset niveau. 

·     Det tilbyder unikke tekniske fordele, foreslår nye muligheder om hvordan man 

designer et kursus eller en læringsoplevelse (Huffaker, 2003, s. 362).  
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E-læring som supplement til traditionel undervisning 

E-læring skal anses som en supplerende læringsform der står til at forbedre undervisningen, 

istedet for en erstatning af den traditionelle undervisningsform. Det kan være et værktøj for 

lærerne på flere måder. Der er eksempelvis interaktive multimedier, som hjælper eleverne 

med at forstå undervisningsmaterialet bedre, via quizzer, spil, og andre øvelsesopgaver. 

Samtidig kan lærerne observere bestemte elevers progression nemmere, pga. øjeblikkelig 

feedback. Desuden kan chatrum være nyttige, for at gøre kommunikationen mellem lærerne 

og eleverne mere fleksible, samtidigt med at viden kan deles lettere blandt eleverne, for at 

opnå et fælles mål sammen. Det samme er gældende for videoer og konferencemøder. samt 

for at se mere realistiske kontekster igennem de her videoer (Huffaker, 2003, 366-367).  

  

E-læring udenfor undervisning 

E-læring kan også bruges udenfor undervisningen. Hvis man implementerer det til eleverne 

uden for undervisningen, vil de lærer for evigt, fordi det er overalt. Hvis man skaber 

aktiviteter, for internettet, der lærer eleverne noget om viden, vil de blive ved med at lære 

(Huffaker, 2003, 367).  

What do Prototypes Prototype? 
I teksten “What do Prototypes Prototype?” skriver Hill et al. om hvordan man kan bruge prototyper til 
at teste ens koncept. Da IT-systemer ofte har en høj grad af kompleksitet, kan det være besværligt at 
teste hele konceptet, specielt i tidlige faser af projektet. Det at vælge den rigtige prototype til ens 
formål er derfor en kunst hvor man kan overveje følgende elementer (Hill et al., s. 1).  
 
Fidelity & Resolution 
Forskellige steder i en designproces, kan man bruge varierende prototyper for at teste forskellige ting. 
To begreber der bruges til at beskrive udviklingsgraden af disse prototyper er Fidelity og Resolution.  
Her ses Resolution som detaljeringsgraden af ens prototype. Det omhandler netop antallet af detaljer 
man inkluderer i ens design, i prototypen. 
Fidelity bruges til at beskrive hvor tæt prototypen er på det endelige design. Her menes der de visuelle 
og funktionelle dele af designet, som ikke nødvendigvis hænger sammen med soliditeten af designet 
eller hvor man er i designprocessen (Hill et al., s. 3). 
 
Role, Look and Feel & Implementation 
Fidelity og Resolution beskrev selve prototypen, men hvis man skal beskrive det der testes med ens 
prototype, kan man bruge begreberne Role, Look and Feel og Implementation.  
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Med Role bruger man ens prototype til at se hvilke rolle ens produkt skal spille, i den kontekst den 
skal være i. Det kan specielt være relevant, hvis ens koncept ikke er helt fastlagt, men man har en ide. 
Her skal prototypen vise rollen produktet skal spille, så man kan få feedback på dette. 
Med Look and Feel bruger man prototypen til at undersøge den sensoriske oplevelse af ens prototype. 
Det er netop det brugeren føler, ser og hører når de bruger prototypen. Her skal man, med prototypen, 
simulere brugssituationen så den kan evalueres.  
Ved Implementation ser man på den konkrete implementeringssituation og hvordan selve prototypen 
skal virke (Hill et al., s. 3). Her kræves det ofte et system der har funktionalitet. 

Metoder 

I dette afsnit vil vi redegøre for vores anvendelse af metoder. Der vil i afsnittet netop 

redegøres for Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsens MUST-metode, med speciel 

fokus på metodens fire principper, såvel som metodens fire faser. Dernæst redegøres der for 

anvendelsen af workshop, og forskellene mellem de semistrukturede, strukturerede og 

ustrukturerede interviews. Sidst i afsnittet vil der redegøres for affinitetsdiagrammet, 

referencelinje planlægningen og Usability Test.  

 

MUST-metoden 

 

MUST er en metode udviklet af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen. Metoden 

ser IT-systemer i de arbejdsorganisatoriske sammenhænge de skal indgå i. Metoden fokuserer 

derudover på eventuelle nødvendigheder for den enkelte brugers opnåelse af den ønskede 

forandring. Der fokuseres endvidere på inkluderingen af adskillige aktører i form af 

eksempelvis virksomheder eller enkelte brugere i implementeringsfasen (Bødker et al., 2008, 

s. 30). 
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Metoden vægter også et kritisk syn på virksomhedens eventuelle løsningsforslag, da det anses 

som værende kritisk, at løsningsforslaget på ethvert tidspunkt er ændringsbart (Bødker et al., 

2008, s. 30). 

Løsningsforslagets væsentlige rolle kan især ses i metodens fokus på foretagelsen af 

forundersøgelser. En forundersøgelse gennemføres i en virksomhed og giver et overblik over 

løsningsforslagets eventuelle effekt på problemstillingen (Bødker et al., 2008, s. 29).  

MUST-metoden anser yderligere tidspunktet samt situationen hvori forundersøgelsen 

gennemføres for at have en stor betydning på dens udførelse. Hver forundersøgelse defineres 

derfor som værende unik  

(Bødker et al., 2008, s. 34). 

 

 

MUST-metodens fire principper 

MUST-metoden tager udgangspunkt i fire principper. 

Først tages der udgangspunkt i princippet om en samlet vision, som netop står til at sikre 

bæredygtighed. En samlet vision kræver en såkaldt samtænkning af virksomhedens ide hvor 

der fokuseres på IT, kvalifikationer og arbejdsorganisation. Princippet tillader, at der opstår 

uoverensstemmelser i virksomheden (Bødker et al., 2008, s. 72-73). 

Der tages dernæst udgangspunkt i princippet om reel brugerinddragelse. Den enkelte bruger 

har behov for at opnå viden om IT-projektet samtidig med, at den enkelte IT-designer har 

behov for viden om brugerens arbejdsområde (Bødker et al., 2008, s. 76). 

Der vægtes ligeledes et princip om at arbejdspraksis skal opleves (say-do princippet). Dette 

princip fokuserer på IT-designeren, der har mulighed for at foretage en 

observationsundersøgelse for at opnå indblik i den arbejdspraksis der står til at blive ændret 

(Bødker et al., 2008, s. 83-84). 

Til sidst ses princippet om forankring som drejer sig om at skabe forståelse samt opbakning 

til forundersøgelsen, og dens mål (Bødker et al., 2008, s. 89). 

 

MUST-metodens faser 

MUST-metoden foreslår at en forundersøgelse organiseres med udgangspunkt i fire faser. 

Disse fire faser vægter fire overordnede beslutningssituationer (Bødker et al., 2008, s. 102). 
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Forberedelsesfasen 

I forberedelsesfasen foregår projektetableringen, hvor det netop bliver besluttet at der i 

projektet skal foretages en forundersøgelse. Denne fase står til at fremhæve et 

projektgrundlag såvel som et overblik over forundersøgelsens deltagere, indhold osv. (Bødker 

et al., 2008, s. 102). 

Der sættes derudover fokus på hvordan projektet overordnet set skal udføres. Et fokuspunkt i 

denne fase kan eksempelvis være hvilke teknikker der forudsiges at blive anvendt. Formålet 

er netop at alle interessenter får en øget forståelse for projektets mål samt grundlaget for 

forundersøgelsen. (Bødker et al., 2008, s. 112). 

 

 

Fokuseringsfasen 

Fokuseringsfasen fører til en strategianalyse, hvor relationen mellem virksomhedens strategi 

og forundersøgelsens mål fremhæves. I denne fase identificeres virksomhedens omgivelser 

og forretningsstrategi også 

(Bødker et al., 2008, s. 103). 

Det undersøges netop hvorvidt rammerne for IT-implementeringen og anvendelsen er i 

korrespondens med virksomhedens forretningsstrategi. Formålet med denne fase er 

kreeringen af et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med forundersøgelsen (Bødker et 

al., 2008, s. 140). 

 

 

Fordybelsesfasen 

I fordybelsesfasen kreeres en analyserapport, hvor fokuspunktet blandt andet er en 

prioritering af virksomhedens mål og problemer. (Bødker et al., 2008, s. 103). 

 Denne fase kan etablere en forståelse for de elementer som designet eksempelvis skal 

fremhæve. Fordybelsesfasen kan derudover give indsigt i hvor markant en ændring 

virksomheden er i stand til at realisere. Dette er især vigtigt for at undgå et design der kort 

efter implementeringen bliver forkastet 

(Bødker et al., 2008, s. 165). 

 

24 



 

 

 

 

Fornyelsesfasen 

Fornyelsesfasen defineres sidst som den fase med forundersøgelsesrapporten som 

slutprodukt. Fokuspunktet er her hvad der helt konkret skal implementeres, samt hvordan 

denne implementeringsfase skal finde sted. Fornyelsesfasens slutprodukt ses ofte i 

forbindelse med eventuelle prototyper eller mockups af det endelige produkt (Bødker et al., 

2008, s. 103). 

 

 

Workshop 

En workshop anvendes for at forstå forbrugernes nuværende arbejdspraksis. Det hjælper 

designerne med at forstå, hvordan brugerne bedst vil anvende den IT, der skal designes.  

En workshop tager mellem et par timer, til en halv dag at lave, hvilket gør det fordelagtigt at 

lave sin workshop primært designorienteret. Projektgruppens formål er at samle og bearbejde 

informationer, som afklarer et tema. Fordi man i et projekt skal lave interviews, observationer 

og en masse forberedelse, er en workshop god da den kan skabe overblik og sammenhænge i 

de informationer der er indsamlet (Bødker et al., 2008, s. 278-279).  

 

Interview 

Interview er en metode der kan være fordelagtig at bruge, i sin forundersøgelse. Der findes 

forskellige former for interviews, som tager udgangspunkt i de informationer man skal 

indsamle. Det ene er det strukturerede interview, som betyder, at der stilles præcist 

formulerede spørgsmål. Denne form ønsker man, når man har en større gruppe, der skal svare 

på de samme spørgsmål. Svarene vil derfor også behandles kvantitativt og statistisk.  
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Den anden er det ustrukturerede interview som betyder, at der stilles brede spørgsmål, som 

ikke nødvendigvis kræver korte og præcise svar. Det kan føre til mere uddybende svar, som 

kan ende ud i en dialog. Interviewformen sørger for subjektive svar, som gør interviewet 

kvalitativt (Bødker et al., 2008, s.254-255).  

Endeligt er der det semistrukturerede interview, som er en blanding at de to ovenfor. Man har 

forberedt spørgsmål til det kommende interview, men er åben for spontane spørgsmål, eller 

dybdegående spørgsmål der kan forekomme under interviewet. Man har dog stadigt forberedt 

et sæt spørgsmål, der ønskes besvaret af informanten (Stragety Lab).  

 

Affinitetsdiagram 

Affinitetsdiagrammet er en metode der bruges til at skabe overblik over en større mængde 

observationer og interviews. Post-its med stikord, observationer eller udsagn fra interviews 

skrevet på, kan eksempelvis organiseres i grupper. En gruppe post-its man føler passer 

sammen, får dermed en overskrift. Overskrifterne præsenterer temaerne og generaliserer flere 

observationer til at være del af en bestemt gruppe (Bødker et al., 2008, s. 289-291).  

Referencelinje Planlægning 

En referencelinjeplan er en teknik, man gør brug af i sin forundersøgelse. Denne planlægning 

forholder sig til tidsplaner og indholdsmæssige ting der skal være en del af projektet, 

igennem et antal referencelinjer. Tidsplanen er fordelt i faser, hvor hver fase er mellem to 

referencelinjer. Fasen vil bestå af et antal aktiviteter der skal tilgå i projektet, så det bevæger 

sig fra den ene referencelinje til den næste (Bødker et al., 2008, s.229-230). En referencelinje 

plan er altså en plan der ser hvilke arbejdsformer der skal anvendes i vedkommendes projekt. 

Det resulterer i en plan som er præciseret af, de betingelser der skal implementere disse 

arbejdsformer (Bødker et al., 2008, s. 247). Man anvender denne teknik, fordi den hjælper 

gruppen med at regulere og få overblik over processen. Dette fører til at man formindsker 

uoverensstemmelser mellem planen og virkeligheden (Bødker et al., 2008, s.243).  
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Usability Test 

Usability Test skaber en forestilling om, hvordan brugerne anvender og tager imod et design. 

Det kan være i form af papirprototyper, mockups og wireframes uden funktioner. Det kan 

dog også være mere detaljerede prototyper, der har funktioner man kan teste (Lazar et al., 

2017, s.263).  

For at udføre en Usability Test, skal man igennem en række trin. Disse trin indebærer, at man 

først vælger nogle testpersoner, som er ens informanter. Dernæst udvælger man omgivelser, 

hvor testen skal foretages. For at få det meste ud af Usability Testen skal man forberede 

nogle opgaver som testpersonerne skal løse. Man skal tilmed vælge hvilke data og 

observationer der skal indsamles. Endeligt opsummerer man resultaterne fra testen, og tilføjer 

forslag til forbedringer (Lazar, 2017, s. 274).  

Med hensyn til testen, kan der opstå nogle problemer, som gør at testen ikke er succesfuld. 

Disse kaldes for Usability problemer, hvor det bl.a. kan være fordi brugeren ikke kan løse en 

opgave indenfor et tidsinterval. Det kan også være at brugeren giver op, bruger tre eller flere 

forsøg for at løse en opgave eller løser opgaven med et andet resultat end ønsket. Et Usability 

problem kan endda være, hvis brugeren foreslår noget andet til designet, i tilfælde af det 

eksempelvis ikke opnår brugerens forventninger til designet. Brugerens følelser og sanser er 

også vigtige dele af testen, så hvis brugeren virker overrasket over systemet eller udtrykker 

negative effekter til systemet, er det et problem (Jacobsen et al., 1998). Usability bliver 

såmænd defineret ud fra tre ting: effectiveness, efficiency og satisfaction.  

Effectiveness er den præcision og komplethed brugerne har med bestemte mål. Kan brugerne 

gøre det de har hensigt til eller ej? Opstår der fejl? Indikatorerne inden for effectiveness 

inkluderer kvaliteten af løsning og fejlrater.  

Efficiency er relationen mellem den effektivitet der er opnået, og de ressourcer der er brugt 

til at opnå dem. Disse indikatorer inkluderer tid til opgaveløsning for læring. Der ses på hvor 

hurtigt brugeren løser de givne opgaver og hvor lang tid det tager at lære at bruge 

programmet.  

Satisfaction er brugernes positive attitude til brugen af systemdesignet. Deres indikatorere 

kan inkludere attitude-rater og præferencer (Hornbæk, 2006, s. 84-87).  
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Delkonklusion for redegørelse: 

User experience (UX) giver os indblik i brugernes forståelse af vores design. Det fortæller, at 

vi skal se brugerens forståelse før, under og efter vi har vist dem vores design, hvilket giver 

os flere relevante aspekter af UX fra brugerne.  

