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Abstract 

The focus of this report concerns the new Moodle course called ”How to RUC”, which was developed 

under the restrictions of COVID-19. The course was made as an alternative for new students, to re-

ceive the necessary information before starting at Roskilde University. However, several new stu-

dents found it very confusing and overwhelming to use, which lead us to want to improve the user 

interface and the overall user experience of “How to RUC”. 

We used methods like workshops, and an analysis of the current How-to RUC design, to get an un-

derstanding of our problem. We analysed the current How to RUC, to lay out what functions stu-

dents liked and disliked, in order to apply this knowledge, it to our own design. 

After multiple design iterations and tests, built using web design, general user experience and cogni-

tive psychology theory, we have come up with a design with both similarities and contrast to the 

original design. Our design is aimed at creating a smoother journey to one’s information, which in 

our design comes at the cost of potentially losing the course-like functionality. 
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Indledning 

Vi har som nye studerende på Roskilde Universitet i 2020, mærket den frustration der kom med at 

starte på en uddannelse midt i en pandemi. De mange restriktioner i både introperioden, og hele det 

første semester, gjorde det til en svær opgave at få kommunikeret de mange informationer om stu-

diestarten til de nye studerende. En af de tiltag der blev lavet, for at sørge for at de nye studerende 

fik de nødvendige informationer inden studiestart, var How To RUC. How to RUC er et Moodle kur-

sus der guider de nye studerende igennem forskellige velkomsttaler, og informationsvideoer om-

kring livet som en studerende på Roskilde Universitet.  

Vi synes at ideen om How To RUC var rigtig god, men desværre betød udførslen af kurset, at mange 

af de nye studerende var efterladt med en masse spørgsmål og forvirring omkring deres nye studie.  

Vi har valgt at basere vores projekt på How To RUC, fordi det har berørt vores oplevelse af studie-

starten, og skabt forvirring hos os nye studerende omkring vores første semester på RUC. Vi håber 

på at vi med dette projekt, kan nå frem til et resultat der vil være brugbart i fremtiden, og ikke kun 

under de kritiske forhold som vi har oplevet. Vi mener nemlig at en How To RUC-platform på mange 

måder, kan være med til at hjælpe nye studerende med at komme på plads på deres nye uddan-

nelse.  

I dette projekt vil vi forsøge at finde frem til, hvad det var der gjorde at mange studerende havde 

problemer med at anvende How To RUC, og vi vil dernæst forsøge at komme med et design forslag 

der kan afhjælpe nogle af disse problemer.  

Problemfelt 

I dette afsnit vil vi redegøre for baggrunden for vores problemstilling, hvorfor det er relevant, og 

med hvilken baggrund og fokus vi ønsker at beskrive den. 

How to RUC er et Moodle kursus rettet til nye studerende på RUC. Kurset var ment som et COVID-19 

alternativ til at introducere nye studerende til mange af de informationer, som normalt ville blive 

videregivet på et introforløb. Dette pointerer en af udviklerne af How to RUC, ved at nævne hvordan 

How to RUC skal ”skabe større tilgang til den viden man normalt får i introperioden” (Bilag 1). Her 

nævnes også, at How to RUC er tænkt som en måde, hvor man kan få vist hvordan tingene skal gø-

res, og at man kan gå tilbage til kurset på et senere tidspunkt, for at få svar på ens spørgsmål som de 

kommer.  Et skærmbillede fra How to RUC kan ses på billedet nedenunder. 
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Figur 1: Skærmbillede af forsiden på How to RUC 

 

How to RUC er opbygget som et kursus på Moodle. Kurset er inddelt i ti moduler hver med en over-

skrift. Derudover er modulerne udstyret med drop-down menuer, hvor man kan få adgang til de en-

kelte videoer, dokumenter eller forklaringer til modulet. Flere af videoerne behandler mere end et 

emne, og er udfærdigede til at gennemgå mange informationer samtidig - i stedet for at have få 

korte videoer eller en tekstbaseret tilgang.  

Det skal dog også nævnes at How to RUC er produceret i Moodle, da Moodle og Teams var de eneste 

muligheder da How to RUC skulle designes (Bilag 1). Et skærmbillede over modul 4 på How to RUC, 

kan ses på billedet nedenunder 
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Figur 2: Skærmbillede af modul 4 på How to RUC 

Vores fokuspunkt ved dette projekt omhandler hvordan man kan udvikle How to RUC, fra at være et 

kursus man gennemgår fra A til Å, til at fungere mere som et opslagsværk. Vi tror på at mange af in-

formationerne som How to RUC indeholder er relevante, men ikke nødvendigvis før eller umiddel-

bart efter den nye studerende er startet på første semester. Ved at arbejde med designet af How to 

RUC, er ønsket at gøre informationerne nemmere tilgængelige, sådan at How to RUC dels kan fun-

gere bedre som et introduktionskursus, men derudover også bedre understøtter den studerende når 

der for eksempel opstår problemer med et IT-system i løbet af semesteret. Alle disse ting ender så 

ud i vores problemformulering. 

Problemformulering 

”Hvordan kan man forbedre brugerflade designet af ”How to RUC”, med henblik på at præsentere 

indholdet som et opslagsværk?” 

Afgrænsning 

Vi har tænkt os at begrænse vores projekt til at arbejde med selve brugerfladen. Vi mener at det vil 

være for kompliceret, også at skulle argumentere for hvilke informationer som er vigtigst for enten 
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nye studerende, eller for Roskilde Universitet at kommunikere videre til de nye studerende inden 

semesterstarten. 

Derudover har vi også valgt at begrænse vores design, sådan at vores endelige design bliver til en 

prototype, da det vil tage meget længere tid at lave en udgave af How to RUC, som faktisk kan an-

vendes af Roskilde Universitet. I stedet ønsker vi at lave en forbedret udgave af det nuværende How 

to RUC, som ender med at blive til en prototype. 

Arbejdsspørgsmål  

Vi har her stillet følgende spørgsmål op, som vi vil forsøge at besvare, med henblik på at undersøge 

vores problemformulering. 

1. Hvordan formidler man information bedst på et website?   

2. Hvordan designer man et brugervenligt website?  

3. Hvad fungerer allerede på How to RUC?  

4. Hvad kan gøres bedre på How to RUC? 

Semesterbinding 

Vores projekt består i store træk af at producere et nyt alternativ til det nuværende How to 

RUC Moodle kursus i form af et nyt website der vil gøre det nemmere for de studerende at finde de 

informationer de leder efter i forbindelse med deres uddannelse, og særligt uddannelsesstart, på 

Roskilde Universitet. Målet med dette projekt er at producere en prototype, som kan danne grund-

lag og inspiration for den fremtidige udvikling på det nuværende How to RUC. 

I dette afsnit vil vi introducere den faglige baggrund for projektet. 

Vores faste semesterbinding på første semester er basiskurset Design og Konstruktion (D&K). Derud-

over vil vi inddrage basiskurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Med D&K bruger vi iterativ 

metode til at udvikle vores design. Vores design består af en interaktiv website, som den nye RUC-

studerende skal bruge til navigere rundt i og indsamle information. Her har vi allerede designet en 

meget simpel prototype, som vi har tænkt os at evaluere og videreudvikle på. Under videreudviklin-

gen af vores prototype, kommer vi til at anvende SDSM (Soft Design System Methodology), som be-

skriver forskellige fremgangsmåder for iterative design processer. For at supplere og underbygge vo-

res design, vil vi anvende metoder vi er blevet introduceret til i kurset STS.  

Den måde vi har tænkt os at evaluere vores design på, er ved hjælp af etnografiske metoder og vi-

den om evaluering af systemer og processer fra kurset Subjektivitet, teknologi og samfund. Vi har 
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tænkt os at interviewe og samarbejde med skaberne af How to RUC og studie- og karrierevejlednin-

gen. Vi har også tænkt os at interviewe andre førsteårs studerende og spørge dem om deres ople-

velse af How to RUC. Derefter har vi tænkt os at observere, hvordan de navigerer rundt i Moodle-

kurset How to RUC. Til sidst vil vi vise de personer vi interviewer vores prototyper, med henblik på at 

indsamle feedback til videreudvikling. Til disse interviews vil vi gøre brug af kvalitativ metode. 

Studie- og karrierevejledning har udarbejdet et spørgeskema om How to RUC, hvor vi har spurgt om 

vi kan bruge deres data. Hvis vi kan få adgang til den data, har vi tænkt os at analysere det og 

bruge det til udviklingen af How To RUC. 

Orddefinition  

Scrolling & nonscrolling → Hhv. brug af ’rulle’-funktionen og udeladelse af samme på websider. 

Website → en side på internettet, som indeholder noget information om et bestemt emne. 

Browsing → Når man kigger gennem de forskellige dele af en website, med henblik på at finde det 

man søger. 

Home Page → Forsiden af et website. 

RUC → Roskilde Universitets Campus.  

Informant → Vores målgruppe i antropologi og etnografi. 

Moodle → En webplatform som How to RUC er lavet på.  

Prototype → Tidlig udgave af design, produceret med henblik på evaluering og forbedring. 

Wireframe → Tidlig udgave af webdesign, produceret med henblik på at kortlægge indhold og funk-

tionalitet. 

UI → Brugerflade. 

UX → Brugeroplevelse. 

Browsing → navigation af webside via interaktive elementer  
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Teori  

Inden vi kan begynde på at producere nogle begrundede designiterationer, eller at indsamle noget 

empiri, er vi først nødt til at have noget teori, som kan hjælpe os med at udvikle det bedste design 

for vores brugere.  

Kognitiv psykologi 

For at opnå en fyldestgørende deling eller videregivelse af information online, kan man stille spørgs-

mål ved hvad der bør implementeres i et design for at facilitere førnævnte fyldestgørende deling. I 

dette sammenhæng dækker ordet fyldestgørende over at den information som ønskes videregivet, 

er læsbar og er let afkodelig fra det gældende interface. 

For at kunne beskrive hvilke udfordringer der kommer til udtryk i anvendelsen af det nuværende 

How to RUC, og derfor hvilke elementer som kunne indarbejdes i en ny How to RUC designløsning, 

kan man benytte sig af viden om den kognitive psykologi. Den kognitive psykologi beskriver en bred 

vifte af teorier, hvoraf der forekommer teorier med stor relevans til beskrivelsen af webbaserede 

brugerflader. I dette afsnit vil der blive dannet en grundlæggende forståelse for de kognitive princip-

per, som vi finder relevante i forhold til projekt, og på den måde skabe grundlag for de beslutninger 

der tages i udarbejdelsen af produktet.  

Introduktion til kognitiv psykologi 

Kognitiv psykologi er studiet om mentale processer, processer som for eksempel opfattelse og hu-

kommelse, og stiller spørgsmål som ”Why do we remember people whom we met years ago, but so-

metimes seem to forget what we learned in a course shortly after we take the final exam (…)” (Stern-

berg & Sternberg, 2012, p. xxvi). Kognitiv psykologi anvendes i situationer hvor der ønskes en dybere 

forståelse for hvad der ligger bag de tanker vi har, og hvordan forskellige stimuli kan have indflydelse 

på den måde vi opfatter og bearbejder forskellige observationer. Ved at navigere igennem et land-

skab vil man blive mødt af forskellige observationer, som er med til at opbygge en forståelse af land-

skabet. Observationerne danner grundlag for at individet forstår, dels hvad der måtte befinde sig i 

landskabet, men også hvordan man formår at lede sig fra et sted til et andet. En del af denne infor-

mation vil man blive mødt af fysisk i en given situation, men for at kunne bearbejde informationen 

gør mennesker brug af kognitive kort.  