Hertil kommer vi ind på affordances, som skaber et overblik over hvorledes vores 

designsystem skal forstås ud fra de forskellige funktioner det har. Her gælder det de 

kognitive-, sensoriske- og funktionelle affordances, som hver er gældende for funktionen af 

vores IT-system. 

Vi har også valgt Carsten Jessens ”Serious Games of Education” der forklarer hvordan 

computerspil kan være med til at lære brugeren noget, ubevidst. Her gælder det om, hvordan 

man kan forøge sit spilniveau ved at øge sin viden for spillet, og dermed spille videre eller 

bedre. Desuden er mange spil online, hvilket styrker brugerens sociale relationer, som netop 

kan være en motivation for at spille.  

“Concept of an Educational Design for Serious Games” er en model, med fokus på elever og 

læreres roller for brugen i undervisningsspil. Her fokuseres der på hvordan fagligheden 

passer til indholdet af pensum, hvor det samtidig er motiverende for elevernes læringsproces. 

Konteksten er vigtig for elevernes læring, og det er derfor man skelner mellem formel og 

uformel læring. Den formelle læring er det man traditionelt lærer, ved eksempelvis at gå i 

skole, mens den uformelle læring ses ud fra skolen, som fx et online spil. Spilteorien 

indeholder flere karakteristika, som bl.a. indeholder tilpasning af spillet, feedback ud fra 

sværhedsgraden og kompleksiteten af spillet.  

Vi har også redegjort for Gestaltloven, da det beskriver love om menneskers sanser og 

hjerners opfattelser af sammenhænge i omverdenen. Der er 5 love, der hver beskriver den 

information der skal til, for at gøre en webside overskuelig. Lovene beskæftiger sig 

eksempelvis med den måde symboler på en side er placeret og sammensat med andre 

symboler.  

Vi har redegjort for MUST-metoden, da den ser IT-systemer i de arbejdsorganisatoriske 

sammenhænge vi skal indgå i. Metoden følger fire principper, og fire faser. Principperne er 
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de vigtigste udgangspunkter, fordi det giver en vejledning til hvordan man skal indgå i sit 

projekt. De lyder: 1) den samlede vision, 2) reel brugerdeltagelse 3) arbejdspraksis som skal 

opleves og 4) forankring. Faserne indeholder 1) en forberedelsesfase 2) fokuseringsfase 3) 

fordybelsesfase og 4) en fornyelsesfase. Disse faser er dem man igennem hele projektforløbet 

skal opnå.  

For at skabe en god hjemmeside, har vi kigget på Steve Krugs fem pointer. De fem pointer 

hjælper med at sammensætte en hjemmeside på en måde, der gør en hjemmeside så 

letforståelig som mulig.  

Vi har valgt at inddrage en artikel fra Huffaker der hedder ”Reconnecting the classroom: 

E-learning pedagogy in US public High Schools”, fordi den redegør for hvorfor man bør 

implementere e-læring i undervisningen på gymnasier. Det gælder både fordele for lærerne 

og eleverne, idet det har flere fordele for tidsbesparelse og feedback for lærerne, og 

individuel læring og bedre forståelse for eleverne.  

Dertil har vi redegjort for workshop, fordi vi har valgt at lave en workshop med 

gymnasieelever. Den skal hjælpe os med at sammensætte en overskuelig observation af vores 

informanter, ved at indgå et interview med flere personer.  

Affinitetsdiagram har vi også redegjort for, for at få et overblik over vores workshop. Vi har 

redegjort for affinitetsdiagrammet, for at kunne lave to diagrammer over den nuværende 

arbejdspraksis, og den fremtidige arbejdspraksis.  

Fordi vi har bruge en referencelinjeplan, har vi valgt at redegøre for det, da den planlægger 

for vores projektforløb. Den skal sørge for, at vi formindsker uoverensstemmelser.  

Endeligt har vi redegjort for Usabiliy Test, som hjælper os med at undersøge hvordan 

brugerne tager imod designssystemet på.  

 

Analyse 
Efter udførelsen af vores forundersøgelse, kunne vi fokusere på vores strategianalyse. Vi 

trådte derfor ind i fokuseringsfasen, som hjalp os med at identificere og skabe vores design. 

Vores fokus var altså, sammenhængen mellem vores mål for projektet og virksomhedens 
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It-strategier. Vi havde enkelte visioner til designet, men ikke en samlet vision. Vores 

strategianalyse består af vores konkurrentanalyse. 

 

Konkurrentanalyse 
I følgende afsnit er der blevet analyseret fire e-læringsplatforme, med udgangspunkt i teori 

om webdesign, gestaltlovene, Krugs 5 pointer og teori om e-læringsspil design. Endeligt vil 

de fire platforme blive sammenlignet med hinanden, for at skabe et fælles overblik over 

platformenes ligheder og forskelle.  

 
 
Verdensmålene - Digital Læring på Ungdomsuddannelser 
Verdensmålene.dk er et digitalt læringssite, der bruges på ungdomsuddannelser i Danmark til 

at undervise eleverne i FN’s sytten verdensmål for bæredygtig udvikling.  

 

Visuelle Elementer 

For at se på de visuelle elementer, tager vi først fat på en af Krug’s fem pointer om 

webdesign. Minimeringen af støj, kan ses på verdensmålenes hjemmeside ved at der er få 

sider man skal klikke sig igennem for at finde opgaverne. Der er tre klik fra forsiden, hvor 

man vælger fag og emne, som får en hen på en side med øvelser og links der kan bruges i 

undervisningen. På denne side med øvelserne, kommer flere af Krug’s pointer i spil. Den 

første er opdelingen af siden i klare definerede kasser. Opdelingen af disse kasser og de 

forskellige farver, indikerer at de er adskilte og at elementerne i hver af kasserne hænger 

sammen. Udover dette, er der blevet benyttet konventioner, som er en anden af Krug’s fem 

pointer. Disse konventioner ses i hver af kasserne og fungerer som kognitive affordances. I 

kassen hvor man skal læse ting er der en bog. I kassen hvor der skal gøres noget er der en 

svensknøgle, et værktøj. Ved kassen med delinger er der standardsymbolet for delinger. 
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Organisatoriske Elementer & Funktionalitet 
For at se på de organisatoriske elementer og funktionaliteten på hjemmesiden, drager vi nytte 

af princippet om den samlede vision fra MUST-metoden. Her starter vi med at se på den 

organisatoriske udvikling, der kommer af implementeringen af platformen, i undervisningen. 

Da man bruger en ny hjemmeside, er dette allerede en lettere omlægning af undervisningen, 

men det der er mere interessant er indholdet. Her er der færdige øvelser, der kan udføres af 

eleverne. Dette sparer lærerne for at bruge tid på at finde materiale og lave øvelser eller 

opgaver dertil. Øvelserne på siden lægger desuden undervisningen om, ved at have konkrete 

opgaver der skal udføres, som er anderledes fra de der udføres nu. Der er på flere af 

øvelsessiderne links til spil eller andet, der kan bruges i undervisningen, til at understøtte 

læringen og variere undervisningsformen. I undervisningen på gymnasierne er man vant til at 

bruge IT, så der vil ikke være behov for en stor udvikling af kvalifikationerne på 

gymnasierne. Selve platformen består mest af links til videoer og tekster, hvilket er 

standardinventar i gymnasiernes digitale værktøjskasse. Dog kan spillene på nogle af siderne, 

kræve en smule tid at forstå, dog uden at være meget komplicerede. Til det organisatoriske er 

der ydermere delings funktioner på flere af øvelsessiderne. De kan udføres fysisk af lærere og 

elever i klasserne, hvor de for eksempel hænger de bedste besvarelser af øvelserne op på 

tavlen, efter en fælles diskussion om det, i klassen. Dette er et eksempel på interaktivitet 

gennem øvelserne på platformen. Her er der elementer af gamification, da den viden man 

erhverver sig bliver vigtig i en social sammenhæng. Når ens opgave bliver vist på tavlen, 

bliver man belønnet for ens indsats og får det vist frem. Dette kan sammenlignes med at stige 

i level, hvor andre kan se at man er god til noget, som på den måde øger ens sociale status. 
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Til slut vil vi nævne at hjemmesiden kan bruges tværfagligt, da der er emner der er relevante 

for flere fag. 

 
Duolingo - Sprogundervisning Gamificeret 

Duolingo er en digital læringsplatform, hvor man kan lære sprog. Den tilbyder en række 

øvelser med gloser på forskellige sprog. Sværhedsgraden tilpasser sig efter ens niveau i 

øvelser hvor man kan oversætte sætninger, ord eller matche par af ord. Duolingo kan bruges 

både som app eller i browseren.  

 

Visuelle elementer & Kognitive & Sensoriske Affordances 

Et nærmere syn på Duolingo afslører et stort fokus på sensoriske affordances. Dette kan 

mærkes ud fra de lyde der spilles, når man svarer rigtigt. Dette suppleres med en bar i toppen 

af skærmen der fyldes ud, når man svarer rigtig på et spørgsmål. Baren i toppen fungerer også 

som en kognitiv affordance, da den giver brugeren en fornemmelse af hvor langt de er 

kommet i øvelserne.  

Med hensyn til forsiden har Duolingo en simpel men farverig hjemmeside. Selvom den er 

farverig, så er der lidt støj på siden, fordi den indeholder få funktioner og illustrationer. . 

Dette er ifølge Krugs femte pointe godt. Andet er, at der på websiden gøres utvivlsomt, hvad 

der er klikbart, idet funktionerne reagerer, hvis musen føres hen over. Dette er ifølge Krugs 

fjerde pointe vigtigt, da dette gør siden forståelig.  

 

 

 

Funktionalitet & Organisatoriske Elementer:  

Når man ser på duolingo i forhold til den samlede vision, er det et værktøj, der kan bruges i 

både en formel og uformel læringskontekst. Det er et gratis læringsværktøj, der bruges både i- 

og uden for undervisningen. Platformen er en kombination af struktureret undervisning med 

opgaver og elementer af spil. Denne kombination blev beskrevet i “Concept of an 

Educational Design”, som en effektiv fremgangsmåde for læring. Dette er fordi eleverne selv 

tager initiativ for at lære, da det kan hjælpe dem i spillet, samtidig med at der er opgaver, hvis 
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formål er at skabe en læringsproces. Spilelementerne ser vi i Duolingo, da man har en 

karakter, hvis tøj man kan opdatere gennem optjening af point, hvis man klarer sig godt i 

spillet. 

 

Desuden er der leaderboards, hvor man kan se hvor man rangerer i forhold til andre. Dette 

tilføjer et socialt element og interaktivitet, da man ved at klare sig godt i spillet, kan stige i 

rank. På den måde bliver de ting man lærer, til noget der hænger sammen med ens status i 

spillet i forhold til de andre spillere. Dette kan skabe øget motivation for at lære, da man skal 

bruge ens viden for at klare sig godt i spillet og rangere højere end andre.  

 

Desuden er der quizzer i spillet, som strukturerede opgaver, der er baseret på nogle gloser, 

man skal lære. Her er der en tilpasset sværhedsgrad, som skaber en spiloplevelse der er 

“frustrating in a good way”. Dette ser man i quizzen, når et spørgsmål man har svaret forkert 

på, kan optræde igen senere i quizzen. Når spørgsmålet optræder igen kan det enten være 

omformuleret, eller gentaget, så eleven får en ny chance for at svare rigtig.  
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Desuden er der god dybde (depth) i spillet, da man får længere sætninger jo længere man 

kommer ind i spillet. Der er mange sprog på platformen, med planlagte forløb, som man kan 

køre igennem, hvor sværhedsgraden øger sig, jo længere man kommer. Dette ser man med 

længere sætninger eller nye ord.  

Da platformen kan bruges i flere fag, er den tværfaglig, men kun inden for sprogfag.  

 

Engram 

 

Kort beskrivelse af platformen 

Platformen er centreret omkring engelskundervisningen, og indeholder læsestof såvel som 

mindre øvelser med udgangspunkt i engelsk grammatik. Platformen yder også mindre videoer 

der ligeledes forklarer stoffet. Der udbydes desuden eksamensopgaver som står til at give 

eleven et overblik over den skriftlige eksamen i faget.  

 

Funktionelt 

Eleven har en personlig profil hvor optjente point, medaljer og pokaler kan ses. Disse 

optjenes gennem færdiggørelsen af øvelser. De optjente point belønner brugeren, hvilket vil 

sige, at platformen indeholder gamification der minder om levels.  
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Eleven har også mulighed for at se hvor stor en brøkdel hans pokaler udgør af det samlede 

antal indenfor emnet. Når man har fået alle pokalerne har man gennemført et emne. 

 

Visuelt

 

Det ses at Steve Krugs fem pointer, der beskriver det gode webdesign, i større grad kommer 

til udtryk på platformen. Platformen skaber først og fremmest et klart hierarki da den 

kategoriske opdeling af hjemmesidens indhold, formår at give den enkelte bruger en ide om 

hvilke elementer der netop hører sammen. Eleven kan eksempelvis få adgang til de 

forskellige emner og deres tilhørende øvelser ved at klikke på ”bøger” gennem 

navigationsfeltet, såvel som at få adgang til opgavesæt ved at klikke sig ind på det.  

Platformen udnytter i større grad også konventioner, ved eksempelvis at benytte sig af 

familiære ikoner der ikke skaber tvivl om et værktøjs brugsfunktion. Dette kan ligeledes ses i 

navigationsfeltet, hvor søgeikonet åbner et søgeværktøj. Det ses derudover, at der især på 

hovedsiden er blevet klargjort hvad der er klikbart. Alt det brugeren kan klikke på, er 

præsenteret i bokse med et sammenhængende ikon.  
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Hjemmesiden ser også en yderligere opdeling af siderne i klart definerede kasser. Dette 

kommer til udtryk i platformens bøger, hvor eleven har mulighed for at klikke sig ind på et 

bestemt emne, hvorefter der vælges mellem en række underemner.  

 

 

 

 

Efter eleven eksempelvis klikker sig ind på emnet ”ordklasser”, præsenteres en række 

underemner. Disse underemner indeholder alle læsestof og/eller videoer, såvel som en række 

opgaver der decideret tager udgangspunkt i den valgte ordklasse.  

36 



  

 
 

 

Her ses loven om forbundethed, fordi entalsordene er forbundet i samme kasse, med en streg 
under, og flertalsordene er forbundet som hørende sammen, hvor stregen er over dem. På den 
måde er man ikke i tvivl om, hvad der sammen.  
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Denne opgave var blot et af dem der opstod efter den forklarende tekst. De optjente point for 

den igangværende opgave, ses oppe i højre hjørne. Platformens fokus på brugen af sensorisk 

affordance kan ses i disse opgaver, hvor korrekte svar markeres med grøn, og forkerte svar 

med rød.  

Det ses til sidst at hjemmesiden også opfylder Krugs femte pointe, der fokuserer på 

minimeringen af støj på platformen. Hjemmesiden er simplificeret, og indeholder derfor ikke 

unødvendige elementer eller for mange farver der kan skabe forvirring.  

 

Engram og den samlede vision 

Den samlede vision for hjemmesiden kommer til udtryk, når man ser det samlede resultat af 

brugerens færdigheder med opgaverne. Først organiserer læreren platformen til eleverne, 

hvori der bliver forklaret for hvordan siden skal bruges. Efter det, finder man de opgaver man 

skal/vil lave. Dernæst skal man gennem opgaverne og løse dem. Til slut har man samlet en 

oversigt over hvor godt man har klaret et forløb med opgaver, for at læreren kan vurdere dit 

niveau som elev.  
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Peergrade 

Kort beskrivelse af platformen 

Peergrade er en platform hvor elever engageres til at rette hinandens opgaver. Læreren kan 

stille spørgsmål eller kriterier som eleven i rettelsen af opgaven skal tage udgangspunkt i. Det 

ses derfor, at eleven efter afleveringen af opgaven, får udleveret et antal opgaver fra andre 

studerende som skal rettes inden en bestemt tidsfrist. 

 

Visuelt 

Efter login på platformen ses hovedsiden, med et overblik over alle tilmeldte fag.  

Eleven har også mulighed for at klikke sig ind til sin egen profil. Her kan 

notifikationsindstillingerne dog kun ændres.  

Designet er simpelt med et begrænset antal elementer. Antallet af elementer på siden er 

bestemt af antallet af tilmeldte fag.  

 

Funktionelt 

Eleven kan fra hovedsiden klikke sig ind på et af de tilmeldte fag, og se færdiggjorte, 

nuværende og fremtidige afleveringer. Eleven kan derudover klikke sig ind på en af disse og 

få et overblik over den modtagede feedback, eller rette andre studerendes afleveringer. 

Den enkelte studerende kan tilmelde sig yderligere fag ved at indtaste en kode der modtages 

fra læreren. Brugeren kan klikke sig frem til diverse funktionelle formål, hvilket er en 

funktionel affordance.  

 
Flere af Steve Krugs pointer kommer ligeledes til udtryk på platformen Peergrade. Det ses 

eksempelvis at siden er opdelt i adskillige klart definerede kasser. Den enkelte elev vil efter 

login netop støde på en opdeling af tilmeldte fag, hvorefter der er mulighed for at klikke sig 

ind. Efter valget bliver eleven præsenteret for et overblik over alle tidligere, aktuelle og 

fremtidige afleveringer. Disse er ligeledes separeret med mulighed for videre interaktion. 
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Lyd og støj på platformen ses også minimeret, idet hjemmesiden er simplificeret, og består af 

et minimalt brug af forskellige farver. Hjemmesiden indeholder derudover ikke unødvendige 

elementer, idet at de få elementer der eksisterer på siden, alle har en relevant brugsfunktion. 

Eleven har gennem hovedmenuen blot mulighed for at vælge et af sine tilmeldte fag, tilmelde 

sig et nyt fag, klikke sig ind på sin personlige profil og kontakte nogen fra siden vedrørende 

hjælp til brug af platformen. Sidens ekskludering af unødvendige elementer minimerer 

desuden støjen på siden.  
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Her ses alle opgaver indenfor faget. Eleven har naturligvis mulighed for at klikke sig ind på 

disse opgaver. Den enkelte elev har netop mulighed for at se et af sine tidligere afleverede 

opgaver, såvel som at klikke sig ind på et af de nuværende eller fremtidige opgaver.  

 

 
Opgavebeskrivelsen der er formet af læreren, ses når eleven klikker sig ind på en opgave. 

Eleven kan ligeledes se afleveringsfristen såvel som fristen for at give et eller flere af sine 

medstuderende feedback på deres opgaver. Her ses endnu et eksempel på sidens brug af 

konventioner, da tidsfrister der er nået markeres med et grønt hak, hvorimod ikke nåede 

frister, eller eksempelvis ikke afleverede opgaver, markeres med et rødt kryds. Dette er også 

et eksempel på sidens fokus på brugen af sensorisk affordance.  
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 I tilfælde af, at afleveringen er afleveret af eleven, og feedback er givet såvel som modtaget, 

har eleven låst op for en række andre muligheder på siden. Der er nu mulighed for at klikke 

sig ind på sin egen aflevering, såvel som de modtagede afleveringer fra medstuderende. 

Eleven kan her se feedbacken vedkommende har givet til de modtagede opgaver. Den enkelte 

studerende kan ligeledes se den modtagede feedback fra de øvrige medstuderende, samt 

vurdere kvaliteten af den.  

 

 
Ovenfor ses et overblik over den modtagede feedback med udgangspunkt i lærerens 

spørgsmål og kriterier.  
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Konkurrentanalyse – Sammenligning af de forskellige platforme 

  
  

  Verdensmålene Duolingo Engram Peergrade 

Mulighed for at 

logge ind 

Nej. Siden 

indeholder blot 

læsestof og 

opgaver omkring 

FNs 17 

verdensmål.  

Ja. Brugeren 

er ikke 

nødsaget til at 

logge ind, 

men opfordres 

derimod til 

det for at 

kunne benytte 

alle 

platformens 

områder.  

Ja. Eleven 

skal logge 

ind for at 

benytte 

platformen. 

Ja. Det er 

nødvendigt for 

brugeren at 

logge 

Fagområde Tværfaglig Den sproglige 

faggruppe 

Engelsk Intet decideret 

fagområde. 

Elevens fag på 

platformen er 

udelukkende 

afhængige af 

hvorvidt 

læreren har 

valgt at benytte 

platformen.  

43 



Interaktive 

opgaver 

Ja. Der er også 

links til spil, der 

kan bruges på 

andre websider. 

Ja Ja Nej. Eleven 

uploader dog en 

personlig 

aflevering, og 

retter en anden 

elevs aflevering 

med 

udgangspunkt i 

lærerens 

retningslinjer.  

Fagligt læsestof Ja Nej. 

Platformen er 

udelukkende 

centreret 

omkring 

opgaver. Der 

er ingen 

længere 

tekster på 

platformen.  

Ja. 

Platformen 

ser eleven 

læse 

relevant 

stof, 

hvorefter 

eventuelle 

opgaver 

besvares.  

Nej. Læreren 

har dog 

mulighed for at 

udlevere 

læsestof til 

eleverne 

gennem 

platformen.  

Udnyttelse af 

konventioner 

Ja. Et eksempel på 

dette er sidens 

søgefunktion.  

Ja Ja Ja 

Opdeling af siden i 

mere klart 

definerede kasser. 

Ja Ja Ja Ja 

Klargøring af 

hvad der på siden 

er klikbart 

Ja Ja Ja Ja 

44 



Elementer af 

Gamification 

Ja Ja Ja Nej 

Pensum-baseret Nej Nej Ja Dette er op til 

den enkelte 

lærer 

 

Platformenes fokus på den digitale læring kommer blandt andet til udtryk i de elementer der 

optræder på tværs af flere af hjemmesiderne. På alle de førnævnte hjemmesider, på nær 

Verdensmålene.dk, har den enkelte bruger mulighed for at logge ind, og derefter klikke sig 

ind på sin profil. Der optræder dog på tværs af platformene adskillige forskelle, såsom 

hjemmesidernes faglige fokuspunkter.  

  

De forskellige platformes fagområde kan netop defineres som værende et af de største 

forskelle mellem siderne. Engram tager udelukkende udgangspunkt i Engelsk, 

Verdensmålene kan bruges tværfagligt og Duolingo tager udelukkende udgangspunkt i 

læringen eller forbedringen af sproglige kompetencer i forskellige sprog. Det ses dog at 

Peergrade til forskel for de førnævnte sider ikke decideret har et fagområde. Dette fagområde 

defineres udelukkende af lærerens brug af platformen, og kan derfor som udgangspunkt 

bruges til alle fag.  

  

Duolingo og Engram indeholder begge en række gamification-elementer, såsom optjeningen 

af point og trofæer for færdiggørelsen af opgaver. Peergrade har ikke sådanne gamification 

elementer, og ses derudover være markant mindre interaktive end de to øvrige platforme. 

Verdensmålene benytter andre gamification elementer, som dog udspiller sig fysisk i 

øvelserne. 

 

Engram og Verdensmålene derudover de eneste af siderne der tilbyder den enkelte bruger 

både læsestof og opgaver omkring det valgte emne. Duolingo er udelukkende centreret 

omkring løsningen af opgaver, med minimal baggrundsstof. Peergrade giver læreren 

muligheden for at inkludere eventuel læsestof der skal bruges til en aflevering. Dette er dog 

til forskel for Engram og Verdensmålene ikke implementeret i platformen.  
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Engram er derudover kreeret med udgangspunkt i gymnasiets engelskundervisning. Dette ses 

blandt andet ved de emner eleven introduceres til på siden, der netop stemmer overens med 

læringsmålene indenfor faget. Det ses dog derudover at eleven har mulighed for decideret at 

besvare skriftlige eksamenssæt der ikke blot er opdelt efter niveau, men også efter 

uddannelse. Læreren har yderligere mulighed for at se disse besvarelser såvel som elevernes 

fremskridt på tværs af emnerne.  

 

Peergrade er ligeledes centreret omkring brug i forbindelse med undervisningen, men tager til 

forskel for Engram ikke udgangspunkt i eventuelle læringsmål. Underviseren står selv til at 

definere de opgaver der skal afleveres på siden, såvel som kriterierne og fokuspunkterne for 

den feedback der skal gives. Det ses derfor at sidens intenderede formål er anderledes end 

Engrams, selvom de begge i større grad fokuserer på en implementering i forbindelse med 

undervisningen.  

 

Verdensmålene er også intenderet til brug i undervisningen. Platformen tager dog ikke 

udgangspunkt i et enkelt fag, men kan derimod bruges tværfagligt.  

 

Duolingo er ikke udelukkende intenderet til at blive brugt i forbindelse med undervisningen. 

Det ses dog at platformen alligevel gør en implementering mulig, da flere af de sproglige fag 

der også optræder på platformen, i større grad har de samme fokuspunkter. Sidens bredde 

fokus på de forskellige sprog, giver også den enkelte elev mulighed for at bruge den i 

forbindelse med forberedelse til forskellige undervisningsgange. Eleven har ligeledes 

mulighed for at benytte Engram som forberedelsesmiddel. Det skal dog pointeres at Engram i 

større grad har en forbindelse med læringsmålene indenfor faget.N  

 

Nu hvor vi har analyseret vores konkurrentanalyse, kan vi gå videre til en anden del af vores 

analyse, som er affinitetsdiagrammerne. De skal hjælpe os med at forstå vores interviews og 

workshops ved at få et overblik over alle de svar vi har fået ud af vores interviews. Vi har 

lavet en workshop, tre interviews med forskellige elever og et interview med en 

gymnasielærer. Vi har organiseret alle pointerne under nogle større overskrifter, som skal ses 
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som de øverste overskrifter i affinitetsdiagrammet.Det har vi gjort i stedet for at lave et fysisk 

affinitetsdiagram.  

 

Fordybelsesfasen i vores projekt 

Vi havde på dette tidspunkt netop trådt ind i fordybelsesfasen, efter at have  fået et overblik 

over vores it-forundersøgelse. Vi kunne nu begynde med at lave vores første udkast af 

prototype, ud fra vores it-forundersøgelse og vores forbrugers ønsker til endelige design.  

Med udgangspunkt i vores analyser vil det ses, hvorledes vores implementering ville kunne 

forblive vedvarende ud fra vores markedsundersøgelser og konkurrenceanalyser. Heri vil vi 

analysere ud fra den viden vi har dannet fra webdesign- og gamificationteori.  

-      Analyse af interviews (inklusive workshop) 
-      Konkurrentanalyse  
-      Markedsundersøgelse  
-      Første prototype 

 

Affinitetsdiagram Nuværende Arbejdspraksis 

Vi foretog et kvalitativt, struktureret interview med en gymnasielærer, der underviser i 

samfundsfag på STX. Vi foretog et struktureret interview, da praktiske omstændigheder 

gjorde at læreren foretrak at foretage interviewet over mail i tekstform. Her vurderede vi, at 

det gav bedst mening at have nogle forberedt spørgsmål, da læreren på denne måde kunne 

skrive svar og sende dem tilbage. Vi valgte at stille nogle spørgsmål til de nye praksisser der 

er opstået under nedlukningen af Danmark, som følge af spredelsen af corona virussen. Dette 

så vi som et relevant emne, da nedlukningen har medført et øget brug af IT-platforme, for at 

erstatte den manglende fysiske undervisning.  

Intuitive Systemer 
Da informanten differentierede mellem de IT-systemer, som han har benyttet under 

nedlukningen af Danmark, nævnte han to platforme. Zoom og Microsoft Teams, som begge 

er blevet benyttet til videoopkald, hvori undervisning og vejledning til større opgaver er 

udført. Her foretrak læreren Zoom;  
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“Teams har en begrænset kontaktflade og er ikke et it-system der fungerer intuitivt. Zoom er 

rigtig godt.” (bilag 8, s. 1) 

 

Her ses lærernes prioritering af intuitive brugerflader, der er nemme at bruge. Dette stemmer 

overens med spørgeskemaundersøgelsen, som Mediehuset selv har udført hvor 46.9% af 

lærerne svarede at brugervenlighed var afgørende for køb af nye IT-platforme (bilag 11).   

 

Forberedelse af Undervisningen 
Vi bedte informanten om at fortælle, hvilke processer der kræver meget forberedelsestid og 

hvor der bliver spildt tid. Ved forberedelsen af undervisningen var formidlingen af de faglige 

pointer det der tog lang tid. Her kan vi også drage paralleller til Mediehusets 

spørgeskemaundersøgelse med 33 gymnasielærere. 78,1% svarede at det faglige indhold var 

afgørende for køb af nye IT-platforme. 15 ud af 29 der svarede på spørgsmålet, sagde at en 

læringsportal kunne tilbyde færdige opgaver eller forløb for at gøre undervisningen mindre 

tidskrævende (bilag 11).  

 

Manglende Feedback på afleveringer 

Tre af lærerne fra Mediehusets spørgeskemaundersøgelse nævnte at rettelse af elevers 

opgaver var noget en læringsportal kunne tilbyde for at gøre deres arbejde mindre 

tidskrævende. En lærer nævnte peer-retning, hvor eleverne retter hinandens opgaver. En 

anden lærer nævnte at læringsportalerne, der nu var i brug, ikke gjorde arbejdet mindre 

tidskrævende, men blot frigjorte tid til andre opgaver. I begge tilfælde kunne et IT-system 

effektivisere arbejdsgangen og give lærere mere tid til at forberede deres undervisning.  

Eleverne har også bidt mærke i, at det at give feedback på opgaverne kan være en meget 

tidskrævende opgave, så man derfor først får feedbacken når man har om andre emner.  