Kognitive kort 

Kognitive kort blev i 1948 beskrevet af Edward C. Tolman i beskrivelsen af et forsøg foretaget med 

rotter, som forsøgte at undersøge hvordan at rotter bevæger sig igennem en labyrint, og videre ana-

lysere deres indlæringsproces. På baggrund af resultaterne i forsøget beskrev Tolman paralleller til 
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mennesket. I undersøgelsen præsenteres to forståelser for rotternes færden igennem labyrinten, 

først en forståelse som bygger på de ydre stimuli rotterne mødes af: 

”The rat in progressing down the maze is helplessly responding to a succession of ex-

ternal stimuli - sights, sounds, smells, pressures, etc. impinging upon his external sense 

organs - plus internal stimuli coming from the viscera and from the skeletal muscles” 

(Tolman, 1948) 

En forståelse som Tolman finder holdbar, men ikke dækkende, da der ifølge ham er flere ting som 

har indvirkning på rotternes indlærings- og beslutningsproces. I det ovenstående citat beskrives 

hvordan rotterne udelukkende vælger deres rute på baggrund af udefrakommende stimuli, hvilket 

resulterer i en forståelse af rotterne som værende simple i deres færden igennem labyrinten - i den 

forstand at hver stimuli bearbejdes umiddelbart, og uden nogen form for bearbejdelse fra tidligere 

forståelser. Tolman er enig i at rotterne tager beslutninger på baggrund af udefrakommende stimuli, 

men sætter fokus på hvordan rotterne bearbejder førnævnte stimuli: 

”We agree with the other school that the rat in running a maze is exposed to stimuli 

and is finally led as a result of these stimuli to the responses which actually occur. We 

feel, however, that the intervening brain processes are more complicated, more pat-

terned and often, pragmatically speaking, more autonomous than do the stimulus-re-

sponse psychologists. Although we admit that the rat is bombarded by stimuli, we hold 

that his nervous system is surprisingly selective as to which of these stimuli it will let in 

at any given time” (Tolman, 1948) 

Kognitive kort er med til at selektere og bearbejde de stimuli vi er mødt af, og fungerer ved at an-

vende viden fra tidligere situationer, til at danne mening i en given aktuel situation. Kognitive kort 

kan af den grund bruges i undersøgelsen af et individs forståelse af en given situation. 

Kognitive korts relevans til udvikling af webbaserede brugerflader 

Relevansen bag udnyttelsen af viden om kognitive kort til udarbejdelse af webbaserede brugerfla-

der, har fundament i forståelsen af webbaserede brugerflader som værende landskaber, der kræver 

en vis form for navigation. Forskellige brugerflader gør brug af forskellige former for navigation, og 

den rejse som et website tager en med på, kan være med til at opbygge en bestemt holdning til web-

sitet. Derudover kan forskelligartede designs lægge op til vidt forskellige anvendelser, websites som 

facebook.com og Twitter.com motiverer brugeren til at bruge lang tid på siden, da deres primære 

incitament er at tjene penge igennem annoncer og anden reklame. Websites som borger.dk eller 
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skat.dk har en anden agenda, nemlig at brugeren nemt og præcist kan opnå viden om specifikke em-

ner, målsætningen her handler altså om public service. Det er derfor af stor vigtighed at man målret-

ter sit design, til den funktion der ønskes udført med produktet. 

For at muliggøre korrekt udvælgelse af elementer i design, som i dette projekt omhandler en public 

service orienteret problemstilling, vil der i de næste afsnit blive stillet skarp på nogle af de værktøjer 

den kognitive psykologi stiller til rådighed i arbejdet med webdesign. 

Website Preference Scale 

Rachel Kaplan og Stephen Kaplan, to  miljøpsykologer som  tar bag modellen ”the Preference Frame-

work” (Kaplan & Kaplan as in Rosen & Purinton, 2004, p. 788) som beskriver ”(…) how people use in-

formation to satisfy their needs of making sense and exploring in an uncertain world.” (Rosen & Pu-

rinton, 2004, p. 789). Denne model som i sit udgangspunkt beskriver fysiske landskaber, anvender 

Rosen og Purinton til at beskrive funktioner i web design. Dels konkluderer de et sammenhæng mel-

lem brugen af kognitive virkemidler til udarbejdelsen af websites og antal af tilbagevendende bru-

gere, men også hvordan brugen af førnævnte kognitive virkemidler kan have indvirkning på proces-

sering af informationen på websiden. Modellen som de beskriver specifikt til web design på bag-

grund af det førnævnte ”Preference Framework”, hedder WSPS (Website Preference Scale), og be-

står af fire dimensioner: 

• Coherence (Kohærens) 

 Sammenhæng i designet, for eksempel igennem brugen af farvekoder. 

• Complexity (Kompleksitet) 

 Mængden af forskelligt indhold på websiden. 

• Legibility (Læsbarhed eller gennemskuelighed) 

 For eksempel i form af et overblikskort til beskrivelse af navigation på websiden. 

• Mystery (Gådefuldhed) 

 Beskriver hvordan forskellige virkemidler kan opfodre brugeren til at udforske andre dele af 

websiden. 

(Rosen & Purinton, 2004, pp. 789-790) 

Rosen og Purinton lavede en undersøgelse som havde for øje at teste to hypoteser med baggrund i 

WSPS: 

“Hypothesis 1: The stronger the WSPS score, the more positive will be the overall impression of the 

site. 
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Hypothesis 2: The stronger the WSPS score, the more like it will be that the site will be revisited.” 

(Rosen & Purinton, 2004, p. 790) 

Data i undersøgelsen blev indsamlet fra 211 18-25 årige bachelorstuderende, som var blevet testet 

som havende ”Typical web user’s behaviour at the time of data collection (Internet Use Trends, Mid-

Year, 1999)” (Rosen & Purinton, 2004, p. 790). Det er vigtigt at være kritisk overfor direkte inddra-

gelse af pointer fra undersøgelsen. Dette semesterprojekt omhandler nye studerende på samme ni-

veau som i Rosen og Purintons undersøgelse, men er forskudt med enogtyve år. Ved sammenligning 

med nutidige kvalitative interviews, vil visse pointer vise sig at være anvendelige.  

Rosen og Purinton konkluderede at udnyttelsen af særlig kohærens, kompleksitet og gennemskuelig-

hed havde effekt på dels at skabe et mere positivt samlet indtryk af en given webside, men også at 

øge sandsynligheden for at brugeren ville anvende websitet igen. Mystery eller gådefuldhed adskilte 

sig i Rosen og Purintons undersøgelse, og de kunne ikke konkludere et sammenhæng som de kunne 

med de tre andre dimensioner. De studerende artikulerede hvad de fandt som værende positivt og 

negativt i brugen af websites, og der blev gjort følgende observation: 

”(…) the students’ overall preferences were driven by simplicity of design, sites that 

were easy for first time users to navigate and sites that did not look like ads. They pre-

ferred simple subject heading, which describe broad categories rather than lengthy 

lists or paragraphs of descriptions. They did not like sites, which made them feel that 

they had to search extensively, hence, a preference for an absence of mystery.” (Rosen 

& Purinton, 2004, p. 792) 

Elementerne som de studerende her nævner blev efterfølgende sat i en tabel. Tabellen kan ses ne-

denfor.  

 

Figur 3: En tabel over de forskellige design elementer, og hvilken effekt de har på ens website (Rosen & Purinton, 2004, p. 
792) 
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De studerende ønskede ikke at bruge unødig tid på at navigere rundt på websiderne, for at finde 

frem til det de søgte. 

Scrolling vs Non-scrolling  

Et andet perspektiv som understøtter kognitiv psykologis relevans i udarbejdelsen af web design er 

diskussionen vedrørende ’scrolling’, som er fænomenet at gøre en hel tekst tilgængelig for brugeren, 

hvorefter brugeren selv må manøvrere sig rundt på siden. Scrolling opstår når en given tekst fylder 

mere end hvad ens skærm kan indeholde, hvilket ofte ses ved brugen af smartphones. Udfordrin-

gerne vedrørende scrolling blev præsenteret i en undersøgelse af Christopher A. Sanchez og Jennifer 

Wiley, som kortlægger sammenhængen mellem scrolling, nonscrolling og WMC (Working Memory 

Capacity) (Sanchez & Wiley, 2009). WMC beskriver hvordan forskellige individer, har forskellige ev-

ner til at processere og gemme informationer på samme tid. Sanchez og Wiley udformede et forsøg, 

hvor en række studerende blev sat til at læse en tekst, hvorefter de blev bedt om at svare på en 

række spørgsmål omkring emnet. Der blev taget en række forholdsregler, som havde til formål at 

mindske antallet af variabler, for bedre at kunne komme med en klar konklusion - heriblandt fravæl-

gelse af individer med for stor viden om emnet forud for undersøgelsen. De konkluderede at den 

vigtigste årsag til forskellen på de studerendes besvarelser, var teksternes forskellige præsentation, 

hhv. scrolling og nonscrolling. Hvoraf de studerende med en nonscrolling tekst, udfærdigede mere 

fyldestgørende svar.  

”Performance was the worst for lower WMC individuals in the scrolling condition, 

whereas there was little disparity between individuals who differed in WMC in the 

nonscrolling condition.”  

(Sanchez & Wiley, 2009, p. 734) 

Deres resultater indikerede et sammenhæng mellem dårligere forståelse og tekster som blev præ-

senteret ved hjælp af en scroll funktion. En måde hvorpå man kunne komme dette dilemma til livs, 

kunne være igennem implementering af grafisk indhold som for eksempel videopræsentationer. En 

pointe som understøttes af Rosen og Purintons observationer fra 2004, hvor en varietet i indhold 

kunne være med til at skabe et bedre samlet indtryk samt større sandsynlighed for tilbagevendende 

brugere.  

Flow & feedback 

For at brugeren af en webside finder sig til rette i navigation og brugen af førnævnte webside, kan 

det være relevant at belyse websidens elementer med teorier om flow og feedback. Fænomenet 

flow er blevet beskrevet af Mihaly Csikszentmihalyi blandt andre, og forsøger at beskrive hvordan et 
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individ igennem interaktioner med en given udfordring, kan opleve en forøget forståelse af udfor-

dringen og omgivelserne. Flow kan deles op i to kategorier, dels hvilke elementer som kan skabe 

flow, samt hvilke karakteristika det at være i flow indebærer. Flow kan skabes ved at designe ele-

menter som brugerne er i øjenhøjde med, elementer som ligger inden for brugerens rammer af erfa-

ringer, og som intuitivt lægger op til hvordan de anvendes.  

Følgende kriterier skal opfyldes for at være I flow: 

• “Perceived challenges, or opportunities for action, that stretch (neither overmatching nor un-

derutilizing) existing skills; a sense that one is engaging challenges at a level appropriate to 

one’s capacities. 

• Clear proximal goals and immediate feedback about the progress that is being made.” 