 

”Tit får man først feedback fra læreren når man er overstået med emnet eller når man har om 

noget andet” (bilag 2).  
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Når man ser ud fra “Concept of an Educational Design”’s teori om lærerens rolle i 

undervisningen, opdager man hvor vigtig den er for elevernes læring. Læreren kan byde ind, 

under elevernes læringsproces og give feedback eller bidrage til elevernes læring med deres 

viden om faget/emnet. Læreres manglende deltage kan ydermere føre til en hæmning af 

elevernes motivation. Dette var også noget eleverne lagde mærke til, hvorfor feedback, under 

læringsprocessen med emnet, og lærerens rolle er noget der bør overvejes i udformningen af 

et nyt design der skal opfylde disse elevers behov.  

Tidsspild i Undervisningen 
Da vi spurgte informanten ind til tidsspild i undervisningen, pegede læreren på eleverne som 

problemet; 

 

“det er mit indtryk at elevernes motivation er afgørende for tidsspil” (bilag 8, s. 1) 

 

Læreren ser altså elevernes motivation som en afgørende faktor for tidsspild. Dette ses også 

hos eleverne fra workshoppen, som vi havde lavet. Her sagde mange, at koncentrationen og 

motivationen i undervisningen led, som følge af den udelukkende IT-baserede undervisning. 

Her var de mange muligheder for distraktioner og den manglende fysiske og sociale 

tilstedeværelse, en yngleplads for manglende motivation og ufokuserede elever (bilag 1). En 

af lærerne fra spørgeskemaundersøgelsen nævnte også at IT havde mange muligheder, men 

også kunne distrahere (bilag 11). For nærmere at undersøge den mangle motivation og 

koncentration der fører til tidsspild, ser vi på elevernes beretninger om dette.  

 

Udfordringer ved læringsmidlet Kahoot, useriøsitet  

Når læreren anvender Kahoot i undervisningen, har eleverne nogle gange givet sig selv et 

falsk navn, eller kaldt sig det samme som en anden elev i klassen. Nogle af eleverne ønsker at 

forblive anonyme når der spilles kahoot i klassen, da alle kan se resultaterne.  

 

Informant 4: “ja, det har været et stort problem (at folk ikke bruger deres rigtige 
navn, selvom læreren vil have det) , folk kalder sig selv alt muligt andet. De kan 
kalder sig selv et af de andre navne, så har man to i klassen der hedder det samme, 
eller så hedder de en eller anden joke (...) så er det anonymt så kan man så svare 
hvad som helst så jo det gør det” (bilag 1, 13:27 & 14:02).  
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Ud fra “Concept of an Educational Design”’s teori om spil, kan karakterer i spil være positive 

for spiloplevelsen. Dog viser det sig, i en uddannelsesmæssig sammenhæng, at det kan være 

negativt, hvilket gør undervisningen ufokuseret. Manglende fokus og motivation kan føre til 

tidsspild i undervisningen. Hvis eleverne ikke tænker over deres svar og svarer “hvad som 

helst”, fjerner det de positive effekter og formålet med den mere uformelle læring, der skulle 

øge elevernes engagement. Så det at læreren kan identificere eleven, synes at være vigtig for 

elevernes læring og formindskelsen af tidsspild. CSCL (Computer Supported Collaborative 

Learning) tager desuden udgangspunkt i, at quizzer og spil kan bruges til at starte diskussion 

om emner. Disse diskussioner vil også rammes af det manglende fokus og føre til mindre 

frugtfulde diskussioner, da der i mindre grad har været reflekteret over svarene, men i stedet 

er svaret “hvad som helst”. 

 

Sociale Medier distraherer 

Informanten fra bilag 4 oplyser, at der nærmest altid er gymnasieelever der bliver distraheret 

af It. Her fortæller informanten, at elever kan gå på Facebook frem for, at følge med i timen 

(Bilag 4, s. 2). Så på den måde kan andre medier, “context” omkring teknologien, også føre 

til manglende fokus, der kan skabe tidsspild. 

 

Balance mellem Formel og Uformel Læring 

Når vi kigger på elevernes vurdering af balancen mellem den formelle og uformelle læring i 

undervisningen, kan man se nogle problematikker, men også at der bliver sat pris på brugen 

af It for at variere undervisningen.  

 

 It undervisningen kan føles som “slave undervisning” 

Der bliver udtrykt, af eleverne til workshoppen, at It kan føles som slave undervisning nogle 

gange.  

 

Informant 3: “ja jeg synes både og, der nogle gange i nogle timer sådan at kan det blive lidt 

for meget slave undervisning, altså gå ind på det her og læs om det her og så svar på de her 

spørgsmål” (Bilag 1, S. 4, 15:20) 
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I ovenstående citat fortæller informanten at undervisningen, der foregår online, kan føles som 

en slavisk gennemgang af tekster og opgaver, med for lidt variation i undervisningsformen. 

Der er altså størstedelen af undervisningen der foregår som formel undervisning, med 

opgaver og tekster der skal gennemgås. Der kan ligge potentiale i at sætte større fokus på 

uformel læring, for at øge elevernes engagement. Vi vil nu vise eksempler på uformel læring, 

der bruges i undervisningen og får positiv respons fra eleverne.  

 
Kahoot gør undervisningen bedre 
Flere informanter fortæller at Kahoot, et online quiz-værktøj, har fungeret godt i 

undervisningen. Kahoot er i undervisningen blevet brugt til opsamling af emner og for at 

variere undervisningen.  

“En af mine lærere bruger for eksempel Kahoot hver gang vi afslutter et emne i 

historie. Det gør undervisningen meget mere spændende, og mindre ensartet.” (Bilag 

2, S.1) 

“Det har både hjulpet mig med at koncentrere mig fordi det så ikke er 

tavleundervisning hele tiden. Jeg har faktisk også fået bedre styr på de forskellige 

emner på grund af Kahoot quizzerne.” (Bilag 2, S.1) 

Her ser vi hvordan IT i undervisningen kan være positiv, hvor man varierer undervisningen. 

Opsamlingen af pointerne i quizzen, hjalp flere elever med at få bedre styr på emnerne. Ud 

fra “play theory” kan vi se at sociality og achievement er vigtige faktorer i unges brug af 

digitale medier. Det viser sig i quizzerne, hvor der til slut kommer et leaderboard op, at man 

kan se de der er rangeret højest i quizzen. På den måde kan man øge deltagelsen fra eleverne. 

Dette kan også gøres fysisk, som vores informanter viste med deres svar: 

 

Fysiske Spil og Leg i undervisningen 

Informant 4 fortalte, at fysiske ting der bruges i undervisningen også kan fungere godt. De 

havde i matematik brugt en fysisk trekant, hvor opgaver skulle løses, for at få den samlet. 

Eleven fik det indtryk at det hjalp elever, der normalt ikke koncentrerede sig meget (bilag 1, 

17:51). Her ses det fulde udbytte af den uformelle læring ved øget engagement fra eleverne, 

uden brugen af teknologi. Dette så vi også med skuespil der blev brugt i oldtidskundskab, 

som informant 3 informerede os om. Her kunne man enten sende skuespillet som en video 
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eller optræde foran klassen. Med videoen inkorporerede man IT, samtidig med at hoveddelen 

af undervisningen var fysisk. Dette var også en variation i undervisningen, som eleverne var 

glade for. 

 

Brugen af og ønsket brug af digitale læremidler 

Ud fra mediehusets spørgeskemaundersøgelse med lærerne, fandt vi også ud af at lærerne i 

høj grad anvendte, og ville anvende spil og quizzer i undervisningen.  

Hele 71,9% lærer anvendte quizzer og spil, hvor 68,8% ønskede at bruge digitale medier til 

quizzer og spil. 59,4% ønskede at anvende digitale læremidler til faglig supplering og 40,6% 

ville bruge det til opgaveskrivning og som fagligt fællesskab (bilag 11). Så der er også et 

behov fra lærernes side, for fremadrettet at bruge digitale læremidler for at variere 

undervisningen. Dog kan IT’en nogle gange også blive for meget, som vi vil se nærmere på i 

næste afsnit. 

 

For meget IT? 

IT kan blive for meget  

Informanter udtrykker at It kan blive for meget nogle gange, hvor man skal sidde på en 

skærm i flere timer. Op til eksamener kan lærere også fokusere for meget på IT hvor der 

bliver brugt mange timer på forskellige hjemmesider og afleveringer.  

 

Informant 3: “efter at vi er kommet tilbage fra karantænen, så sidder vi også adskilt, nogle 

gange 2-3 meter fra hinanden det er kun 5-6 elever i klassen og tit er der så også en lærer. 

Man sidder bare der, og nogle gange så har vi dobbelt modul, fra 8-11 har vi det samme fag 

og så sidder man bare der og stirre ind i en skærm med alle de timer uden at rigtig at kunne 

bevæge sig og gøre så meget.” (Bilag 1, S. 5, Min. 15:57) 

“I starten var det rimeligt. Men for nyligt er det blevet ret voldsomt. Specielt op til 

eksamenerne begyndte flere lærere at fokusere mere og mere på IT. Vi havde flere timer, 

flere afleveringer og så skulle vi også bruge nye hjemmesider til at læse lektier osv.”(Bilag 3, 

S.1) 
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Her fører en manglende variation i undervisningen til stor træthed hos eleverne, da man 

sidder og kigger på en skærm i lang tid, uden variation i undervisningsformen. Dette er under 

perioden hvor Danmark var lukket ned, pga. corona virussen, hvilket gør at det nok er blevet 

mærket ekstra meget af eleverne. I denne periode er IT blevet brugt i højere grad, men 

informanternes beretninger kan også fortælle, at for meget tid brugt foran computeren kan 

svække deres koncentration. David Huffaker snakker om e-læring som supplement til den 

traditionelle undervisning. Vores informanters vurderinger af oplevelsen af undervisningen, 

udelukkende gennem IT, fortæller at IT bør være et supplement, men ikke erstatte 

undervisningen.  

 

Videoopkald, mindre motivation og koncentration 

Informanterne fra workshoppen har oplevet at fjernundervisning igennem videoopkald har 

fungeret dårligt, da der er mangel på motivation og koncentration. Informant 1 synes, at det er 

svært at stå op til fjernundervisning. Informanten mener, at det ikke føles som skole da han 

ikke føler sig motiveret. Som følge af dette er hans fravær steget markant og han får derfor 

ikke lært meget. Informant 5 fortæller, at det er svært at finde motivation og have 

koncentration, da man ligger hjemme i sengen. Informant 4 fortæller at hun har oplevet, at 

elever har tændt for videoopkald, men har sovet igennem undervisningen.  

 

 

Informant 4: “Jeg har oplevet at mange, eller et par elever, har været ind på Google Meet, 

bare for ikke at få fravær og så har slukket for kameraet og mikrofonen og så gået ind for at 

sove eller et eller andet, ihvertfald lavet alt end det de skal. Det har self kun været i corona.” 

(Bilag 1, S. 4, 12:40). 

 

 

Informant 1: “Forskellen er at skole er socialt, man møder andre mennesker, det her føles 

meget som privat undervisning, du har en privat lære som du sidder og snakker med hverdag 

(...) Nej (jeg foretrækker normal undervisning), jeg er meget social og jeg kan godt lide at 

snakke med mange mennesker, så jeg vil gerne se de andre mennesker, det her føles i som en 
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almindelig skole hverdag, altså forestil jer dig stå op kl. 7 om morgenen, og så skal du bare 

have undervisning. (bilag 1, s. 2, 5:51-6:16) 

 

Informant 1 og 3 foretrækker fysisk undervisning, hvor informant 2 foretrækker digitalt, da 

han ikke behøver at følge med fordi læreren ikke kan se ham (Bilag 1 S.2, 05:40-  06:36). 

Informant 1 fortæller, at han mangler det sociale fra den fysiske undervisning. Han siger, at 

han plejer at sætte undervisningen på og spille playstation ved siden af til 

fjernundervisningen (Bilag 1, S. 1, 2:01). Dette er selvfølgelig i en særlig situation, under 

karantænen, men det kan stadig fortælle om vigtigheden af den fysiske undervisning og at det 

digitale skal ses som et supplement til dette som Huffaker fortæller om. Desuden ser vi, at det 

sociale for nogle elever er vigtig. Concept of an Educational Design’s learning teori fortæller 

også om sociale læringsfællesskaber hvor individerne bidrager til en delt social 

læringsproces. Både dette, men også det menneskelige, sociale nærvær, synes at gå tabt i brug 

af udelukkende digital undervisning. En informant fortæller, at det har føltes som mere 

selvstudie, pga. manglende deltagelse fra lærerens side, under karantænen (Bilag 2 S.1). 

Informanten fortæller også, at det er sværere at få dybdegående svar og stille spørgsmål over 

mail og videoopkald. I “the role of the teacher”, så vi hvordan lærerens manglende 

respons/deltagelse kunne føre til manglende motivation fra eleverne. Disse pointer 

understreger yderligere vigtigheden af IT som supplement til, og ikke erstatning for fysisk 

undervisning.  

 

Videoopkald kan give generte personer tryghed 

Fjernundervisning med videoopkald, kan dog også være positiv for bestemte elever. 

 

Informant 1: “Men det der er, er at ens lærer kan se hvad det er man kan. Man føler sig ikke 

mere genert for at række hånden op eller sådan noget” (Bilag 1 S.3, 06:56). 

 

Den manglende fysiske undervisning og sociale kontakt har for flere informanter været 

negativ, hvor det for en elev har gjort det nemmere at række hånden op. På den måde kunne 

IT’en, ved at man ikke konfronteres med elever og lærere fysisk, bidrage til den sociale 

læringsproces for bestemte elever. 
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Mindre samarbejde i grupper over videoopkald 

En informant udtrykker at der er mindre samarbejde når opgaver skal laves i 

fjernundervisning, over videoopkald. Informanten fortæller at grupperne deler opgaverne op 

og laver hver sin del. 

 

Informant 5: “det er svært at snakke med andre til fjernundervisning om lektier og opgaver, 

så deler vi bare opgaven op og laver hver sin del. Der er ikke samarbejde, og det føles ikke 

som gruppearbejde”  (Bilag 1 S.2-3, Min. 16:40) 

 
Her bukker CSCL konceptet under da det over videoopkald, som det nu har været 

implementeret, har været besværligt at kommunikere med andre elever. Derfor er opgaverne 

blevet delt op, hvor informanten fortæller at det ikke har føltes som samarbejde, men opdelte 

opgaver. Man får derved ikke startet dialog og diskussion som CSCL ellers tilskrives. 

Desuden får man ikke udbytte af potentialet for de digitale læringsfællesskaber, der beskrives 

i Concept of An Educational Design. På trods af, at majoriteten af informanterne foretrækker 

fysisk undervisning, synes informant 3 at videoopkald har været et godt alternativ. Hun 

fortæller, at det har været godt, da det har været en anderledes måde at få undervisning på. 

Det har føltes mere som skole da man kunne se hinanden, frem for at sidde med opgaver hele 

dagen (Bilag 1 S.2, 03:52).  