(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014, pp. 89-90) 

Karakteristika ved at være i flow: 

• ”Intense and focused concentration on what one is doing the present moment 

• A sense that one can control one’s actions; that is, a sense that one can in principle deal with 

the situation because one knows how to respond to whatever happens next” 

(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014, p. 90) 

Flow sætter fokus på viden om ens målgruppe, eftersom forskellige målgrupper har forskellige op-

hav, og derfor møder elementer med forskellige tilgange og viden. Ved at skabe omgivelser som mo-

tiverer en flow lignende tilstand hos brugeren, vil man kunne opnå at brugeren finder sig til stede, og 

derfor oplever websiden mere positivt og med lstørre forståelse.                                    

20 Designprincipper og Kognitiv Psykologi 

Bogen “20 Designprincipper” er en bog om en masse designteorier, men primært webdesign-teorier. 

Den er skrevet af Ian Wisler-Poulsen, som blandt andet er uddannet grafisk formgiver og ekstern lek-

tor ved IT-universitet i København. Bogens 20 designprincipper er Wisler-Poulsens opfattelse af de 

mest brugbare og relevante designprincipper. Han nævner de klassiske ting som gestaltlovene, luk-

kethed, etc. Som vi også kommer ind på senere. Formålet med dette afsnit er at fusionere det med 

det tidligere afsnit om kognitiv design og psykologi, og få det til at give bedre mening.  

Da Danmark lukkede ned den 9. december, var der kun mulighed for at få fat i den første version 

som er udgivet i år 2012. Der er en nyere og bedre version, men den version som vi har fat i, er sta-

dig relevant og god. 
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Denne teoridel blev skrevet efter vores anden iteration og vil derfor kun blive brugt i vores analyse af 

vores eget design.  

Billeder (og videoer) 

Billeder forstærker forståelsen af ting, og når det er kombineret med tekst, kan det gøre kommuni-

kationen utrolig stærk (Wisler-Poulsen, 2012). Hvis man som studerende for eksempel ikke kunne 

finde rundt på campus, ville et billede af et kort være foretrukket i forhold til en tekstlig beskrivelse 

af vejen. Dog ville kombinationen af en skriftlig beskrivelse af vejen til en specifik bygning og et bil-

lede som supplement, betyde at man ville have endnu nemmere ved at finde vej, end hvis der kun 

var et billede. Hvis den studerende skulle tilføje study.ruc.dk på sin google kalender, ville det godt 

kunne beskrives ved hjælp af tekst. Det ville dog være nemmere hvis en video, viste hvordan man 

tilføjede study.ruc.dk til ens google kalender, samtidig med at der var en tekst som supplerede vide-

oen.  

Hvordan man vil indsamle sin viden, er forskelligt fra person til person. Nogle mener at de bedst kan 

lide at læse tekst, hvor andre mener at de bedst kan lide at se videoer. Med begge elementer til-

stede betyder det at flest mulige får en forståelse af informationen. 

Enkelthed 

Designet burde være så enkelt som muligt, da brugeren ikke skal udsættes for unødvendige informa-

tioner. De unødvendige informationer er information, som ikke bidrager til at opfylde designets for-

mål. Det betyder nødvendigvis ikke at designet ikke må være æstetisk, da æstetik kan have en afgø-

rende faktor i brugbarheden og værdien (Wisler-Poulsen, 2012). Dette er muligvis den vigtigste po-

inte af alle Wisler-Poulsen designprincipper. Vores informanter oplevede at det nuværende How To 

RUC, havde unødvendig information, som gjorde forståelsen af de vigtige information sværere. Men 

unødvendige information er nødvendigvis ikke kun tekster og videoer. De unødvendige ting er også 

inden for design. Vores informant Alex oplevede at det nuværende How To RUC, havde tændt for en 

funktion der hed “Open All” første gang han stødte på det, som gjorde at alle How To RUC-modu-

lerne var åbne (Bilag 4). Det betød at vores informant ikke havde overblik, og var nødt til at scrolle 

rundt på websiten for at finde den ønskede information (Sanchez & Wiley, 2009). Han oplevede at 

det gjorde navigationen og forståelsen af informationen sværere.   

Ensartethed 

Ensartethed er fælles karaktertræk. Hvis en gruppe af elementer i et design har de samme karakter-

træk, oplever man at de hører sammen, selvom de nødvendigvis ikke er ved siden af eller tæt på hin-

anden. Fælles karaktertræk kan være: form, skrifttype, farver, former, etc. (Wisler-Poulsen, 2012). 
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Det gør det mere overskueligt at designet er ens hele vejen igennem. Det betyder, at brugeren ikke 

er nødt til at forholde sig til noget nyt, hver gang man kommer ind på en ny del af designet. 

Fleksibilitet og Brugbarhed 

Fleksibilitet angiver hvor mange forskellige opgaver designet kan løse, og brugbarheden angiver hvor 

let designet kan anvendes. Jo flere funktioner der tilføjes til et design, desto mere stiger fleksibilite-

ten samtidigt med brugbarheden falder (Wisler-Poulsen, 2012). Det primære fokus ved vores design 

er at det skal større grad af brugbarhed fremfor fleksibilitet, da det kun skal udføre en enkel opgave. 

Opgaven er at gøre det nemmere at gå på RUC, ved hjælp af bedre kommunikation af informatio-

nerne på How to RUC. Det skal derfor være nemt at tilgå disse informationer, på vores design af How 

to RUC. Den måde vi ønsker at holde vores prototype brugbar på, er at holde den så simpel som mu-

lig. Dette trækker også tråde til Wisler-Poulsens princip om enkelthed. 

Genkendelighed 

En bruger har lettere ved at anvende forskellige systemer, hvor ensartede elementer er designet, så 

de er genkendelige (Wisler-Poulsen, 2012). Måder at indarbejde det i vores prototype, kunne være 

ved at tage elementer fra Roskilde Universitets website, og bruge dem på vores prototype. Her 

kunne man for eksempel bruge samme skrifttype eller samme farver (ruc.dk bruger grøn). Da vores 

design er tæt forbundet med Roskilde Universitet, bliver det nemmere for den studerende at navi-

gere rundt i vores design, hvis de allerede har kendskab til Roskilde Universitets andre IT-systemer. 

Hierarki (og søgefunktion)  

Hierarki er inddelingen af informationer. Der findes tre typer af hierarki. Træ-struktur, rede-struktur 

og trappe-struktur (Wisler-Poulsen 2012). Det smarte ved hierarkier er, at man kan bruge det til ef-

fektivt at inddele informationerne på en website. Et overordnet emne kan gå ned i et underemne, 

som kan gå ned i endnu et underemne, osv. Det gør det nemmere hurtigt at finde ud af hvilke infor-

mationer man har behov for.  
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Figur 4: Egen figur over et hierarki 

En tankegang kunne være: 

”Jeg har brug at finde ud af hvordan jeg tilmelder mig et kursus til næste semester” > ”Jeg ved man 

gør det på et IT-system” > ”Jeg ved det er på stads” > ”jeg trykker på tilmelding” > ”jeg trykker på til-

melding til kurser” > ”Jeg får opfyldt mit ønske om at finde ud af hvordan man tilmelder sig et kur-

sus, efter jeg har set videoen og læst teksten” 

Et element som kunne springe hele hierarkiet over, ville være en søgefunktion. Hvis den studerende 

ikke er klar over man skal tilmelde sig på Stads, ville det være umuligt at bruge et hierarki. Derfor 

kunne den studerende i stedet søge på ”tilmelding til kurser” og blive henvist til løsningen. Måden 

man så kan skabe et overblik over, hvor man befinder sig på siden, er ved hjælp af brødkrummer. 

Brødkrummer viser hvilken specifik del af websitet man er inde på, og hvilke led der er på vej hen til 

den del af websitet (Krug, 2014). Det der i dette tilfælde ville stå på websitet, vil så være ”It-syste-

mer > stads > tilmelding > tilmelding til kurser”. Dette vil vi komme nærmere ind på i teoridelen om 

Steve Krug og hans bog ”Don’t Make Me Think”. 

Æstetik og brugbarhed 

Selvom websitet skal være enkel og brugbar, betyder æstetikken utrolig meget. Et æstetisk design 

menes at være mere værdifuldt, nemmere at bruge og bedre fungerende en et mindre æstetisk de-

sign (Wisler-Poulsen, 2012). Hvis websitet var uden farver, pæn grafik og feedback, ville man med 

stor sandsynlighed kede sig på websitet, og hvis man keder sig, er der større chance for at man vil 

bruge websitet mindre, og være inde på det i kortere tid. Farverne kan også hjælpe med at inddele 

emner. 
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80/20 

Størstedelen af de opgaver, som et system udfører, kommer fra mindstedelen af systemet. 80% af 

de opgaver systemet udfører, kommer fra 20% af de funktioner, som systemet rummer. Det er der-

for vigtigt at have ekstra fokus på funktionerne, som oftest anvendes. Funktionerne skal være syn-

lige, lette og høje i hierarkiet (Wisler-Poulsen, 2012). Eksempler på vigtige funktioner kunne være 

ting som en søgefunktion og et hierarki. Søgefunktion gør at man nemt kan finde alle informatio-

nerne på en given website, og et hierarki gør det nemt at finde information om et emne uden at 

skulle søge på det. 

Hvad betyder disse principper for kognitiv psykologi? 

Website Preference Scale 

I dette underafsnit vil vi tage principperne fra Wisler-Poulsens 20 Designprincipper, sammenligne og 

forbinde dem med teorierne og principperne fra Rosen og Purintons artikel ”Website design: 

Viewing the web as a cognitive landscape”. 

Enkelthed, hierarki og scrolling 

Scrolling og ”Open all” funktionen på How To RUC gjorde, at der kom unødvendig information frem, 

hvilket betød at det blev uoverskueligt. Hvis en bruger af vores design havde lavt working memory 

capacity, og vi havde en scrolling funktion, som var centralt i vores design, ville det resultere i at bru-

geren ville få mindre ud af det (Sanchez & Wiley, 2009). 

Måden at eliminere scrolling på, ville være med hjælp af et hierarki og en søgefunktion. Et hierarki 

inddeler informationen i relevante overemner og underemner, og en søgefunktion ignorerer helt 

hierarkiet, hvis man er tvivl om hvilke overemne informationen ligger under. Med disse to funktioner 

kan en bruger med lavt working memory capacity, bruge How To RUC uden komplikationer. 

Med inddelingen af emnerne i et hierarki, og en søgefunktion, bliver websiten nemmere at lære og 

gennemskue. 

Farver og æstetik 

Farver kan bruges til at inddele de forskellige emner på en visuel måde. Det gør det sammenhæn-

gende. Et overemne kan være rødt, hvor underemnerne kunne være forskellige nuancer af rød. 

Dette vil blive forklaret dybere i et senere afsnit. 

”Don’t Make Me Think” 

Vores projekt har et særligt fokus på at vores brugere, nemt og intuitivt skal kunne anvende desig-

nets brugerflade, og vi har af denne grund anvendt Steve Krugs bog ”Don’t make me think” (Krug, 

2014).  
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Krugs tre love 

Krug har tre love omkring anvendelighed, den første hedder ”Don’t make me think” (Krug, 2014, p. 

25). Dette skal forstås på den måde at når man anvender et website, skal det hele være så indly-

sende som muligt. Det skal være tydeligt om man kan trykke på en knap eller ej, navne skal være så 

simple så muligt, osv. Grunden til, at man skal få brugeren til at tænke så lidt som muligt, er delvis på 

grund af, at hver gang at en bruger bliver forvirret, fjerner det fra brugerens positive oplevelse. Hvil-

ket kan mindske brugerens tillid, til dem som har udviklet siden. En anden grund Krug nævner er, at 

det føles bedre at bruge et site, som ikke får brugeren til at tænke over tingene. Den sidste grund er, 

at folk bruger gennemsnitligt mindre tid på nettet end man forventer som udvikler. Dette resulterer 

i, at hvis en website skal fungere optimalt, skal det hele være tydeligt hvad man kan gøre ved kun et 

øjekast (Krug, 2014). 

Den næste lov omkring anvendelighed som Krug behandler i sin bog, hedder ”It doesn’t matter how 

many times I have to click, as long as each click is a mindless, unambiguous choice.” (Krug, 2014, p. 

57). Dette skal forstås sådan, at brugeren til en vis grad er ligeglad med hvor mange knapper man 

skal klikke på, så længe brugeren føler at hver knap er nem at finde, og at man kommer tættere på 

det man søger. (Krug, 2014, p. 57) 

Den sidste lov omkring anvendelighed ifølge Krug, hedder ”Get rid of half the words on each page, 

then get rid of half of what’s left.” (Krug, 2014, p. 62). Denne lov er grundet i, at der ifølge Krug er for 

mange ord som de færreste kommer til at læse på et website. Derfra kommer loven om at man skal 

fjerne halvdelen af ordene på hver side, og derefter fjerne halvdelen af de resterende ord (Krug, 

2014, p. 62). Ifølge Krug gør det, at man fjerner alle overflødige ord på ens website, at man oplever 

indholdet på websitet mindre overflødigt. Dette resulterer i at den brugbare information bliver mere 

tydeligt, og man får websitet til at blive mindre, hvilket gør at brugeren kan se mere af siden på en 

gang (Krug, 2014, pp. 62–65). 

Krugs design principper 

For at påføre disse tre love som Krug nævner i sin bog, til designet, forklarer Krug også om nogle ge-

nerelle principper som man kan anvende. 

At bruge konventioner 

Krug nævner at man ved brug af konventioner, har nemmere ved at give brugeren en forståelse af 

ens design (Krug, 2014, pp. 39–40). Nogle af de mest almindelige konventioner der findes er: 

• At have websitets logo oppe i venstre hjørne. 
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• At have websitets primære navigation hvilket er en række links som fører til de vigtigste si-

der på websiten, i toppen af siden. 

• At have sin søgefunktion ligne et forstørrelsesglas (Crestodina, n.d.).  

Eksempler på disse konventioner kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 5: Skærmbillede af Apples website 

At have et godt visuelt hierarki 

Som nævnt tidligere er det vigtigt at have et hierarki over ens side. Meningen med at have et visuelt 

hierarki med i ens design, er for at sørge for at brugeren hurtigt kan danne sig et overblik over hvad 

der er vigtigst på websitet. Dette gøres ved at fremhæve de vigtigste elementer på en side, så de er 

tydeligere end andre elementer. Dette kan gøres ved at lave elementerne større, og/eller at bruge 

fed skrift. Derudover mener Krug også, at det er vigtigt at dele ting op i forskellige sektioner. Dette er 

for at kommunikere til brugeren hvad der hører sammen (Krug, 2014, pp. 47–49). 
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At gøre det tydeligt hvad man kan klikke på 

Den næste ting Krug nævner, er at man skal sørge for tydeliggøre hvad man kan klikke på. Grunden 

til dette er, at vi ifølge Krug bruger en stor del af vores tid på nettet, ved at klikke på forskellige ele-

menter. Af denne grund er det vigtigt at man kommunikerer til brugeren, hvad der kan klikkes og 

ikke klikkes på (Krug, 2014, pp. 49–51).   

At holde støjen nede 

Krug nævner at man skal holde støjen på sin website nede. Dette er fordi desto mere støj der er på 

et website, desto mere fjerner det brugerens opmærksomhed fra de vigtige elementer på websitet. 

Krug nævner også at der er tre forskellige typer støj på et website (Krug, 2014, pp. 51–52): 

• Råben: hvilket er når alt på sit website vil have brugerens opmærksomhed. Dette kan være i 

form af mange forskellige farver, typografier, pop-ups, etc. 

• Uorganiseret: som er når en side ser rodet ud, og ikke er opdelt i forskellige områder. 

• Rod: hvilket er når en side har alt for mange elementer, hvilket gør det besværligt for bruge-

ren at finde den information som brugeren søger. 

Et eksempel på alle tre typer støj kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 6: Et skærmbillede af en website kaldet jamilin.com 
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At formatere tekst sådan at det kan skannes 

Den sidste ting som Krug nævner, er at man skal kunne skanne websitets tekst. Med dette menes 

der ifølge Krug at man skal tilføje overskrifter, punkttegn, samt gøre sine paragraffer kortere, og 

skrive de vigtigste informationer med fed skrift. Alle disse ting skal sørge for, at brugeren har nem-

mere ved at danne sig et overblik over teksten, og derved finde det som brugeren leder efter. Derud-

over pointerer Krug også at en stor del af brugernes tid på websites, bruges på at skanne en tekst 

efter en bestemt ting, hvilket er en god grund til at gøre tekster nemmere at skanne (Krug, 2014, pp. 

52–55). 

Scanning 

Ifølge Krug læser brugeren ikke de websites brugeren benytter, i stedet optages informationen fra 

websitet igennem det Krug kalder ”scanning”. Scanning skal forstås som en form for skimning af de 

websider vi besøger. Mange gange læser brugeren kun overskrifter, hvis brugerens fokus overhove-

det kommer så langt ned på siden. Krug mener, at mange webdesignere ikke tænker over denne 

brugeradfærd, og de kommer derfor til at designe deres websider uden fokus herpå. Ifølge Krug de-

signer mange webdesignere deres websider som om brugeren vil kigge på alt teksten, og grundigt 

overveje hvilket link brugeren vil trykke på inden brugeren beslutter sig. Men virkeligheden er, at 

brugeren tit klikker på det første link der falder brugeren ind, eller tror fører den tættere på målet.  

”What they actually do most of the time (if we’re lucky) is glance at each new page, 

scan some of the text, and click on the first link that catches their interest or vaguely 

resembles the thing they’re looking for. There is almost always large parts of the page 

that they don’t look at.” (Krug, 2014, p. 32) 

På baggrund af dette skal webdesignere designes deres websites, sådan at de understøtter scanning 

og ikke læsning. Krug beskriver det som at designe vejsidereklamer, i stedet for at skrive bøger. Der 

skal ikke være meget mere tekst, end man ville finde på et reklameskilt på motorvejen. (Krug, 2014, 

pp. 33–36) Til dette formål kan man tage fat i mange af de designkonventioner, brugeren vil have set 

før, som derfor hjælper brugeren med at scanne websiden. Derudover kan designeren formatere 

websitets tekst, sådan at man kan skanne den som nævnt i afsnittet ovenover.  

”The trunk test” 

Krug har også andre principper og guidelines til udarbejdelse af UI og UX. Krug mener, at det at 

bruge internettet er mere som at blive bortført, end at gå en helt specifik sti til sit mål. Krug mener, 

at mange webdesignere glemmer dette, og deres designs derfor bliver mere indviklede end de burde 

være.  
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”When you’re designing pages, it’s tempting to think that people will reach them by 

starting at the Home page and following the nice, neat paths you’ve laid out. But the 

reality is that we’re often dropped down in the middle of a site with no idea where we 

are” (Krug, 2014, p. 87) 

Det er derfor vigtigt at man som designer sørger for, at brugeren altid kan tage et hurtigt kig på si-

den, og dermed finde ud af hvor man er. Krug har udviklet en test som webdesignere kan bruge til at 

evaluere deres webside, med det formål at finde ud af hvor god navigationen er på siden. Krug kal-

der denne test for ”The trunk test” (Krug, 2014, pp. 86–87). 

Som nævnt tidligere er ”The trunk test” primært en test af navigationsmidlerne på en webside. Te-

sten har til mål at hjælpe designere, med at vurdere om navigationen på deres webside er tilstræk-

kelig. For at bestå testen skal man, på hver given underside af et website, kunne identificere de føl-

gende ting (Krug, 2014, pp. 86–87): 

• Site ID: En ting man normalt vil forbinde med siden. Dette kan manifesteres som et logo, el-

ler bare sidens slogan. Site ID er essentielt da gamle brugere kan genkende det, og derfor 

ved hvor de er. For at finde Site ID kan man spørge sig selv ”Hvilket website er jeg på?” 

• Page name: Undersidens navn. Undersidens navn er vigtigt at kunne finde, fordi det fortæl-

ler brugeren helt konkret hvad der er at finde på undersiden. Derudover er det også vigtigt 

for brugeren at vide hvordan man finder tilbage til siden. For at finde sidens navn kan man 

spørge sig selv: ”Hvilken underside er jeg på?” 

• Sections (Primary navigation): En liste over sektionerne på websiden. Sektionerne vil være 

brugerens primære navigationsmiddel, og er oplagt til at bevæge sig mellem de større un-

dersider et website råder over. For at finde sektionerne kan man spørge sig selv: ”Hvad er de 

større sektioner på dette website?” 

• Local navigation: Den lokale navigation er den brugeren vil bruge til at bevæge sig rundt på 

undersiden, eller mellem undersidens undersider. For at finde den lokale navigation kan 

man spørge sig selv: ”Hvad er mine navigationsmuligheder på dette niveau?” 

• ’You are here’ indicator(s): ‘du er her’ indikatorerne bruges til at give brugeren et overblik 

over hvor man befinder sig. I de fleste tilfælde vil siderne bruge brødkrummer. For at finde 

’du er her’ indikatorerne kan man spørge sig selv: ”Hvor er jeg i forhold til hovedsiden?” 

• Search: Søgedelen af et website er ifølge Krug en af de vigtigste funktioner at have på et 

website. Hvis brugeren ikke vælger at benytte browsing, vil den oftest benytte sig af søge-

funktionen. For at finde søgefunktionen kan man spørge sige selv: ”Hvordan kan jeg søge?” 

(Krug, 2014) 
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Hvis disse elementer hurtigt kan identificeres, har websiden bestået ”The trunk test”. (Krug, 2014) 

Efter at vi har redegjort for nogle af de grundlæggende pointer som Steve Krug præsenterer, vil vi gå 

videre til at redegøre for gestaltlovene, for at få en endnu bedre forståelse for web design princip-

perne. 

Gestaltlovene 

Gestalt lovene er et sæt love som ofte bliver brugt til interaktionsdesign, da det omhandler hvordan  

vi mennesker opfatter det som vi ser (Husum et al., 2017). Dette skal være med til at give os et ind-

blik i hvordan at vi kan bruge disse love til vores eget design, for at skabe et godt design for vores 

brugere. 

Loven om lukkethed 

Loven om lukkethed bliver defineret af Niels Gamborg som: ”Symboler, der står i samme ramme, op-

fattes som hørende sammen” (Gamborg, n.d.) Et eksempel på dette kan ses på billedet nedenunder, 

hvor man kan se én stor gruppe cirkler, som bliver delt op i to grupper. Ved at lukke cirklerne ind i to 

separate kasser, opfatter brugeren cirklerne som to forskellige grupper af cirkler.  