 
 

Undervisere har oplevet besvær ved videoopkald (Google Meet) 

Informanter fortæller, at de har oplevet at lærerne har haft besvær ved Google Meet ved starts 

brugen, her f.eks. at sætte slideshow op. Da lærerne har haft svært ved at bruge platformen 

har eleverne derfor snydt ved at lade som om at de ikke har kunnet høre dem (Bilag 1 S.2-3, 

10:14). Ud fra den samlede vision om en forandring, kan vi her kigge på 

kvalifikationsudviklingen ud fra MUST-metoden. Ud fra elevernes vurdering har lærerne fået 

godt styr på det efterhånden, hvor mange af problemerne lå i starten. Da det har været en stor, 

pludselig omvæltning, lader det til at der har været brug for en mindre kvalifikationsudvikling 
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hos lærerne, men at det også har kunnet lade sig gøre. Mange af de ovenstående problemer er 

kommet, som følge af corona virussens indtog i Europa og nedlukningen af Danmark. Dog 

ser eleverne også flere positive aspekter ved brugen af IT, specielt i dagligdagen før 

karantænen. En informant fortæller for eksempel at der sjældent er problemer med 

nuværende IT og at de IT platforme der bruges, giver mening for undervisningen (Bilag 2, 

S.1). Dette kunne tyde på at der i sædvanlig brug af IT, uden de store omlægninger der har 

været under corona virussen, ikke er brug for den store kvalifikationsudvikling ved 

introduktion af ny IT, der minder om det nuværende, hverken for eleverne eller lærerene. 

 
 

IT  giver mening for undervisningen 

Flere informanter udtrykker, at den sædvanlige brug af IT (pre-corona) giver mening for 

undervisningen og at det er en god mængde af IT, da eleverne selv kan fra- eller tilvælge 

nogle af platformene (Bilag 2, S.1 & Bilag 3, S.1).  

 

“Nej, før Corona var IT for det meste et valg. Vi kunne for eksempel vælge at gøre brug af 

noget der hedder Peergrade, ellers kunne vi gøre det fysisk. (...) Der er ikke rigtigt noget der 

virker overflødigt, men det er måske fordi at vi faktisk kan vælge om vi vil gøre brug af det 

eller ej” (Bilag 2, S. 1) 

 

Så meget af kritikken af brugen af IT fra informanter, kan også stamme fra, at der under 

corona virussen, har skullet bruges meget It og at det har skulle implementeres meget hurtigt.  

 

IT  variere undervisningen 

Informant 4 fortæller i workshoppen, at ved anvendelse af IT varieres undervisningen.  

 

Informant 4: “It gør at det variere lidt så man ikke hele tiden har tavleundervisningen eller 

hele tiden skal sidde og læse og svare på spørgsmål, sådan at undervisningen bliver varieret 

lidt hvor man laver kahoot nogle gange eller i matematik laver en udfordring.” (Bilag 1, S.5, 

17:51) 
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Her bruges Kahoot, et online quiz værktøj, og udfordringer i matematik til at variere 

undervisningsformen. Huffaker nævner også hvordan spil og quizzer kan bidrage til elevernes 

læring, som supplement til den traditionelle undervisning. 

 

Affinitetsdiagram for Fremtidig Arbejdspraksis 

Vi viste her en prototype med lav fidelity og høj resolution, da vi ville se hvilken rolle Bideo 

kunne spille i undervisningen. Desuden ville vi se interessen i og feedback på de ideer vi 

havde til designet. Prototypen var lavet i Invision der fungerer som et framework. Dette 

gjorde vi da man kunne klikke sig gennem prototypen og vise de funktioner vi tænkte den 

skulle have, uden at skulle programmere et komplekst it-system.  

 

Prototype 

Bideo er spændende 

Bideo lyder spændende for informanterne. Quizzer efter at man har læst er særligt nævnt. 

Interviewpersoner nævner at små konkurrencer kan finde sted på hjemmesiden, blandt 

brugerne. Det er særligt spændende for et konkurrencemenneske som hende, der mener at 

man præsterer bedre når man konkurrerer. Bideo virker til at være nemt at navigere i, og 

kunne, I undervisningen, hjælpe elever med at læse om et emne og blive vurderet på deres 

skriveevner.  

  

-     Informant 2: “Jeg synes det lyder ret spændende, især det der hvor man kan tage 

en quiz efter at man har læst det. For at se om man nu har forstået teksten eller 

ej” (bilag 1, 28:46) 

Informant 3: “det er ret fedt at det hele er et sted. Det virker meget overskueligt så 

man kan hoppe frem og tilbage. Jeg synes at det vil være en god ting at tillægge 

undervisningen”  (29:30) (Bilag 1, S. 7, Min. 28:46-29:30).  

-      ”Jeg synes ideen virker til at være rimelig god. Jeg ville ihvertfald få brugt den 

hjemmeside. Den virker også meget ligetil at finde rundt i.” (Bilag 2, S.1) 
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-       ”Det er en meget god platform når man skal læse om et emne. Så kan man se 

hvad andre har skrevet og se om det de har skrevet er godt. Det er virkelig godt at 

man kan se hvor mange der har “upvoted” og delt en artikel.” (Bilag 3, S. 1) 

 

I bogen Serious Games in education skrives der om, at man i computerspil lærer for at kunne 

blive ved med at spille. Spillerne tilegner sig ny viden for så at bruge den nyerhvervede viden 

i spil. Eleverne kan altså derfra finde sammenhængen mellem læring og hvordan det kan 

bidrage til deres chance for at spille videre. Her vil den viden de tilegner sig i Bideo via 

artikler og videoer bidrage til deres chance for at klare det godt i quizzerne, og skrive gode 

artikler. Her kan man altså tage elementer fra den uformelle læring, hvor eleverne lærer for at 

klare sig godt i spillet.  

David Huffaker forklarer, I teksten ”Reconnecting the classroom: E-learning pedagogy in US 

public High Schools”, om de fordele e-læring kan have I undervisningen. Her taler han om 

hvordan e-læring kan være supplement for den traditionelle undervisning. De forskellige 

funktioner ved e-læring kan forbedre undervisningen, og her vil quizzer, videoer og artikler 

skrevet af elever på Bideo, være et supplement til og en forbedring af undervisningen.  

Eleverne udtrykker at siden er nem at bruge, da siden er nem at navigere i, overskuelig og 

ligetil at finde rundt i. Steve Krugs fem pointer handler om hvordan man skaber et godt 

webdesign. Et godt webdesign betyder, at de fremtidige kunder kan navigere rundt i 

hjemmesiden så let som mulig. En elev nævner “upvotes” som vi gør brug af på prototype 2, 

her ser man Steve Krugs pointe om, at udnytte de forståelige konventioner i form af ikoner 

(At udnytte konventioner). 

 

Lærernes deltagelse i e-læring 

Lærerne skal sætte sig ind i stoffet 

Når Bideo skal anvendes i undervisningen er det godt hvis lærerne på forhånd har sat sig ind i 

stoffet. 

-       ”Den kunne godt passe ind i undervisningen hvis læreren for eksempel på 

forhånd har læst artiklerne der skal bruges” (Bilag 3, S.1). 
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 I teorien “Concept of an Educational Design” fortælles om ”the role of the teacher” hvor der 

fortælles at der er mange undervisningsspil der ikke tager højde for lærernes rolle i 

undervisningen. Informanter fra interviewet fortæller, at lærerne skal sætte sig ind i stoffet. 

Det er vigtigt at gøre, for at læreren kan deltage. Hvis læreren har manglende deltagelse i 

læringsspil kan det gå ud over eleverne således, at deres motivation hæmmes.  

Lektielæsning 

Bideo kan bruges som portal 

Informanterne har bud på hvordan Bideo kan anvendes. Her nævner en informant, at Bideo 

kan bruges til at forberede sig til timerne, herunder kunne videoer om de forskellige emner 

hjælpe eleverne.  

-       “Den kunne også bruges som en “portal” for elever som man kunne bruge til at 

forberede sig til timerne. Det ville fungere meget godt hvis der så også var 

videoer/hvis man også kunne dele videoer på siden hvor et emne forklares. Så er 

det heller ikke for tekst-tungt” (Bilag 2, S.1).  

I David Huffakers tekst ”Reconnecting the classroom: E-learning pedagogy in US public 

High Schools” fortæller han, at e-læring også kan bruges uden for undervisningen. Når 

eleverne kan læse artikler og se videoer om forskellige emner, vil de ikke blot have viden 

omkring undervisningen, men også tilegne sig viden omkring emner der ikke er del af 

pensum. 

Bideo kan bruges til at læse op til eksamen 

Bideo kan anvendes af elever for at læse op til eksamen (Bilag 3, S.1). Her vil eleverne kunne 

finde artikler om bestemte emner som eleverne kan bruge til at læse op. Dette beskriver en 

informant i et interview.  

“Hvis der var mere læsestof på ville den ihvertfald kunne blive brugt i 

undervisningen. Den passer rimelig godt til samfundsfagsundervisningen. ”(Bilag 2, 

S.1) 
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”Reconnecting the classroom: E-learning pedagogy in US public High Schools” teksten 

fortæller, at e-læring også kan bruges uden for undervisningen. Eleverne vil altså kunne 

bruge Bideo som hjælp til at læse op til eksamen, uden for undervisningen.  

Bideo vil ikke blive brugt i fritiden 

Der er flere informanter som fortæller at de ikke vil anvende Bideo i deres fritid. De fortæller, 

at det ville være “fedt” og “sjovt” at bruge i eller til undervisningen, men ikke udenfor 

skolen.  

  

-      Informant 4: “Jeg ved ikke hvor meget jeg selv ville skrive artikler i min fritid. 

Det ville være rigtig fedt i undervisningen. Hvis der er nogen der skriver artikler i 

deres fritid, vil de nok synes det var fedt. Jeg hader også de fag hvor man skal 

skrive artikler, men det kan jo godt være at det bare er mig”  (30:08). 

- Informant 5: “Jeg synes godt at det kunne være et godt sted at starte med at skrive 

sine artikler. jeg tror dog ikke jeg havde brugt det” (30:58) (Bilag 1, S. 7,8, 30:08- 

30:58).  

 

Eleverne udtrykker som vist, at de ikke ønsker at anvende Bideo i deres fritid, men at det vil 

være godt at bruge til undervisningen. Huffakers teori om e-læring uden for skolen passer ind 

her da eleverne vil tilegne sig viden, gennem e-læring, der kunne bruges i undervisningen, 

uden for skolen.  

Noter er private og personlige 

Informanterne ønsker ikke at Bideo skal have et noteværktøj, da de selv har private og 

personlige notevørktøjer. Informanterne har haft erfaring med platforme der anvender 

noteværktøjer hvor eleverne enten har mistet dem eller glemt dem. Informanterne ønsker, at 

deres noter er sikret og foretrækker derfor at anvende deres egne noteværktøjer som 

eksempelvis OneNote.  

  

-      Interviewperson: “Hvad synes om det med at tage noter? Vil i heller skrive det i 

OneNote eller andet notetagning program?” (32:52). 
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Da vi stilte informanterne dette spørgsmål , var de rimelige enige om dette udsagn, 

som informant 3 svarer: 

Informant 3: “jeg har altid hadet det der også med systime, der kan man også gøre 

sådan noget, at tage noter lige ved siden af, jeg føler altid at jeg mister det. Man 

kommer aldrig til at kigge på det igen, jeg skriver det bare for sjovt. Hvis jeg så har 

det på OneNote er der mere orden i det” (Bilag 1, S. 8, Min. 32:52-34:30). 

Elevernes ideer  

Mere quiz, leg og grupper 

Informanterne udtrykker, at de ønsker mere quiz og leg i undervisningen. Her beskriver en 

informant en quizleg hvor klassekammeraterne dyster mod hinanden i grupper, som eleven 

fandt meget underholdende og læringsfuld. Eleven beskriver herunder hvordan 

holdkammeraterne diskuterer de forskellige svar, og finder frem til det rigtige svar sammen.  

  

-       Informant 3: “Der er sådan noget der, jeg husker ikke hvad det hedder, men det 

er ligesom kahoot til gengæld er man sammen i grupper, hvor man dyster med 

andre grupper i klassen. Der kommer spørgsmål på tavlen og så har hver gruppe 

nogle svar, der skal svares inden for 10 sek og samtidigt skal man snakke i 

gruppen om hvilket svar der er korrekt. Det synes jeg plejer at være ret fedt. Det 

skaber konkurrence og er sjovt.” (Bilag. 1, S. 9, Min. 35:00).  

Det samme nævnes i bilag 3, s. 2).  

 

 Den fælles quiz er en måde hvorpå elever kan samarbejde med hinanden uanset niveau. 

Huffaker taler om, at e-læring involverer kommunikationsværktøjer, der hjælper de 

studerende med at samarbejde mellem deres medstuderende uanset niveau. 

  

 

Nemmere kildesøgning 

Både til workshoppen og interviewene har eleverne udtrykt at de ønsker nemmere 

kildesøgning. De alle udtrykker, at det har været en svær proces, og at der er behov for en 

platform der indeholder faglige kilder.  
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-       Informant 4: “Det var forfærdeligt at finde kilder, det var rigtig svært, men det 

har jo sikkert noget at gøre med hvilke emne og fag man har. Om det er historiske 

kilder eller andre. Jeg fandt nærmest ikke noget i kemi, men jeg havde ca. 50 

kilder i historie.” (Bilag 1, S. 10, Min. 38:30).  

Flere af informanterne var meget enige i dette udsagn (bilag 1, S. 10, Min. 40:12), (bilag 1, S. 

10, Min. 41:30), (bilag 2, S. 2) & (bilag 3, S.2).  

 

Tydeligere kildebeskrivelser  

En informant fortæller, at det kan være svært at finde kilde beskrivelser som skal henvises til. 

Derudover fortæller informanten at det tager langt tid at lave kildehenvisninger. 

  

-     Informant 2: “Det tager bare alt for lang tid at skrive tingene ind. Det var ikke 

særlig tydeligt at finde kilde forfatter osv.” (Bilag 1, S. 11, Min. 44:49). 

  

Elever skal selv bestemme anvendelsen af IT 

En informant vurderer at anvendelsen af IT i undervisningen fungerer bedre når eleverne selv 

bestemmer i hvor grad IT ‘en skal anvendes. 

-       “Jeg har tidligere oplevet at man var tvunget til at bruge forskellige 

hjemmesider i undervisningen. Det ville ikke kunne lade sig gøre ikke at bruge 

dem. Jeg synes det fungerer meget bedre at vi selv kan bestemme om vi vil og i 

hvor stor grad vi gerne vil bruge IT i undervisningen.” (Bilag 2, S. 1). 

  

Feedback hen ad vejen 

Der ønskes samtlige feedback fra lærerne, og ikke kun en feedback sidst når et emne eller 

opgave afsluttes.  

-       ” I hvert fald mere inklusion af læreren. Tit får man først feedback fra læreren 

når man er overstået med emnet eller når man har om noget andet. Hvis man 

kunne få feedback hurtigere, ville man også kunne forstå emnet bedre fordi man 

stadig har om det.” (Bilag 2, S. 2). 