 

Figur 7: Gestaltloven om lukkethed illustreret 

Loven om nærhed 

Loven om nærhed bliver defineret af Gamborg som: ”Symboler, der er anbragt nær hinanden, opfat-

tes som hørende sammen.” (Gamborg, n.d.) Et eksempel på dette kan ses på billedet nedenunder, 

hvor man kan se at jo tættere cirklerne er på hinanden, desto større chance er der for at man vil se 

dem som en gruppe af cirkler. 
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Figur 8: Gestaltloven om nærhed illustreret 

 

Loven om figur og baggrund 

Loven om figur og baggrund bliver defineret af Gamborg som: ”Den mindste, afgrænsede figur på 

arealet vil først blive opfattet som figuren.” (Gamborg, n.d.) Et eksempel på dette kan ses på billedet 

nedenunder. Her kan man se at figuren og baggrunden er lige stor, hvilket skaber en konflikt med 

hvad der er figuren og hvad der er baggrunden. Billedet kan nemlig blive set som en vase eller to an-

sigter, alt efter hvad man fokuserer på (Gamborg, n.d.). 

 

Figur 9: Gestaltloven om figur og baggrund illustreret 

Loven om forbundethed 

Loven om forbundethed bliver defineret af Gamborg som: ”Symboler, der er forbundet, opfattes som 

hørende sammen.” (Gamborg, n.d.) Dette kan ses på billedet nedenunder, hvor de firkanter som bli-

ver forbundet via linjer, bliver set som en enhed. 
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Figur 10: Gestaltloven om forbundethed illustreret 

Loven om lighed 

Til sidst er der loven om lighed som bliver defineret af Gamborg som: ”Symboler, der ligner hinan-

den, opfattes som hørende sammen.” (Gamborg, n.d.) Dette kan man også se et eksempel på neden-

under. Her kan man se at de lysegrå linjer af cirkler bliver set som en gruppe, og de sorte linjer af 

cirkler bliver set som en separat gruppe. 

 

Figur 11: Gestaltloven om lighed illustreret 

Efter at vi har gennemgået de forskellige gestaltlove, vil vi nu redegøre for farveteori, hvor vi vil gå i 

dybden med farveharmonier og kombinationer. 

Farveteori 

Farveteori er et vigtigt aspekt at have styr på, når man har med websites at gøre. Hvis man ikke kan 

finde ud af at anvende farver på en god måde, kan det i værste tilfælde ødelægge brugerens ople-

velse. Et væsentligt fokus når det omhandler web design er farveharmonier og kombinationer, hvil-

ket omhandler hvordan man kombinerer farver for at skabe en bestemt atmosfære eller stemning 

(Randløv, 2020).  
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Komplementærfarver 

En af de mest normale farvekombinationer er komplementærfarver, hvilket er anvendelsen af to far-

ver som er modsat hinanden i farvecirklen. Denne form for farvekombination har en høj kontrast og 

forstærker hinanden når de stilles tæt sammen (Forlaget Columbus, n.d.; Randløv, 2020). Et eksem-

pel på komplementærfarver kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 12: Illustration af en komplementær farvekombination 

Monokromatisk  

En anden form for farvekombination er kaldet monokromatisk, som er anvendelsen af forskellige to-

ner af en farve. Monokromatisk farvesammensætning er en diskret farvekombination, som er meget 

nem for en bruger at kigge på, da der ikke er så mange forskellige farver. Det er også den nemmeste 

farvekombination at anvende, da man vælger en farve, samt nogle toner af den farve man ønsker at 

bruge inklusiv sort og hvid (Mollica, 2018, pp. 47–56). Et eksempel på en monokromatisk farvekom-

bination kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 13: Illustration af en monokromatisk farvekombination  
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Analog  

Den næste form for farvekombination er kaldt analog, hvilket er når man anvender tre farver som er 

tilstødende i farvecirklen. Disse farver er gode til at skabe harmoni i et design, men kan hurtigt blive 

overvældende for en bruger hvis alle tre farver bliver brugt lige meget. Derfor er det oftest en god 

ide at have en farve som man bruger mest, og så have de resterende farver til at supplere den domi-

nerende farve (Mollica, 2018; Randløv, 2020). Et eksempel på en analog farvekombination kan ses 

på billedet nedenunder. 

 

Figur 14: Illustration af en analog farvekombination 

Triadisk 

En anden form for farvekombination er den triadiske farvekombination, denne farvekombination er 

når man bruger tre farver, som tilsammen danner en trekant i farvehjulet. Denne farvekombination 

giver også nogle kontrastfarver, dog ikke så meget som en komplementær farvekombination. Til 

gengæld er den mere fleksibel, og skaber et kraftigt og levende udtryk (Mollica, 2018; Randløv, 

2020). Et eksempel på en triadisk farvekombination kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 15: Illustration af en triadisk farvekombination 



29 

Tetradisk 

Den sidste af de mest almindeligt brugte farvekombinationer hedder tetradisk. Denne form for far-

vekombination skabes ved at anvende fire farver, som er lige langt fra hinanden, og på denne måde 

skaber en firkant i farvecirklen. Denne farvekombination er kraftfuld, men svær at anvende ordent-

lig, da jo flere farver man anvender, desto sværere er det at afbalancere dem. Derfor er det igen en 

god ide at have en dominerende farve, og så bruge de resterende farver til at supplere den domine-

rende farve. Denne form for farvekombination kan også kaldes for en dobbelt komplementær farve-

kombination, da man i princippet anvender to par komplementære farvekombinationer (Mollica, 

2018; Randløv, 2020). Et eksempel på en tetradisk farvekombination kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 16: Illustration af en tetradisk farvekombination 

Nu hvor der er blevet redegjort for farveteori, vil vi gå videre til en redegørelse af typografi, for at 

begrunde valget af typografi i vores design. 

Typografi 

Nu hvor vores projekt beskæftiger sig med hvordan man skaber en god brugeroplevelse, vil det af 

denne grund også give mening at kigge på de forskellige former for typografi. Dette gøres med hen-

blik på at forbedre læsbarheden og lignende aspekter, ved at anvende en specifik type af typografi. 

I forhold til forskellige former for typografi, findes der utallige forskellige kategorier, med hvert deres 

formål. Generelt skelner man dog mellem typografi i to forskellige kategorier kaldet serif og sans se-

rif (Bosler, 2012, pp. 34–35). 

Serif 

En serif typografi er kendt ved at den har små grafiske tilføjelser til bogstaverne, hvilket også kan kal-

des for fødder. Denne form for typografi bliver generelt brugt til større mængder af tekst, som for 

eksempel brødtekst, da denne form for typografi har en større læsbarhed (Strizver, 2006, pp. 42–

49). Et eksempel på en serif kan ses på billedet nedenunder. 
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Figur 17: Illustration af en serif typografi 

Sans Serif 

Den eneste forskel som typografien sans serif har i forhold til en serif, er at en sans serif ikke har fød-

derne som er kendetegnet ved en serif. En sans serif bliver normalt brugt til overskrifter, da den er 

meget minimalistisk (Strizver, 2006). Et eksempel på en sans serif kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 18: Illustration af en sans serif typografi 

Nu når vi har redegjort for vores teori, vil vi gå videre til at redegøre for de forskellige metoder som 

vi har anvendt gennem vores projekt. 

Metoder 

Til vores projekt har vi primært anvendt den kvalitative metode usability testing, for at sørge for at 

vores design kan anvendes af vores målgruppe. Vi har derudover undersøgt vores problem helt 

grundlæggende, ved at anvende etnografiske- og antropologiske metoder, for at verificere den frem-

tidige brugbarhed af projektet.  

Etnografi og Antropologi   

Med vores projekt kommer etnografiske metoder til at spille en rolle i hvordan vores opgave kom-

mer til at udfolde sig, da vores type af design anvender mange forskellige typer metoder fra antropo-

logien og etnografien. Etnografien adskiller sig dog ikke fra antropologien alt for meget    

I de sidste årtier inde for sociovidenskaben har antropologien adopteret etnografiske metoder så 

som feltarbejde eller deltager observation. (Hammersly & Atkinson, 2019) Dette kalder man antro-

pologisk etnografi. Vi har tænkt os at anvende metoden Co-design, som en design antropologiskme-

tode. Vi vil inddrage vores informanter som samtidig er vores målgruppe, hvilket er studerende på 
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RUC. Målet er, at vi godt kunne tænke os at få et visuelt indblik i de problemer der er på RUC, men 

også hører hvad vores informanter kunne have af løsningsforslag.  

Interviews  

interviews er en del af vores informationssøgning, og kommer til at være en af de værktøjer, som 

kommer til at spille den største rolle i hvordan vi får information, udover teori. Vi har lavet en del in-

terview som har givet os basis for at be- og afkræfte hypoteser. Vi vil komme ind på hvordan vi har 

lavet interviews og hvem vi har lavet dem med senere i opgaven. Her vil vi beskrive den tilgangs me-

tode vi har taget for alle vores interview.  

Hele interviewet er baseret på en interviewguide, hvor vi stiller en guide op som vi bruger som vores 

røde tråd gennem et interview. Vi starter med at stille nogle indledende spørgsmål, som skal gøre 

vores informanter mere klar til interview. Dette kan være at spørge ind til hvem de er, hvad de laver 

eller hvordan deres dag har været. Dette er for at forberede dem til interviewet. Vi spørger derefter 

en række spørgsmål vi har opstillet på forhånd, for at ikke at gå ind i det blindt, og fordi der er nogle 

ting vi allerede ved vi godt vil have svar på.  

Antropologiske designmetoder Designgames og Co-design  

En af de første dele af vores antropologiske undersøgelser er lavet på en workshop som hedder: 

”Design Antropologiske Metoder”. Denne undersøgelse er lavet over et to ugers forløb fra d. 21-09-

2020 til d. 02-10-2020. Undersøgelsen har ikke bestået af hele gruppen som skriver denne rapport, 

men i samarbejde med en gruppe fra workshoppen: ”Design Antropologiske Metoder”. Gruppen be-

stod af Jonas Foldager, Mads Hedengran, Freja Jørgensen og Jonas Mathias von Müllen. De har væ-

ret til stor hjælp.   

Vi har brugt co-design på den måde, at vi har lavet designgames, hvilket er en antropologisk metode 

hvorved vi antager rollen som observatører. I denne forbindelse holdt vi en workshop, hvor infor-

manterne spillede spil og legede kreative lege, som et led i vores informationssøgningsproces. Vi la-

vede først nogle interviews med vores målgruppe, for at finde et fundament vi kunne arbejde ud fra. 

I det sammenhæng stillede vi nogle åbne hv-spørgsmål, for at give informanterne god mulighed for 

at få udtrykt det de følte. Vores spørgsmål var meget åbne, da vi ikke havde tilstrækkelig viden om 

vores målgruppe på daværende tidspunkt. Vi producerede en interviewguide, som skulle være vores 

røde tråd gennem vores interviews. Vi startede med at spørge nogle spørgsmål som lød:   

• Hvad hedder du?  

• Hvor gammel er du?  

• Hvilken bachelor går du på?   
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Vi stiller dem ikke kun de her spørgsmål, fordi vi skal bruge den viden, men også for at gøre infor-

manterne mere klar på selve interviewet, og for at åbne dem op til spørgsmål. Efter det kommer vi 

med vores reelle guide. Vi stillede dem først et par generelle spørgsmål omkring hvordan deres start 

på RUC har været, og hvordan informationen har været. Derefter ledte vi interviewet hen på hvad 

der var godt, og hvad de følte manglede ved deres studiestart. Herefter ledte vi interviewet over på 

hvordan, og hvorhenne de har fået information. Vi spurgte indtil hvad der kunne have været godt at 

vide på deres studiestart, og om de følte How to RUC gav dem det de skulle bruge. Slutteligt vurde-

rede vi om det ville være givende at spørge om mere, eller om vi skulle afslutte interviewet.   