Huffaker siger, at e-læring er godt for lærerne da e-læring udøver mulighed for aktivt at 

engagere eleverne for fælles arbejde, feedback til eleverne og et redskab til transformation i 
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læring. Når eleverne ønsker flere feedback i læringsprocessen, hjælper e-læring lærerne med 

at give eleverne feedback.  

 

En samlet platform 

Der ønskes en samlet platform, der samler flere platforme med forskellige 

undervisningsmaterialer.  

  

-      ”Måske hvis man brugte en bredere platform kunne man undgå at bruge mindre 

platforme enkelte gange. Så kunne det måske bare være en platform der har det 

hele.  

     Som sagt noget der samler flere platforme.” (Bilag. 3, S. 2). 

Delkonklusion på analyse:  

Vi har analyseret andre hjemmesider, ud fra en konkurrentanalyse, for at se hvordan vi kan 

skille sig ud fra dem, samtidig med at få inspiration af dem, der hvor deres platforme går 

godt. Vi har lavet analysen med udgangspunkt i teori om web-design, gestaltlovene, Krugs 

fem pointer og teori om e-læringsspil design. De platforme vi har valgt er: Verdensmålene – 

Digital Læring på Ungdomsuddannelser, Duolingo – sprogundervisning Gamificeret, Engram 

og Peergrade.  

Så har vi analyseret gymnasieelevers og gymnasielæreres nuværende arbejdspraksis ud fra 

interviews/workshop, spørgeskema og undersøgelser. Vi har lavet ét affinitetsdiagram, hvori 

vi har inddelt vores interviews og workshop i overskrifter, der forklarer den nuværende 

arbejdspraksis. Vi har lavet et andet affinitetsdiagram der fokuserer på den fremtidige 

arbejdspraksis, som vi ud fra vores interviews, workshop og spørgeskemaundersøgelse har 

taget deres ønsker om den fremtidige arbejdspraksis til betragtning . Vi har gjort det på den 

samme som det første affinitetsdiagram, hvor vi har opdelt det i overskrifter. Dernæst har vi 

kigget på et spørgeskema, som vores partner Mediehuset har lavet ud fra 65 informanter, 

bestående af gymnasieelever og -lærere. Vi kigget på artikler, der forklarer fordelingen af IT i 

undervisningen og forberedelse.  
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Fornyelsesfasen 

Endeligt er vi kommet til fornyelsesfasen, som er den fase, der skal danne vores slutprodukt. 

Efter en evaluering af vores workshop og interviews, kan vi se, hvor der skal rettes til og 

justeres i vores endelige prototype, for at brugerne vil bruge produktet. Hertil vil Mediehusets 

holdning til vores endelige design, være en konklusion for, om vi har opnået et ønsket resultat 

til deres platform. Til sidst, har vi lavet tre endelige interview/Usability Test med 

forbrugerne. Det er for at høre om deres holdning til det endelige slutprodukt, for at se, om vi 

har opnået et effektivt produkt, som de kan/vil bruge. 

Designrationale 
I følgende afsnit vil vi forklare hvordan vi, med udgangspunkt i Huffakers artikel, samt 

workshops og interviews med gymnasieelever, har kreeret vores endelige design.  

Teknologi kan være et godt værktøj for lærerne i undervisningen. Netop derfor kan en 

implementering af e-læring i undervisningen anses som værende en god mulighed. Det kan 

hjælpe med fælles arbejde, feedback til eleverne og som et redskab til læring. Desuden kan 

e-læring hjælpe med at gøre muligheden for individuel tid hos læreren bedre og hurtigere, 

ved eksempelvis brug af quizzer, som er inkluderet på vores prototype af Bideo platformen 

(Huffaker, 2003, 359-360).  

 

Quizzer på Bideo 

I vores workshop, forklarer en af informanterne selv, at e-læringsundervisning kan føles som 

privatundervisning (Bilag 1, 05.51). 

Det er en platform, som hjælper eleverne med at forstå undervisningsmaterialet bedre, via 

quizzer, spil osv. Det giver samtidig lærerne mulighed for at observere progression, pga. 

øjeblikkelig feedback (Huffaker, 2003, 366). Derfor har vi valgt at indsætte quizzer for de 

emner der er i pensum, fra Bideo. En af informanterne udtrykte endda, at det er en god 

mulighed, for at være sikker på at man har forstået et emne:  
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“Jeg synes det lyder ret spændende, især det der hvor man kan tage en quiz efter at man har 

læst det. For at se om man nu har forstået teksten eller ej” (bilag 1, 28:46). 

 

Kommentarfelt for Kommunikation 

Fordi eleverne har haft brug for kommunikation og sociale relationer, hvilket har været 

sværere under karantænen, har vi implementeret kommentar funktioner. Samtidig kan elever 

vise deres kompetencer over for læreren, hvilket vi også har tænkt med kommentar 

funktionen, idet de selv har nævnt det som manglende:  

 Informant 1: “Men det der er, er at ens lærer kan se hvad det er man kan. Man føler sig ikke 

mere genert for at række hånden op eller sådan noget” (Bilag 1 S.3, 06:56). 

På den måde kan eleverne få mere dybdegående svar fra deres lærere, da man kan stille 

spørgsmål i kommentarfeltet. En anden fordel er, at elever som ikke har selvtilliden til at vise 

deres kompetencer over for en hel klasse, kan vise det på Bideo.  

 

Tidsbesparelse 

E-læring er også en fordel for undervisningen i klassen, da den kan være tidsbesparende for 

den enkelte lærer. Ud fra vores dataindsamling og interview af en gymnasielærer kan det 

netop ses at dette punkt anses som værende meget vigtig (Bilag 11). Det kan også tilpasses 

nye læringssituationer, hvilket er vigtigt, idet forskellige fag kræver forskellige tekniske 

tilpasningsmuligheder for at kunne implementeres i undervisningen. Ift. forberedelse til hele 

undervisningsforløbet, kan e-læring give mulighed for at designe en hel plan for forløbet 

(Huffaker, 2003, 361). E-læringen kan netop anses som værende vigtigt, da lærerne gennem 

tidsbesparelse kan fokusere mere på eleverne. 

 

 

Kommunikation på Bideo 

Informanten i bilag 3, synes at det er smart at bruge platformen til at se andres artikler, 

stemme på dem, og se artiklernes overordnede vurdering (Bilag 3). Det er ikke en direkte, 

men en indirekte form for kommunikation mellem eleverne.  
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Desuden viste vores workshop, at elever ubevidst lærer af andre ting gennem teknologien, 

hvilket vi har udnyttet (Bilag 1, 24:34). Dette gør vi eksempelvis gennem spil og quizzer.  

 

Gestaltloven og Steve Krugs 5 punkter for implementering af webdesignet 

Vores endelige prototype er tilrettelagt ud fra Gestaltlovens teori og Steve Krugs fem 

punkter, om det gode webdesign.  

Man kan på forsiden, sign up siden og artikelsiderne se loven om lukkethed, da rammen for 

de sider indeholder de samme funktioner. Derudover er farven ens for alle funktionerne på 

rammen, når man fører musen over dem (udover søgefunktionen).  

  

  

Forsiden gør også brug af loven om figur og baggrund, idet artiklerne, udgør det mindste 

stykke for arealet for siden. Her ser man, at baggrunden er hvid, og at artiklerne derfor må 

placeres ovenpå den hvide farve. Krugs første pointe ses her, da titlen står øverst, efterfulgt af 

mindre titler, herunder hvem artiklen er skrevet af, dens titel og samlede antal upvotes og 

delinger.  

 

  

Under siden med alle artiklerne, ses loven om nærhed, da symbolerne, i dette tilfælde selve 

artiklerne, er tætte på hinanden. Vi har netop sørget for at artiklerne ikke er spredt ud over 

hele siden, for at gøre brugeren sikker på hvor artiklerne er samlet. 
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Krugs pointe om at have et klart hierarki for hver side, kommer til udtryk, på ”lav en artikel” 

siden, da den starter med en overskrift øverst på siden, efterfulgt af forskellige emner. Disse 

valgmuligheder er yderligere inddelt i mindre overskrifter, så brugeren lettere kan skelne 

mellem emnerne.  

 

  

  

Når man går videre på siden, kan man klikke sig ind på et emne. I det her tilfælde er det 

emnet korruption. Her er loven om figur og baggrund til stede, da selve boksene er de små 

rammer for arealet, mens baggrunden er mørkegrå med pengesedler.  

Steve Krugs pointe om at have et klart hierarki for hver side, har vi taget til betragtning under 

konstruktionen af vores endelige webdesign. Her kan man se, at vi har en overskrift for hvert 

punkt på siden. Dermed kan man se hvad der hører til hver overskrift. Eksempelvis ser man 

links som kan læses under overskriften ”Læsestof”. Hans tredje pointe, som handler om at 

dele siderne op i mere klare definerede kasser, kommer også til udtryk på siden. Læsestof, 

øvelser og skriveværktøjer er netop opdelt i mindre klare definerede kasser. På den måde 

finder man hurtigere hvad man skal bruge.  
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Loven om lukkethed kommer også til udtryk i vores design, når man kommer ind på 

brugerens profilside. Her ser man eksempelvis tre visningsfunktioner, som er i samme 

ramme, fordi de alle tre viser noget om brugeren. Rammen for disse tre visninger, er netop 

farvet så det kan ses, at indholdet indenfor rammen er sammenhængende. 

 

  

For andre artikler, kan man se loven om forbundethed og loven om lighed, da linkene til 

artiklerne ligner hinanden grundet den blå farve på skrifttypen, og fordi de er forbundet med 
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overskriften ”andre artikler”. Det samme er gældende for Krugs tredje pointe, hvor artiklerne 

deles op i en individuel ”kasse”, under titlen ”andre artikler”, i stedet for at de står sammen 

med den eftersøgte artikel eller kilde.  

 

  

Vi har valgt at udnytte genkendelige konventioner, da Krug påpeger at det er essentielt for et 

godt webdesign. Derfor har vi valgt at bruge en søgefunktion og et bruger-ikon som 

konventioner:  

  

 

Vi har også sørget for at gøre det tydeligt, når noget er klikbart, hvilket netop er Krugs fjerde 

pointe. Han forklarer, at man skal gøre det utvivlsomt hvad der på siden er klikbart.  

Her er vores links markeret med blåt, så man ved at den er klikbar. Vi har ligeledes ændret 

farven for de funktioner der er klikbare, når musen holdes over. Endeligt har vi sørget for, at 

musens ikon går fra en pil til en hånd.  

  

Her ændrer musen fra at være en pil, til en hånd. 

Før:     Efter:   
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 Man kan klikke på linket: 

Før:   Efter:   

 

Når musen føres henover, skifter knappen farve:  

Før:   Efter:   

 

 

Konkurrentanalysens styker og svagheder: 
Ud fra vores konkurrentanalysen kan vi se, hvor vores egen platform kan lade sig inspirere 

eller distancere fra de platforme vi har analyseret. Tre ud af fire giver mulighed for at logge 

ind, og idet det hjælper med identifikation, har vi valgt at gøre det samme.  

Da Peergrade tager udgangspunkt i lærerens brug at platformen i forhold til fagområde, er 

platformen fleksibel over for flere fag. Vi har valgt ikke kun at tage udgangspunkt i et enkelt 

fag, fordi vi vil sælge platformen til brug i flere fag. Derfor er vores platform baseret på at 

kunne tilegne sig flere fag, som lærerne skal kunne bruge. Dog skal det siges, at det er vores 

fremtidige plan med platformen, idet vores endelige prototype hovedsageligt sætter fokus på 

faget samfundsfag.  

Fordi Verdensmålene og Peergrade ses markant inaktive på baggrund af manglende brug af 

gamification, har vi valgt at berette flere gamificationelementer i vores endelige prototype. 

Det er for at opmuntre eleverne til at skrive og læse flere artikler, så de kan optjene 

delinger/upvotes. Desuden vil quizzernes sværhedsgrad forøges, og indikere brugerens 

niveau, og hermed forståelse for emnet.  

For os er det vigtigt at artiklerne og kilderne stemmer overens med pensum, så derfor har vi 

taget inspiration fra Engram, der har sørget for at introducere emner for eleverne, der passer 

til læringsmålene for faget. Derfor har vi gjort os opmærksomme på, at vores koncept skal 

passe med læringsmålene som lærerne har for eleverne, så lærerne selv vil implementere 
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platformen til undervisningen. Yderligere vil vi sørge for, at Bideo har SRP-venlige kilder, 

eller kilder som generelt kan bruges i forbindelse med større opgaver.  

Vi har ud fra konkurrentanalysen også fundet frem til, at Engram er god til forberedelse til 

undervisning. Derfor har vi også undersøgt hvordan vi kan gøre Bideo til en 

forberedelsesplatform, der kan hjælpe eleverne med at forberede sig til undervisningen eller 

større opgaver. 

Duolingo tilegner sig bredt, da det optræder med flere sprog. Med det, er det også en af 

grundene til vi har valgt at bruge flere fag for Bideo i fremtiden.  

 

Usability Test  
Vi besluttede os for at udføre Usability Tests med tre gymnasieelever. Grundet nedlukningen 

af Danmark, som følge af corona virussens indtog, udførte vi vores tests over videoopkald, 

hvor man kunne dele skærmen og give informanten kontrol over den. Dette gjorde vi, da 

prototypen var uploadet på RUC’s interne server og der skulle bruges en VPN for at tilgå 

den. Derfor tilgik vi den fra vores egne computere og gav informanterne kontrollen.  

 
Bideo - Vores Endelige Prototype 
Prototypen var udformet i PHP, HTML, CSS og JavaScript med filer på serveren, der 

indeholdte brugernavne og tilhørende kodeord, samt artikler, kommentarer og billedfiler der 

blev uploadet af brugerne. Vi ville her teste for platformens Look and Feel og 

Implementation, da Role allerede var testet i den tidligere test, som vi udførte i samarbejde 

med vores workshop med eleverne. Derfor havde vi, for at teste dette, en funktionel 

prototype, hvor vi havde lagt et større fokus på de sensoriske affordances end tidligere.  

 

Evaluering af Implementation og Funktionelle Affordances 

Først vil vi analysere informanternes oplevelse af funktionaliteten på platformen, samt de 

implementeringsmæssige elementer af prototypen.  

 

Interaktivitet 
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Alle tre informanter vurderede platformens interaktivitet mellem elever særligt positiv, med 

speciel fokus på brugerens mulighed til at læse, dele og vurdere andre studerendes artikler. 

Informanten fra vores anden test vurderede en sådan interaktion som værende motiverende 

for artikelskrivningen. Den tredje informant vægtede debattering der kunne opstå på 

platformen, eller i undervisningen, i forbindelse med brugerens mulighed for at efterlade 

kommentarer til en artikel. 