Efter vi havde skrevet de forskellige interviews ned på papir, lavede vi en guide for at finde de speci-

fikke interessepunkter som var: navigation, teknologi, venskaber/kammerater, problemer, løsnings-

forslag og positive ting. Det næste vi valgte at gøre, var at identificere tre hovedindsigter. Vi skrev de 

tre interessepunkter der gik igen, som informanterne godt kunne tænke sig forbedret. Disse var:   

• De studerende manglede en platform hvor det hele var samlet.  

• De studerende fik mest hjælp fra venner.  

• IT-systemerne var dårlige og slet ikke informative nok. 

Nu når vi har redegjort, for hvordan vi har anvendt antropologiske metoder i vores projekt, vil vi nu 

redegøre, for hvorfor vi har anvendt designgames og Co-design i vores projekt. 

Hvorfor vi har anvendt designgames og Co-design   

Vi vil her uddybe hvorfor vi har anvendt designgames og Co-design. Vi har anvendt designgames og 

Co-design da disse metoder kommer til at spille en stor rolle i at give os information som man ikke 

kan få gennem traditionelle interviews. LEGO-teknikken som vi bruger, er med til at åbne folks krea-

tive side og samebygge de med en problemstilling gør dem løsningsorienteret. Vi vil her godt have 

svar som vi måske ikke ville kunne få ved at bare spørge dem direkte. Dette giver også mulighed for 

mere tænkning uden for boksen og en visuel repræsentation af problemet og løsningen. Vi afholder 

denne workshop to gange med to forskellige grupper og dette gjorde vi fordi vi godt kunne tænke os 

at se flere visualiseret svar på, igen både problemer men også løsninger. Her er begge gruppers svar 

top 3 løsningsforslag til deres problemer: 

 Første workshop  

1. Et samlet skema over forelæsninger inklusive lektier.  

2. Et sted til opgaver og projekter.  

3. Besked/Mail system.  

Anden workshop  
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1. Det visuelle overblik  

2. Forklaring af de mest brugte websider  

3. Et kort over RUC 

Nu har vi beskrevet de etnografiske og antropologiske vi har brugt. Vi vil i næste afsnit beskirve Usa-

bility testing og hvordan vi har anvendt det.  

Usability testing 

En essentiel del af vores projekt er, at vores målgruppe kan anvende vores design. Derfor finder vi 

usability testing relevant, da det kan belyse brugerens interaktion med designet. 

Usability testing er en form for test hvor man tester design på en enkelt bruger af gangen. Brugeren 

bliver instrueret i at udføre bestemte opgaver på designet, hvor imens man observerer brugerens 

handlinger på siden. Ideen ved usability testing er, at man skal teste tidligt og ofte, for at sørge for 

designet kan anvendes af målgruppen (Interaction Design Foundation, n.d.). 

Vi har haft nogle forskellige besværligheder, ved at udføre denne form for usability testing, grundet 

COVID-19 epidemien. Derfor var vi nødsaget til at foretage alle vores tests og interviews over enten 

Microsoft Teams, Discord eller Zoom, hvor vi fik vores testpersoner til at dele deres skærm med os, 

så vi kunne se hvad vores testperson lavede. Men udover disse små forhindringer foregik vores usa-

bility testing uden yderligere problematikker. 

Vi har nu redegjort for vores valg af metoder, og vi vil videre redegøre for de metoder som vi havde 

tænkt os at anvende, men som vi i sidste ende valgte at undlade. 

Fravalg af teorier/modeller  

I dette afsnit går over de modeller som vi har fravalgt, da de har været en del af vores projekts pro-

ces, på trods af vi ikke endte med at anvende dem. Vi vil derfor redegøre kort for hvorfor vi har und-

ladt dem. 

AIDA  

AIDA er en kommunikationsmodel, og står for: Attention, Interest, Desire, Action. Formålet med 

AIDA modellen er at designe reklamer, der ved hjælp af de fire førnævnte fokuspunkter skal få for-

brugeren til at købe et produkt. AIDA kan beskrive forbrugerens vej fra reklame til købe af et pro-

dukt. (Husum et al., 2017) 
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Til at starte med ville vi bruge AIDA modellen til at skabe opmærksomhed på vores produkt. Selvom 

det er en kommunikations model udviklet til reklamer, tænkte vi at den kunne have relevans i udvik-

lingen af vores design. Vi valgte dog at lade undlade brugen af modellen, da vi fandt andre metoder 

der er lavet til design, og AIDA er lavet til at sælge, hvilket ikke er vores mål.  

HYSO 

HYSO er også en kommunikationsmodel, og står for Hey, You, See, So. Den fungerer på samme måde 

som AIDA, men har mere fokus på adfærdsregulerende kampagner (Husum et al., 2017). Vi har fra-

valgt AIDA og HYSO-modellen, eftersom de ikke belyser fokuspunkter indenfor webdesign. Derud-

over har vi fundet mere relevante design modeller til udarbejdelsen af vores produkt.  

Vi har nu beskrevet de teorier som vi finder relevante, i undersøgelsen af vores problemstilling. I de 

næste afsnit vil vi undersøge hvilke elementer, som i det nuværende design af How to RUC fungerer, 

og hvilke elementer som kan forbedres i et nyt design.  

Interviews 

Før vi kan begynde at lave vores egen version af How to RUC, skal processen for hvordan vi udførte 

vores interviews, samt hvad vi fik ud af disse interviews forklares. Vores interviews med Drude Mie 

Rohde, Alex Milton og Oskar Larsen tager udgangspunkt i det nuværende How to RUC, samt vores 

første prototype. Vores første prototype blev udviklet som en del af eksamen i Design og Konstruk-

tion kurset, og bygger primært på vores egne antagelser om How to RUC. Designet er beskrevet i de-

signafsnittet. 

Analyse af workshop interviews  

Formålet med de interviews, Jonas lavede på hans workshop, var ikke at få design input. Formålet 

med disse interviews var at undersøge, hvorvidt vores problemformulering havde relevans i forhold 

til de studerende på RUC. Vi startede med at udfærdige en interviewguide, hvorefter vi analyserede 

os frem til vores målgruppe, de nye studerende på RUC. Vi valgte at vores interviews skulle have fo-

kus på studiestarten, og så indsnævre det til How to RUC. Dette gjorde vi for at høre om der var no-

get som var svært, uden direkte at spørge om How to RUC var et problem. Vi fandt nogle ting som 

pegede os i den rigtige retning, såsom det første interview hvor vi spurgte: ”Hvordan synes du infor-

mationerne har været under introforløbet?” (bilag 2), hvor vores informant nævner i hendes svar 

”…Og så syntes jeg at de platforme hvor vi kunne finde informationen på var ret svære at finde rundt 

(i)” (bilag 2). En ting som vi kan konkludere ud fra interviewene, var at vi fandt et reelt problem med 

at få informationen kommunikeret ud til nye studerende på en ordentlig måde. Nedenunder er der 

nogle flere eksempler på dette:  
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”Det ville have hjulpet mig hvis der var et sted hvor det hele var samlet, og hvis de fortalte om det 

sted når de gav informationerne mundtligt.” 

”Det har været okay, men hjemmesiderne kunne godt være nemmere at navigere i, og alt kunne godt 

have ligget samlet frem for der er så mange forskellige sider.” 

(bilag 2) 

Vi fik dog også nogle løsningsforslag ud af interviewene:  

”Jamen den bedste måde at man kunne samle al-information, ville være at lave en samlet platform, 

så om man smed alt information ind på den hvor How To RUC er”  

(bilag 2)  

Vi kunne så konkludere at der var et reelt problem med How to RUC, for når vi spurgte ind til hvor de 

fik deres information, så nævnte de ikke How to RUC. Vi kunne også konkludere at der var mangel på 

ønskede informationer hos de nye studerende. Denne mangel af information kan være en konse-

kvens af præsentationen af information på How to RUC. 

Interview med Drude Mie Rohde - AC-vejleder 

Interviewet med Drude var vigtig for vores proces, da vi havde brug for at høre hvad formålet og 

bagtankerne var med How to RUC, samt hvordan processen var da det skulle laves. Drude er studie-

vejleder og projektleder på How to RUC. Noget at det vi startede med at spørge ind til, var tilblivel-

sen af How to RUC. Her fandt vi at How to RUC blev lavet, for at skabe et online studiestartskursus i 

forbindelse med COVID-19. Vi spurgte Drude om det var et aktivt valg at bruge Moodle til at lave 

How to RUC. Til det svarede hun, at der var lavet overvejelser om hvilken platform man skulle bruge 

til at skabe How to RUC. Hun nævner, at teams også var taget i betragtelse, Drude gør det dog klart, 

at man ikke kunne have lavet det på samme måde i Teams, da Teams er et samarbejdsværktøj. 

Drude nævner også, at How to RUC var skabt under tidspres, og at det kunne have været fedt at få 

input fra nye studerende, men på grund af tidspres blev det udviklet uden feedback fra brugerne. Vi 

endte med at vise Drude vores daværende prototype på et storyboard for at høre hendes feedback. 

Drude sagde, efter vi havde vist det ”… Når jeg ser på det så tænker jeg at det er jo lidt et sted midt 

mellem det her How to RUC-kursus og intra. Har I tænkt over det? Altså RUC’s intra” (bilag 1). Hun 

nævner det er mere over i noget ”How to Study” (bilag 1) og at det måske er mere end bare en stu-

diestarts platform. Det de havde i tankerne, var ikke det samme som vi havde i tankerne. De ville 

prøve at give noget information, som RUC som organisation mente at man skulle vide når man star-

ter på RUC. (bilag 1) 
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Drude siger:  

”det der med at introducere til alle IT-systemer bliver også lidt fjollet på en eller anden 

måde, fordi I har først brug for den viden om de forskellige IT-systemer når I skal bruge 

dem. Altså for eksempel stads… der går lidt lang tid før I skal bruge det så spørgsmålet 

er om vi i virkeligheden burde have det med i How to RUC”. (bilag 1)  

Her snakker Drude om, at det ikke var relevant for dem at skabe et værktøj som viser brugeren hvor-

dan den anvender RUC’s it-systemer da det ikke har relevans i studiestarten. Hun foreslår, at det vi 

har foreslået som en løsningsforslag nok ikke er muligt i Moodle. Hun nævner også, at det måske 

ikke er muligt at lave vores forslag i nogle af RUC’s nuværende it-systemer, men at det stadig er en 

god ide vi har fået. (bilag 1)  

Som resultat af interviewet fik vi indsigt, vi kunne tage med videre i processen. Samt input til hvad 

vores prototype gjorde rigtigt og forkert. Derudover dannede Drude forståelse for hvilke designmu-

ligheder der er i Moodle, og potentielle problemer ved implementering af vores designløsning. 

Test af prototype 

Efter at vi havde lavet en meget tidlig prototype af vores design, mente vi at det var relevant at teste 

den som det var, fordi vi var sikker på at vores testpersoner nok skulle finde mangler i vores design. 

Til denne test testede vi på to personer, Oskar Larsen og Alex Milton.  