 

Bideo som redskab i undervisningen 

Informanterne havde efter brug af prototypen varierende ideer til hvordan den ville kunne 

implementeres i forbindelse med undervisningen. Informanten fra den først-udførte Usability 

Test så platformen brugt mellem eleverne, hvor de ville have mulighed for at læse hinandens 

artikler til at opnå bredere forståelse til et specifikt emne. Det fortælles endvidere af 

informanten, at hun også kan se platformen gøre lærerens arbejde nemmere, da eleverne i 

større grad ville kunne bruge hinanden til at lære (bilag 5, s. 1). Informanten fra vores 

anden-udførte Usability Test anså også platformen som værende til gavn for den enkelte 

lærer, dog i forbindelse med opsporingen af kilder som eleverne i deres afleveringer kan tage 

udgangspunkt i. Denne informant mener dog ligeledes at platformen ville gøre det muligt for 

eleverne at lære fra hinanden (bilag 6). Den tredje informant ser også muligheden for en 

gensidig læring mellem eleverne, men tilføjer at platformen også ville kunne skabe debatter 

mellem dem som følge af de forskellige holdninger der vil komme til udtryk i deres artikler.  

Alle informanter vurderer platformen som værende brugbar i forbindelse med opsporingen af 

kilder til skrivningen af store opgaver såsom SSO og SRP. Det specificeres dog ligeledes af 

dem alle, at elevernes artikler ikke kan anses som værende brugbare i denne kontekst, og at 

der udelukkende er tale om litteraturen der udleveres til eleven, der eksempelvis er skrevet af 

forlag som Berlingske.  

 

Evaluering af Look and Feel og Sensoriske og Kognitive Affordances 

Nu vil vi analysere informanternes oplevelse af Look and Feel og sensoriske og kognitive 

affordances. 

 

Farver  
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Alle informanter vurderede platformens brug af farver som værende manglende, og særdeles 

ensartet (Bilag 5, s.2, bilag 6 s.2 & bilag 7, s.2).  

“Jeg ville personligt foretrække det hvis der var brugt lidt flere farver, så platformen visuelt 

er mere “interessant”. “ (Bilag 6, s. 2).  

Farverne på platformen vil som følge af disse svar blive taget i betragtning igen. Platformens 

nuværende design har i større grad været påvirket af Steve Krugs pointe om minimeringen af 

støj på en hjemmeside. Det kan dog diskuteres hvorvidt dette punkt har haft en for stor 

indflydelse på prototypen.  

 

Layout 

Informanterne havde til forskel for deres vurderingen af sidens brug af farver, modstridende 

vurderinger af prototypens layout. Informanterne fra de første to Usability Tests vurderede at 

sidens layout gjorde den nem at bruge. Første informant uddyber endvidere at layoutets 

simplicitet er skyld i brugervenligheden. (Bilag 5, s. 2).  

Dette er blandt andet sidens fokus på sensory affordance, som kan ses ved en interaktion med 

prototypens navigationsbar. Det ses her, at siden brugeren på nuværende tidspunkt befinder 

sig i, er markeret med orange. Hvis brugeren derudover vælger at navigere musen over de 

forskellige felter i navigationsbaren, klargøres feltet og optræder med en lyseblå markering.  

 
Informanten fra den tredje Usability Test fortæller dog at prototypens layout kunne forbedres 

ved en opdeling af elementerne i flere sider (Bilag 7, s.2). Det blev netop fundet problematisk 

at kilder, spil og quiz alle optrådte på samme side. Dog vurderer vi, at Krugs femte punkt om 

minimal støj var vigtig, for at opretholde et simpelt webdesign, der ikke kræver for mange 

sider (Krug, 2006, s.36). Derudover blev vi enige med vores partner om, at for mange sider, 

ville gøre Bideo for komplekst (bilag 9). Det samme argument gælder for, hvorfor vi ikke har 

en velkomstside, der forklarer sidens brug. Informanten fra tredje test, ønskede en side, der 

kunne forklare hvorledes intentionen med webdesignet er udtænkt (Bilag 7, s. 2), men vi 

foreslår af samme argument som ovenstående, at holde os til så få sider som muligt.  

 

Brugervenlighed 

For at vurdere platformens brugervenlighed, valgte vi at lade den enkelte informant benytte 

platformen uden nogen form for introduktion til hvordan den bruges. Vi fandt det essentielt at 
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eleven på egen hånd skulle interagere på platformen. Vi kreerede dog et sæt opgaver, som 

eleven på platformen skulle besvare. Disse opgaver gav testpersonerne nogle enkelte mål for 

platformen, og viste ligeledes alle essentielle aspekter af siden.  

 

 

Opgaverne lød;  

1. Opret en bruger 

  

2. Skriv en artikel  

  

3. Tjek din egen profil 

 

4.  Se en anden brugers artikel 

 

Eleven ville gennem fuldførelsen af disse opgaver også opnå et overblik over sidens brug af 

spil og quiz, sidens litteratur og centrering af interaktionen mellem elever.  

 

Alle informanternes interaktion af siden, blev først observeret og derefter spurgt mere 

specifikt ind til. Under observationen blev det klargjort at siden i overordnethed virkede 

særdeles brugervenligt, idet informanterne på intet tidspunkt havde brug for vejledning i 

udførelsen af de givne opgaver. Informanterne klikkede sig alle ind på deres personlige 

profil, efter udleveringen af tredje opgave. Dette gav en følelse af, at de allerede var 

familiære med platformen, selvom de tidligere aldrig havde gjort brug af den. Det kan blandt 

andet skyldes vores fokus på udnyttelsen af konventioner, som Krug påpeger er et af de mest 

væsentlige pointer i etableringen af et godt webdesign (Krug, 2006, s. 35). Et af 

informanterne påpeger også, at siden på grund af dette, kan sammenlignes med blandt andet 

Facebook.  

 

“Det kræver ikke at man ved noget om platformen for at man kan bruge den. Platformen 

virker meget bekendt på grund af brugen af funktioner man allerede er vant til fra Facebook 

osv.” (bilag 5, s. 1).  
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Det ses netop at en større del af de familiære konventioner der er blevet gjort brug af på 

Bideo platformen, også optræder på Facebook. Et eksempel på dette er søgefunktionen der på 

begge platforme symboliseres af det traditionelle søge-ikon.  

  

 

Sidens søgeboks ses derudover indeholde en forklaring af hvad der konkret kan søges på. 

Dette styrker funktionens kognitive affordance, da elementets intenderede brugsfunktion 

gøres klar for brugeren.  

 
Den tredje informant stilte i forbindelse med den førnævnte side også spørgsmål vedrørende 

hvilken rækkefølge han burde læse de forskellige artikler i, samt om spillet burde spilles før 

eller efter artiklerne blev læst eller lavet (bilag 7). Det kan derfor ses at informanten ikke 

mente at siden skabte et klart hierarki for de forskellige elementer. Det ses netop at 

opdelingen af siden er i mindre klart definerede kasser, samt i et klart hierarki, som begge er 

Krugs pointer der vurderes til at være væsentlige punkter i skabelsen af et godt webdesign.  

 

Effectiveness, Efficiency og Satisfaction 

For at vurdere prototypens effectiveness, ses der blandt andet, hvorvidt brugerne i forbindelse 

med opgavebesvarelserne i Usability Testene, kunne udføre de givne opgaver, og i hvor stor 

grad der opstod fejl. Alle adspurgte informanter udførte alle opgaver direkte efter 

udleveringen af dem. De fandt ingen problemer med løsningen af disse opgaver, og fandt kun 

mindre problematikker med andre aspekter af prototypen. Der opstod ligeledes meget få og 

minimale fejl. Informanten fra den tredje-udførte test uploadede eksempelvis ved en fejl sin 

artikel uden et billede. Denne fejl kan dog anses som værende minimal, da informanten uden 

informering opdagede sin fejl, og klikkede sig tilbage for at uploade et billede (bilag 7, s. 2).  

På baggrund af dette kan effectiveness i forbindelse med prototypen vurderes til at være høj.  

Efficiency vurderes ved at fokusere på de ressourcer der er brugt på at opnå den tidligere 

nævnte effektivitet. Det kan her ses at der ligeledes blev brugt minimal tid på opnåelsen af 

effektiviteten. Efficiency kan derfor ligeledes vurderes til at være særlig høj. 
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Satisfaction er sidst en måling af brugernes eventuelle positive attitude til brugen af 

prototypen. Det ses her, at alle informanterne svarede, at de godt kunne lide at bruge 

platformen. For selve udseendet af designet havde informanterne som sagt andre meninger 

end os, men layoutet er overordnet simpelt og let forståeligt for dem, hvilket er 

tilfredsstillende. Alle informanterne svarede derudover at de ville gøre brug af platformen 

frivilligt, blandt andet i forbindelse med eksamensforberedelse eller store opgaver såsom SSO 

og SRP. Et af informanterne foreslog endda, at siden kunne bruges som et diskussionsværktøj 

i undervisningen: “Hvis det bruges i undervisningen kunne det skabe variation og debat. Man 

kunne debattere hinandens artikler og synsvinkler” (Bilag 7, s.1). Hvis eleverne kunne se 

hinandens artikler i forbindelse med undervisningen, ville det kunne skabe nogle eventuelle 

diskussionsspørgsmål imellem eleverne. Selve artikelskrivningen viser en kognitiv 

affordance for informanten, fordi vedkommende begynder at tænke over hvordan man kan 

bruge en Bideo profil.  

På baggrund af dette kan satisfaction også vurderes som værende høj.  

 

Diskussion 
Fejlkilder 

I dette afsnit vil der blive redegjort for fejlkilder, i forbindelse med projektet, der kunne have 

ført til en anderledes konklusion.  

Det skal først påpeges at projektets struktur i større grad blev omformet grundet regeringens 

nedlukning af alle skoleinstitutioner, og forbydelse af alle større forsamlinger. Nedlukningen 

havde især en effekt på vores interviews såvel som vores workshop, der ikke længere kunne 

afholdes fysisk. Disse blev derfor foretaget virtuelt ved brug af Zoom og Google Meet. De 

adspurgte informanter havde i forbindelse med vores anden iteration af prototypen ikke 

mulighed for direkte at beskæftige sig med den, men var i stedet nødsaget til at observere os 

gøre brug af den. Det var først ved den tredje og endelige iteration af prototypen, at 

informanterne reelt kunne få hands-on experience med platformen. 

Det kan netop diskuteres hvorvidt muliggørelsen af en hands-on experience ved de tidligere 

brugerundersøgelser, kunne have ledt til anderledes feedback, og dermed en anderledes 

endelig prototype.  
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 I forbindelse med brugerundersøgelserne ses det at fokuspunktet i større grad var 

gymnasieelever, idet at undersøgelserne i mindre grad tog udgangspunkt i lærerne. Et bredere 

fokus hvor lærerens behov ligeledes blev undersøgt, kunne have ledt til et anderledes 

slutprodukt, og større forankring med indflydelse på lærerens behov. Lærerne kunne 

endvidere have været inddraget i forbindelse med Usability Testene, og dermed i vurderingen 

af den endelige prototype. En sådan inklusion af den enkelte lærer kunne ikke blot have været 

essentiel grundet lærerens rolle som slutbruger, men derudover også grundet lærerens rolle i 

platformens eventuelle succes. Det er netop læreren der skal beslutte hvorvidt platformen kan 

og skal bruges i undervisningen.  

 

I konkurrentanalysen ses det endvidere at vi udelukkende har fokuseret på Verdensmålene, 

Duolingo, Engram og Peergrade. En sådan afgrænsning har naturligvis været nødvendig for 

netop at undgå et for bredt fokus. Det ses dog at en større del af eleverne vi har interviewet, 

såvel som de elever og lærere som Mediehuset tidligere havde interviewet, nævnte Kahoot 

som værende et af de aktuelt benyttede platforme. Kahoot kunne derudover også have været 

relevant at analysere, grundet Bideo-platformens fokus på inkluderingen af gamification 

elementer. Kahoot platformen kunne netop ud fra testen ikke blot vurderes som værende den 

mest benyttede side der udelukkende gjorde brug af spil og quiz, men også et af de mest 

benyttede platforme/sider i undervisningen. En analyse af platformen kunne have ført til et 

mere dybdegående fokus på brugen af spil i forbindelse med undervisningen. Et sådant fokus 

kunne endvidere have ført til en prototype hvor gamification elementerne kunne have været 

anderledes.  

 

Det kan derudover også diskuteres hvorvidt spillet der netop optræder på siden er for useriøst 

til at kunne bidrage til den enkelte elevs læring. Informanten fra den tredje udførte usability 

test vurderede spillet til at være et unødvendigt element på siden. Han vurderede dog quizzen 

som værende et element den enkelte elev ville kunne bruge for at sikre sig at stoffet er 

forstået.  
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” Quizfunktionen ville skabe god variation, og gøre forberedelsen til artikelskrivningen 

markant mere håndgribelig. Funktionen ville også sikre en bedre forståelse af emnet.” (Bilag 

7, side 2). 

  

Eleven fortæller endvidere at sidens quiz-funktion ville kunne blive anvendt i forbindelse 

med eksamensforberedelse såvel som store opgaver. 

Vores interviews er vinklet meget under karantænens præmisser, i steder for tiden før 

karantænen. Selvom vi har forsøgt at få et generelt resultat af informanternes svar på den 

nuværende undervisning, bliver svarene automatisk skubbet hen imod karantænens 

påvirkning på undervisningen.  

 

Andet teorier der kunne have været anvendt 

Den kognitive belastningsteori 

Den kognitive belastningsteori antyder at det enkelte individ i forbindelse med læring 

gennem multimedier, lærer bedst ved en ekskludering af unødvendige elementer. En 

inkludering af eksempelvis usammenhængende lyde, vil ifølge teorien have en effekt på 

læringen af materialet. Det ses netop at individets arbejdshukommelse har en særdeles 

begrænset kapacitet. Dette gør det essentielt for at undgå en eventuel overbelastning gennem 

de førnævnte unødvendige elementer.  

 
Hvordan Teorierne supplerede hinanden 
Vi har valgt at bruge teorier der supplerer hinanden, for at inkludere viden, der mangler for 

andet teori. Eksempelvis har vi redegjort for gamification i teksten og modellen “Serious 

Games in Education”. Den beskriver, hvordan computerspil er en uformel form for læring, 

mens den traditionelle undervisningsform er formel. Teorien forklarer koncepterne bag 

spillene, men ikke det visuelle eller funktionelle. Derfor supplerer Gestaltloven, Steve Krugs 

5 pointer, og Usability Test spilteorien Serious Games in Education.  

Samtidigt supplerer UX, Usability Test - og affordance-teorien hinanden, fordi 

kombinationen af de fire teorier, afgør hvorledes vi rammer brugernes behov for IT-systemet. 

Usability Testen udgør brugernes møde med prototypen under testen. Usability testen er mere 

observerende, så derfor understøtter de hinanden. Selvom MUST-metoden er en overordnet 
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undersøgelse for hele vores projekt, er de andre teorier vigtige, for at komme mere i dybden 

for at forstå den samlede vision. Dermed sagt er MUST metoden god til at kigge på de 

overordnede sammenhænge som projektet indgår i.  

 
 

 
Hvordan vores egen samlede vision halter. 

 

Vi vil nu forklare nogle af de punkter hvor vores egen vision kunne have nogle mangler. 

Dette vil vi gøre med udgangspunkt i teorien om bæredygtighed i den samlede vision. 

 

Bæredygtighed i den Samlede Vision 

Bødker et al., nævner i bogen “Professionel IT-forundersøgelse” bæredygtigheden af den 

samlede vision. Her tager man højde for virksomhedens ressourcer, når man udvikler 

teknologien. Der skal være en balance mellem udvikling, udnyttelse og beskyttelse af 

virksomhedens ressourcer. Dette gøres på en måde, hvor virksomhedens aktuelle mål 

fokuseres på, samtidigt med at fremtidige udviklingsmuligheder ikke sættes over styr. For at 

sikre dette og for at IT’en kan realiseres på en bæredygtig måde, kan man fokusere på 

elementerne i den samlede vision (Bødker et al., 2008, s. 72). 

Hvor meget underholdning kan der være i spillene?  

Bideo.dk er en platform der tilbyder spil som læringsværktøj. Spil skal være underholdende, 

og især i tilfælde af læringsspil når man skal fange målgruppens interesse. Spørgsmålet er 

dog, hvor meget underholdning kan læringsspil tillade sig at have? 

Gamification gør undervisning sjov med leg og spil, dog kan undervisningen også blive 

useriøst. Til workshoppen taler informanterne om quizspillet Kahoot, hvor de fortæller at 
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spillet varierer undervisningen og gør den spændende. På trods af dette er der dog opstået et 

problem ved det, at eleverne selv kan angive navne. Elever indtaster kælenavne, kalder sig 

noget dumt eller opkalder sig efter en anden i klassen, som gør at spillet bliver useriøst.  

Fra Computer Game theory kan man kigge på adaption, her halter vores projekt således, at vi 

ikke har tilpasset vores spil, for at imødekomme forskellige gymnasieelevers måder at lære 

på. 

Den samlede vision 

Den samlede vision består af tre elementer; IT-udvikling, Organisatorisk udvikling og 

Kvalifikationsudvikling. Vores IT-system er blevet testet ved brug af Usability Test. 

Platformen er blevet testet på elever, men dog ikke på lærere. Dette betyder at vi ikke ved om 

vores IT-udvikling opfylder en god interaktion mellem lærere, elever og IT-systemet. I en 

undersøgelse udtrykker lærere at de mangler tid og kompetencer til at bruge programmer i 

undervisningen, hvilket er derfor det også̊ er vigtigt at udføre en test for at få en vurdering af 

hvorvidt hjemmesiden er enkel og lærenem.  

For den organisatoriske udvikling har vi kigget på gymnasiers arbejdsprocesser. Her er der 

fokus på hvordan interaktionen og arbejdsmetoden fungerer mellem lærere og elever. Vi har 

lavet en online workshop og adskillige interviews med elever omkring deres arbejdspraksis. 

Disse blev foretaget på baggrund af Say/Do princippet, der handler om, at eksempelvis 

gymnasieeleverne har en måde at beskrive deres arbejdspraksis på, såvel som en måde at 

udføre den. Say og  Do kan der være forskel på, og derfor skal begge udføres for at forstå 

arbejdspraksisser. Vores vision halter altså idet at vi ikke har Say og Do principet da vi ikke 

har observeret målgruppen i praksis (Do). Selvom vi har formået at få en besvarelse fra en 

gymnasielærer betyder det ikke at vi har et generelt billede af lærernes arbejdspraksis. Vi har 

igen kun fået en beskrivelse af arbejdspraksissen, og har i lærernes tilfælde ikke foretaget en 

observation af den (Say or Do teorien). 
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Spil/underholdning 
Informanterne fra vores Usability Tests har ikke kommenteret meget på vores spil i vores 
endelige prototype. En af informanterne nævner kort at det ene spil er et unødvendigt spil 
(bilag 7, s.2). Måske kunne vi derfor have undgået at lave det, idet der kan være for meget 
underholdning i forbindelse med spil på e-læringsplatforme. Her kunne vi måske, som 
informanten påpeger, have nøjes med quizzen.  
 
Input fra lærere 
Idet vores interview med en gymnasielærer blev udskudt flere gange, og derfor var langt over 
vores deadline, kunne vi ikke få meget ud af vores interview. Det endte med, at vi blev nødt 
til at lave prototypen uden meget af lærerens indflydelse, da vi var tidsbegrænset. Vi har 
derfor i vores endelige platform ikke inddraget  lærernes markant.  
 

Design af Evalueringsbaserede E-lærings Zoner i Ny Udvikling af 

Teknologi Systemer (DEEZNUTS modellen) 

For at opsummere pointerne fra vores undersøgelse, har vi valgt at generalisere dem til en 

model vedrørende design af e-læring. Vi har taget inspiration fra flere af modellerne og 

teorierne i vores opgave, og kombineret dette med pointerne fra vores analyse. Vi har været 

inspirerede af MUST-metodens fire faser, samt Concept of an Educational Design modellen. 

Desuden har vi gjort brug af teksten “What do Prototypes Prototype?”, for at vise hvilke slags 

prototyper der kan bruges i de forskellige faser og hvad man kan teste med dem. Vi har også 

været inspireret af MUST-metodens samlede vision, hvilket kan ses på navnet og indholdet af 

modellen. Vi ville fremhæve E-lærings zoner, for at vise at det ikke udelukkende handler om 

IT’en der skal udvikles, men også i høj grad handler om at fokusere på den samlede vision og 

konteksten omkring IT’en. Her mener vi med zonerne, de fysiske steder hvor designet bliver 

brugt. Her kan den organisatoriske udvikling være vigtig for designets succes, da det 

beskriver hvordan den reelt skal bruges. En lav mængde af kvalifikationsudvikling vil i nogle 

tilfælde være foretrukket, da der kan mangle ressourcer til dette. Designet er 

evalueringsbaseret, da man får brugernes evalueringer og tager det med i ens design. 
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4 faser 

Vi ville tage det gode fra MUST-metoden, en fremgangsmåde med trin, og det gode fra 

Concept of an Educational Design, en række fokusområder man kan fokusere på, og 

kombinere dem i vores egen model. Vi har derfor kreeret en model med fire faser, der har 

nogle fokuspunkter, der er relevante for e-læringsdesign. Desuden har vi inkluderet en række 

prototype iterationer, da vi mener at det kan bidrage til diskussioner omkring den nuværende 

og fremtidige arbejdspraksis. Vi har farvelagt hver fase efter fokuset i fasen. Den grønne 

farve indikerer analyse, hvor pink er design. I forhold til MUST-metodens samlede vision, 

kan hver fase have forskellige fokuspunkter. Kvalifikationsudviklingen er oplagt at se efter i 

den sidste fase, da man tester prototypen på brugerne. Her kan man se om en 

kvalifikationsudvikling er krævet, for at kunne anvende IT’en i praksis. IT-udvikling er 

specielt i de sidste to faser, hvor den organisatoriske udvikling vægter højest i de første tre 

faser. Vi vil nu gennemgå de fire faser, deres fokus og typen af prototyper der skal bruges. 

 

Fase 1 - Konceptgrundlag og Fokusområder 

I første fase har vi valgt at fokuset skal ligge på at fastlægge et grundlæggende koncept, samt 

udvælge fokusområdet eller områderne som designet skal bruges i. Det er altså disse områder 

der skal undersøges nærmere, for at se hvorledes ens design kunne passe ind. Vi anbefaler her 

en prototype med lav fidelity og resolution, da man bare skal fastlægge det grundlæggende 
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koncept. Her er de konkrete detaljer i prototypen ikke vigtige, men rollen designet skal spille 

i ens fokusområder er centralt. Man bruger derfor prototypen til at starte diskussioner om 

rollen det skal spille. Prototypen vi brugte i vores etableringsfase hjalp internt i arbejdet med 

Mediehuset, med at få en forståelse af konceptet og få feedback på vores antagelser om rollen 

platformen (Bideo) skulle spille. I denne fase er det oplagt at diskutere hvorvidt ens 

e-læringsdesign skal kunne bruges i en tværfaglig kontekst eller ej, da det kan bestemme 

indholdet i designet.  

 

 

Fase 2 - Nuværende Praksis og Kontekst 

I fase to har vi valgt at udelade prototypen, hvilket vi selv gjorde i vores projekts anden fase. 

Dette gjorde vi for at fokusere på det fokusområde vi havde valgt, så vi havde en stærk 

forståelse af det område vi skulle designe til. I vores projekt udartede det sig i en 

konkurrentanalyse, men det kunne også være observation på arbejdspladserne, en metode 

MUST-metoden foreslår og har som princip. Målet med denne fase er at forstå 

arbejdsområdet og konteksten som det endelige design skal bruges i. Her prøver vi at forstå 

den nuværende brug af formel og uformel læring, teknologier og konteksten omkring dette.  

 

Fase 3 - Lær og Kreer  

Fase tre er fasen hvor man går fra en mere analysepræget tilgang til en nytænkende, 

designorienteret tilgang. Selve fasen har elementer af analyse og design, da vi både skal lære 

af målgruppens erfaringer, men også kreere nye visioner. I denne fase har vi endnu en 

prototype, med lav fidelity, men høj resolution. Dette gør vi for at kunne teste prototypen 

blandt brugerne, og for at få feedback på konceptet og rollen vi tænker designet skal spille i 

praksis. I vores projekt udartede denne fase sig til et interview med en gymnasielærer og 

elevworkshops, der er beskrevet i vores to afsnit med affinitetsdiagrammer. Her prøvede vi at 

forstå den nuværende kontekst og teknologi, samtidig med at vi testede vores prototype. 

Prototypen havde spilelementer, og eksempler på kommunikationen og hvilke medier der 

skulle bruges på siden. Dette var ikke funktionelt, men kunne bruges til diskutere hvorvidt det 

ville fungere i praksis. 
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Fase 4 - Feedback og Inkredsning 

I den fjerde fase ligger fokusset for alvor på designet. Her får man feedback og får udelukket 

ting der ikke fungerer og positiv feedback på det der fungerer. Fasen slutter med at man har et 

koncept og design der er testet af og udviklet med brugerne. Man har desuden haft fokus på 

implementeringen, hvor vi i vores projekt havde programmeret prototypen, der havde en 

højere grad af funktionalitet og fidelity end tidligere. Den høje fidelity er vigtig for at teste 

efter look and feel, hvor den høje resolution gør at man kan teste konceptet bag designet. I 

denne fase har man fokus på rollen designet skal spille og konteksten omkring. Det kan 

selvfølgelig justeres, baseret på brugernes feedback, men fokusset i denne fase ligger på Look 

and Feel & Implementation.  

Konklusion 

Vores Problemformulering 

For at konkludere, vil vi udlægge vores besvarelse af problemformuleringen, og resultaterne 

af vores undersøgelser. Her er vores problemformulering;  

 

Hvordan kan Mediehuset lave en e-læringsplatform der opfylder gymnasieelever og 

gymnasielæreres behov? 

 

Vi vil nu forklare hvordan de enkelte analyseafsnit bidrog til at løse problemformuleringen. 

Desuden vil vi forklare resultatet af vores Usability Test, hvor vi testede vores endelige 

prototype, og udviklingen af vores egen model. 

 

 

Analysens Bidrag til at løse Problemformuleringen 

Vores analysepunkter hjalp os med at svare på problemformuleringen. Vi vil nu udlede 

hvorledes hver enkelt analysedel, var med til at svare på problemformuleringen.  

Konkurrentanalysen brugte vi til at forstå de nuværende platforme der bliver brugt i 

undervisningen. Desuden brugte vi konkurrentanalysen som inspiration til vores eget design. 

Vi valgte platformene ud fra Mediehusets anbefalinger og platforme der havde 
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funktionaliteter der lignede de, der var blevet beskrevet af Mediehuset, da vi fremlagde vores 

første prototype for dem. Her blev vi inspireret af layoutet og hvordan flere af øvelserne og 

spillene/quizzerne i systemerne var sat op. 

Vi udførte derefter en workshop med fem elever og interviewede tre andre. Desuden 

interviewede vi en lærer.  

Den indsamlede empiri analyserede vi med to affinitetsdiagrammer, der var opdelt efter en 

analyserende del og nyskabende, mere designorienteret del. Her fandt vi blandt andet ud af at 

brugervenlighed var vægtet højt hos lærerne og eleverne gerne ville have flere elementer 

samlet på en platform. Desuden var eleverne glade for konkurrence elementerne på siden, 

men kunne ikke lide notetagning funktionaliteten, da de ville tage noter på deres egne 

programmer. I affinitetsdiagrammerne gik vi fra analyse, til design.  

Vi tog pointerne fra de første to analyseafsnit og brugte dem til at lave vores endelige design, 

som vi beskrev i designrationalet.  

Designet testede vi i en Usability Test. Her testede vi for Look and Feel og Implementation. 

Vi testede prototypen, der var udviklet i HTML, CSS, JavaScript og PHP, på tre informanter 

over Zoom. De sidste to analyseafsnit vil vi nu beskrive, i følgende afsnit, der handler om 

vores endelige design og resultaterne af vores Usability Tests. 

 

 

Vores Design - Bideo 

Vi lavede vores endelige prototype, der havde høj resolution og fidelity. Den testede vi i en 

Usability Test, hvor resultaterne var overvejende positive. Eleverne var glade for konceptet 

og syntes at siden var brugervenlig. Dog var flere af eleverne mindre glade for layoutet. Her 

manglede der farver. Dog var eleverne glade for muligheden for interaktionen mellem 

eleverne og kilderne på platformen, der kunne bruges i større opgaver. I vores diskussion 

kom vi ind på nogle punkter hvor vores design kunne have nogle svagheder, i forhold til den 

samlede vision.  

 

 

Vores Designmodel for E-læring (DEEZNUTS) 

For at opsummere pointerne vi kom frem til gennem vores analyse og ved brugen af 

eksisterende teori, kom vi frem til vores egen model. DEEZNUTS modellen kan bruges som 
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en designmetode i udviklingen af IT-systemer til e-læring. Modellen er inspireret af 

MUST-metodens fire faser, men vi har tilføjet flere prototyper, samt begreber der beskriver 

prototyperne. Ved at teste efter forskellige faktorer, kan man bruge prototyper til at finde ud 

af forskellige ting, hvilket gør dem nyttige i flere af projektets faser. Desuden har vi tilføjet 

begreber, fra “Concept of an Educational Design”, for give fokuspunkter for de forskellige 

faser, der er relevante for e-læring. Vi har også farvelagt faserne, efter om deres fokus er 

analyse eller designorienteret. De to første faser er analyseorienterede, hvor man forsøger at 

forstå problemet. Den tredje fase er både analyse og designorienteret, hvor den sidste er helt 

designorienteret. Her har vi også udvikling af det nye design i en tidligere fase end i 

MUST-metoden, da vi synes at det kunne bidrage til designet og starte diskussioner, tidligere 

i processen, om designet og hvordan det passer ind i de nuværende praksisser. 
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