En anden grund til at vi testede så tidligt, var at vi ville have vores testpersoner til at finde nogle spe-

cifikke informationer på både det nuværende How to RUC og vores prototype. Med disse observatio-

ner kunne vi sammenligne de to How to RUC-designs, med henblik på at finde ud af om der var nogle 

ting som det nuværende How to RUC gjorde bedre end vores prototype. 

De informationer som vi fik vores testpersoner til at finde var: 

1. Find ud af hvordan man tilføjer et kursus fra study.ruc.dk til ens outlook kalender, ved hjælp 

af det oprindelige How To RUC-kursus. 

2. Find ud af hvordan at man afleverer et semesterprojekt på det oprindelige How To RUC-kur-

sus. 

Derefter spurgte vi dem om følgende spørgsmål: 

1. På en skala fra 1 til 10 hvordan var det at navigere rundt i?  

2. Følte du at du fandt ud hvordan man klarede opgaven?  

I slutningen af interviewet spurgte vi vores testpersoner følgende: 
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1. Hvordan var det at navigere rundt i vores prototype sammenlignet det oprindelige How To 

RUC?  

2. Hvilke ekstra ting kunne du tænke dig?  

For at sammenligne det nuværende How to RUC med vores prototype, men også for at se om vores 

testpersoner havde nogle essentielle ting som de ønskede af vores design, som vi ikke havde imple-

menteret endnu. 

Oskar Larsen 

Den første person som vi testede vores design på, var Oskar Larsen fra vores feedbackgruppe. Larsen 

er en studerende på første semester på Roskilde universitet, og er af den grund en del af vores mål-

gruppe. Vi startede med at få Larsen til at finde de forskellige informationer en efter hinanden, og 

efter at han havde klaret opgaverne spurgte vi ham de spørgsmål som vi nævnte tidligere. Selvom at 

Larsen under testen havde svært ved at finde de forskellige informationer på det nuværende How to 

RUC, og havde brug for hjælp til at finde det rigtige modul, gav han det nuværende How to RUC en 

score mellem 8 og 9 ud af 10. Her kommenterede Larsen på modulernes overskrifter ”at der bare 

står velkommen til RUC er måske overfladisk men igen hvis der bare stod alt informationen på en 

gang ville det også være meget overvældende” (bilag 3). Dette peger imod at modulernes overskrif-

ter, på det nuværende How to RUC, ikke kommunikerer ordentligt til brugeren hvad de indeholder. 

Da Larsen så skulle anvende vores prototype til at finde de forskellige informationer, gik det noget 

hurtigere, og krævede kun en smule hjælp til at finde frem til de rigtige informationer. De primære 

punkter som Larsen havde brug for hjælp til, var at vi ikke havde gjort det tydeligt nok, at man kunne 

klikke på de forskellige emner på siden, som kan ses på billedet nedenunder (bilag 3). Den anden 

ting som Larsen havde brug for hjælp til, var at han ikke var klar over, at man skulle anvende søge-

funktionen for at løse den anden opgave. 

 

Figur 19: Skærmbillede af de forskellige emner på vores prototype 

I slutningen af vores interview spurgte vi så Larsen hvordan navigationen i vores prototype sammen-

lignet med navigationen i det oprindelige How to RUC var. Her svarede Larsen: ”… siden i har sådan 
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to forskellige kolonner her på jeres side så giver det et hurtigere overblik, og jeg ved ikke altså det 

her1 der skal jeg scrolle ned for at se hvad indholdet er af siden. Her kan jeg se det med det samme. 

Altså på jeres prototype” (bilag 3). Her pointerer han, at vores brug af kategorier, gør det mere over-

skueligt, modsat det nuværende How to RUC. Larsen forklarer også yderligere at fordi vi bruger kor-

tere overskrifter, er det nemmere at danne sig et overblik over hvad siden indeholder (bilag 3). Han 

kritiserede dog vores design æstetisk, hvor han nævner at det nuværende How to RUC ”den har må-

ske et lækrere visuelt design. I forhold til at der er flere farver på.” (bilag 3) Hvilket vi har tænkt os at 

tage med videre, til de næste iterationer af vores design. 

I forhold til hvilke yderligere elementer og funktioner Larsen kunne tænke sig i vores design, pointe-

rede han, at han godt kunne tænke sig et skema over kommende begivenheder og deadlines. Dette 

har vi dog valgt ikke at inkludere i vores design, da vi simpelthen ikke har tid til det, samt at vores de-

sign primært beskæftiger sig med brugerfladen. 

Alex Milton 

Den næste person som vi interviewede, var Alex Milton. Milton er også studerende på første seme-

ster på Roskilde universitet. Interviewet med Milton var design orienteret, og havde fokus på at te-

ste vores prototype for at give os både feedback på funktioner, men også designmæssigt feedback. 

Vi startede med at teste funktioner på både det nuværende How to RUC og vores prototype. På det 

nuværende How to RUC fandt Milton det svært at finde rundt og syntes det var meget rodet. Alex 

nævner indholdsmæssigt at det er svært at få den information han søger. Han siger her i henhold til 

at skulle finde ud af hvordan han afleverer sit semester projekt ”okay måske kan det være her. Øhm.. 

Næ det var det ikke.“ (bilag 4) ”’Få al den viden du har brug for om uddannelsesstruktur og studie-

planlægning’2 Måske kunne det ligge der. Men det gør det ikke” (bilag 4)  

Han nævner også vores dropdown menuer og siger: ”det er meget dejligt” (bilag 4). Vi spurgte ind til 

om der så var noget der manglede i vores prototype. Til det svarer han, at der manglede noget om 

studienævnet, og at det fandtes på det nuværende How to RUC. Vi spurgte ind til om der er noget 

designmæssigt han manglede, og til det svarer han: ”lige nu har i hvad hedder det, netop det der jeg 

savnede fra det andet originale How to RUC, der har de bare addet grids for at navigere rundt” (bilag 

4) Alex påpeger, at vores version måske ikke er helt færdig når han siger: ”den er lidt janky” (bilag 4) i 

henhold til når vi spørger om der var noget galt med vores version. Han ender til sidst med at score 

vores version 9 ud af 10.  

 

1 Oskar kigger her på det nuværende How to RUC-design. 
2 Alex læser op fra det nuværende How to RUC. 
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Det vi fik ud af interviewet med Alex, var input til hvad der var godt på det nuværende How to RUC, 

og hvad der manglede. Samtidigt fik vi også input til hvilke funktionsmæssige punkter vi kunne kigge 

på, og hvad der var godt og dårligt der. (bilag 4) 

Analyse af det nuværende How to RUC  

I denne del af rapporten har vi tænkt os at analysere det nuværende How to RUC. Analysen skal 

danne grundlag for hvad der bliver gjort godt, samt hvad vi kan gøre bedre i vores udgave af How to 

RUC. 

Hvis man beskuer det nuværende design af How to RUC fra et teoretisk synspunkt, kan man sætte 

fokus på det element Steve Krug kalder: ”breadcrumbs”. Breadcrumbs viser den vej man som bruger 

tager fra startsiden, til hvor man befinder sig på websitet. Breadcrumbs tillader brugeren at gå et ni-

veau tilbage, eller at gå tilbage til startsiden (Krug, 2014). Der er dog stadig nogle ting som kunne gø-

res bedre. For det første mangler designerne af How to RUC at ændre det sidste element i listen af 

breadcrumbs til fed skrift, så det er nemt for brugeren at vide hvor brugeren befinder sig. I det nu-

værende design ligner det at brugeren befinder sig på siden ”Mine kurser”, da ”Mine kurser” er det 

eneste element som skiller sig ud, ved det ikke er med blå skrift. How to RUC’s brug af brødkrummer 

kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 20: Skærmbillede over How to RUC's brug af breadcrumbs 

En anden ting How to RUC gør godt er modulerne. Modulerne giver brugeren et hurtigt overblik over 

hvad websitet har at tilbyde, og brugeren kan ud fra dette nemt bedømme, hvor de skal starte deres 

navigation. Der er dog enkelte problemer med den måde det er sat op på. Et aspekt som kunne være 

gjort anderledes ved modulerne, er måden at selve modulerne fungerer på. Når man klikker på et 

modul, åbner de op på samme side, i stedet for at man kommer ind på en ny side, hvilket kan ses på 

billedet nedenunder. Dette kan hurtigt blive meget uoverskueligt for brugeren, hvis det er at man 

har flere forskellige moduler åbne på samme tid. Milton kommenterer: 

”… og altså normalt ville alt allerede være stået som open all … hvilket er pisseirrite-

rende, fordi at den, den har jo bare alting åbent, så man skal scrolle…” (bilag 4)  

Milton pointerer at ved anvendelse af How to RUC for første gang, er alle modulerne foldet ud. 

Dette kan resultere i at brugeren finder siden uoverskuelig. I stedet kunne man måske have lavet 
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nogle mere generelle moduler, som så indeholder flere underemner, for at gøre det mere overskue-

ligt for brugeren. 

 

 

Figur 21: Skærmbillede over samtlige moduler på How to RUC 
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Et alternativ til dette ville være at hver gang at man klikker på et modul, tages brugeren hen til en 

separat underside, hvilket er forsøgt ved at de fleste sider indeholder et link, som er opkaldt efter 

modulet. Disse sider indeholder ikke nogen af de dokumenter som ligger ude på How to RUC’s start-

side. Derudover kan man også sige at overskrifterne på selve modulerne er for lange, til at man hur-

tigt kan danne sig et overblik over hvad det er siden indeholder. Til sidst er det heller ikke altid tilfæl-

det at det indhold man leder efter, er hvor man ville forvente det er. Et eksempel på dette er, at vej-

ledningen til hvordan man afleverer sit projekt ligger inde under modul 10 "Bliv klar på 2. semester". 

Der ville de fleste nok forvente at det i stedet lå inde under modul 9 ”Kom godt i gang med projekt-

arbejdet”. Larsen kommenterer:  

”hvis jeg gerne ville ind og tjekke hvordan jeg afleverede mit semesterprojekt på den 

måde, måske vil det være misvisende at de skriver ’bliv klar til 2. semester’, for det er 

jo det her semester jeg bekymrer mig om.” (bilag 4) 

Larsen pointerer at valget af overskrifter til modulerne på How to RUC, kan være misvisende. 

 

Endnu en ting som How to RUC indeholder, er videoerne som bliver brugt på nærmest hvert modul 

og undermodul, bortset fra modul 1. Disse videoer understøtter studerende som foretrækker en vi-

suel gennemgang af information, og mindsker mængden af tekst på siden. Hvilket resulterer i at mo-

dulerne er mere overskuelige. Selve videoerne er meget korte, gør hvad de skal og så ikke mere. Et 

muligt kritikpunkt kunne være at videoerne behandler flere end et emne. Derfor kan det være svært 

at finde den del af videoen, som beskriver den information man søger. 

Derudover har How to RUC et konsekvent design, bortset fra modul et hvor der mangler en video, 

hvilket kan ses på billedet nedenunder. Denne mangel på ensartethed, er noget som kan forvirre en 

bruger, da videoerne som tidligere nævnt var den primære måde for en bruger at få information. 

Derudover er det ifølge Jesse Garretts bog ”The elements of user experience” også meget vigtigt at 

have et ensartet design, for hvis der ikke er et ensartet design, kan brugeren have meget sværere 

ved at anvende ens website (Garrett, 2011). 
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Figur 22: Skærmbillede af modul 1 i How to RUC 

 

Elementerne på How to RUC kommunikerer intuitivt hvordan, og hvad der kan interageres med. Det 

er vigtigt at vide for brugeren hvor man kan klikke henne, og til dette kan man anvende viden om 

”perceived affordance”, hvilket ifølge Donald Norman er når designet kommunikerer til brugeren 

hvad man kan bruge designet til (Norman, 2013, pp. 29–32). Målet med insinuere perceived affor-

dance er at gøre det tydeligt for brugeren hvilke ting man kan klikke på (Krug, 2014; Weinschenk, 

2011). Dette har How to RUC gjort, for det første ved at have de forskellige moduler skifte farve når 

det er at man holder musen over dem, hvilket kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 23: Skærmbillede af modul 1 og 2a på How to RUC 

 

Derudover har alle hyperlinks, hvilket er en forbindelse der tillader brugeren at bevæge sig mellem 

to sider på websitet, også en tydelig blå farve, hvilket er en almindelig praksis indenfor webdesign. 

Samtidigt oplever brugeren ved at holde musen henover linket at det bliver understreget, hvilket er 

en designkonvention inden for webdesign (Weinschenk, 2011). 

Ifølge Steve Krug er det vigtigt at websites følger hans første lov om web usability: ”Don’t make me 

think” (Krug, 2014). For det første er det relevant at kigge på formuleringerne der er brugt på How to 

RUC. Krug mener, at vi ikke læser internetsider som vi ville læse en bog, men vi derimod scanner si-

derne eller i bedste fald skimmer. Det er derfor vigtigt, at brugeren ikke skal tænke for meget over 

den information der står på siden. Hvis man kigger på titlerne til de forskellige moduler der er i How 

to RUC. Kan man se, at de er relativt velformulerede, men at der står for meget tekst, til man hurtigt 

kan danne sig et overblik over hvad alle modulerne indeholder.  
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Figur 24: Skærmbillede af alle moduler på How to RUC 

Man kunne have ændret nogle af overskrifterne fra ”Få al den viden du har brug for om uddannelse-

struktur og studieplanlægning” til at sige ”Uddannelsestruktur og studieplanlægning”. Selve modu-

lerne ville stadig kommunikere det samme, men den nye titel er noget hurtigere at læse end den nu-

værende titel. 

I bogen ”Don’t make me think” skriver Steve Krug om hvor vigtigt det er, at et websites forside er 

genkendelig og svarer på spørgsmålene:  

1. ”What is this?  

2. What do they have here?  

3. What can I do here?  

4. Why should I be here - and not somewhere else?” (Krug, 2014) 

Når man åbner How to RUC er en af de første ting man lægger mærke til videoen ”Introduktion til 

How to RUC”. Hvis man så ser denne video, svarer den på de første tre af Krugs spørgsmål, nemlig 

”What is this? What do they have here? & What can I do here?” Til Krugs sidste spørgsmål “Why 

should I be here - and not somewhere else?” kan man sige at grunden til man skal bruge How to 

RUC, er at man skal forberede sig på hvad det indebærer at være en studerende på Roskilde Univer-

sitet, alternativt ville man normalt kunne opnå samme information i introduktionsforløbet.  

En af egenskaberne som Krug mener at en forside skal besidde, er at den hurtigt skal give et overblik 

over hvad websitet har at byde på. Ifølge Krug kan dette gøres på nogle forskellige måder. Måden 

How to RUC har valgt at gøre det på, er den Krug kalder: ”The ’Learn more.’”. Ifølge Krug bruger man 

denne metode når de informationer websitet vil give til brugeren, er mere end hvad der lige kan 

passe i en tekstboble (Krug, 2014 p. 95). Krug mener at: 
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"…People have become accustomed to watching short videos on their computers and 

mobile devices. As a result, people have now come to expect a short explanatory video 

on most sites and are often willing to watch them.” (Krug, 2014, p. 95) 

Introduktionsvideoen på How to RUC’s forside er altså ifølge Krug en god måde at introducere web-

siden og indholdet på, da videoen giver en god introduktion til hvad How to RUC indeholder. 

I forhold til de navigationsmidler som der bliver anvendt på forsiden af How to RUC, er det værd at 

nævne den simple drop down menu med ti elementer. Når man trykker på et element i menuen, 

kommer der en række links, og oftest også en video frem. Dette kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 25: Skærmbillede af modul 3 på How to RUC 

Navigationen her kan ikke betegnes som global navigation, da menuen ikke er med på de undersider 

man kommer ind på. Dette er højst sandsynligt gjort, fordi der ikke er nogen yderligere information 

på siden. En af ulemperne ved at drop down menuen ikke er på alle siderne, er at brugeren kan mi-

ste overblikket over websitet. Ifølge Krug er det vigtigt, at et website hele tiden viser brugeren hvil-

ken underside brugeren er på. Eftersom man ofte, som bruger, bliver sat direkte ind på en vilkårlig 

underside, og man derfor ikke er opmærksom på hvordan man er kommet derhen (Krug, 2014). I for-

hold til How to RUC, er det dog meget nemt at blive overvældet og forvirret, når man har flere mo-

duler åbne på samme tid, da det gør websitet uoverskueligt. Dette kunne været blevet løst ved at 

have hvert modul føre brugeren hen til en separat underside.  

Deraf kommer Krugs ”Trunk test”. Trunk testen er en test man kan lave for at sikre sig at det website 

man har designet, er nemt at navigere. Her vil vi dog bruge trunk testen, som tidligere er blevet 
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nævnt, til at vurdere How to RUC’s navigation. For at et website består trunk testen skal man hurtigt 

kunne finde følgende på undersiden (Krug, 2014 pp., 82-83): 

• Site ID 

• Page name 

• Sections (Primary navigation) 

• Local navigation 

• ’You are here’ indicator(s) 

• Search   

Vi prøver at lave en trunk test på en tilfældigt udvalgt underside af How to RUC. Vi er landet på un-

dersiden ”IT-sikkerhed”. Site ID kan vi se i toppen af siden, hvor der står ”How to RUC HUMTEK C-

20”. Page name er også at finde i toppen af siden, hvor der står ”It sikkerhed”, hvilket kan ses på bil-

ledet nedenunder.  

 

Figur 26: Skærmbillede af undersiden It sikkerhed på How to RUC 

Når man leder efter Sections (primary navigation) er det at man begynder at løbe ind i de overlap 

How to RUC har med Moodle. Oppe i højre hjørne af siden er et navigationspanel at finde. Navigati-

onspanelet er dog til Moodle generelt, og de kurser den studerende har på Moodle. Derudover kan 

man kun bruge navigationspanelet til at gå til ”home page” af How to RUC. Derfor kan man kalde det 

en form for primær navigation, men man kan kun navigere tilbage til ”home page” og navigationspa-

nelet kan fremstå rodet fordi den studerendes andre Moodle-kurser også står der. Local navigation 

og ”You are here” navigation er i store træk det samme element. How to RUC-siderne gør brug af de 

førnævnte brødkrummer, og de fungerer både som ”You are here” indikator og lokal navigation, da 

brødkrummerne også er links man kan trykke på. Slutteligt skal man finde en søgefunktion. På How 
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to RUC siden er der en søgefunktion at finde, men det fremgår ikke af den hvad man søger i. Da vi 

prøvede at bruge den til at søge på ”How to RUC” returnerer siden ”Ingen opslagsord fundet for 

denne sektion”. Dette kan ses på billedet nedenunder. 

 

Figur 27: Skærmbillede af How to RUC's søgefunktion 

Man kunne tro at søgefunktionen søger i de opslag der er lavet på siden, men da der ikke er nogen 

opslag, giver søgefunktionen aldrig noget svar tilbage. Ydermere mener Krug med søgefunktion en 

global søgefunktion til websiden, hvilket vil sige at søgefunktionen skal være synlig på samtlige sider 

på How to RUC.  

”Given the power of searching and the number of people who prefer searching to 

browsing, unless a site is very small and very well organized, every page should have 

either a search box or a link to a search page. And unless there’s very little reason to 

search your site, it should be a search box.” (Krug, 2014). 

En sådan søgefunktion er ikke tilgængelig på How to RUC, og derfor kan How to RUC ikke bestå Krugs 

trunk test. 

Nu når vi har analyseret det nuværende How to RUC, vil vi redegøre for hvordan vi har udført vores 

interviews med henblik på at forbedre vores anden iteration. Vores anden iteration er en videreud-

vikling på vores første prototype, og er udviklet på baggrund af teori om webdesign, samt de input vi 

indsamlede i vores første interviews. Designændringerne er beskrevet i designafsnittet. 

Anden iteration 

Alex Milton 

Fredag d. 11. december interviewede vi igen Alex Milton fra vores feedbackgruppe, Make Moodle 

Great. Interviewet blev ført over Microsoft Teams, Grundet COVID-19 pandemien, med samtykke til 
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at filme ham og nævne ham i vores rapport. Milton var også med til de første interviews om vores 

prototype, og det var derfor godt, at han var med igen, fordi han kendte til udviklingen af vores pro-

totype. Formålet med interviewet var at få feedback på vores nye versioner af vores prototype. Vi 

havde udviklet tre versioner, som han skulle bedømme. Han rangerede version 1 som den bedste, 

version 3 som den anden bedste og version 2 som den mindst favorable. 

”Søgefunktionen er lidt længere, hvilket er fint altså. Men den bliver ikke kastet i hove-

det på dig ligesom i 2’eren. Det her bliver hellere ikke ignoreret3. Og så hjemknappen 

er jo bare deroppe 4” (bilag 5).  

Grunden til dette var at søgefunktionen var tilpas lang, og ikke fyldte hele toppen af websitet, som 

den gjorde i version 2. For Milton betød det at han ikke var nødt til at scrolle ned på websitet:  

”Det er søgefunktionen jeg skal være opmærksom på, så kan jeg (lige)så godt bare 

bruge den i stedet for at scrolle længere ned og lede efter afleveringer, osv.” (bilag 5).  

Han kunne godt lide layoutet med de seks firkanter, som gjorde det nemt og overskueligt. Hvor i ver-

sion 3, opsætningen af emnerne var lidt mærkelig. ”Jeg ved ikke om det her5 skal stå noget lidt lige-

som her stå lidt i nogle grids” (bilag 5). Her mener Milton at det ville være bedre, hvis opsætningen 

af emnerne i version 3 var ligesom version 1 og 2. På version 2 mener Milton at søgefunktionen gør 

at han ikke vil benytte emneoversigten. 

”Jeg tror det eneste problem er at er mest søgefunktionen heroppe som bliver brugt, 

hvor jeg tænker hernede6 de bare er sådan lidt ’meh’7” (bilag 5).  

Det var ikke var formålet med prototypen at de kun skulle bruge en enkel funktion. Brugeren skulle 

nemlig både bruge søgefunktionen, og emneoversigten. 

Det eneste Milton ikke brød sig om, var farverne på det sidste led som var underemnerne. Her var 

farverne falmet, så de øverste kasser/emner, var mørke og de nederste kasser var lyse (bilag 5). Vi 

spurgte hvad han ville vurdere designet til fra 1 til 10, og i starten gav han det 6. Derfor spurgte vi 

ham om hans vurdering ville være anderledes, hvis farverne på underemnerne, var designet på en 

anden måde. Her gav han i stedet designet 9 til 10 ud af 10 (bilag 5). Når farverne var falmende, be-

tød det for Milton at emnerne/kasserne i bunden var mindre relevante, og han derfor kun lagde 

 

3 Her har Milton fokus på emneoversigten 
4 Her har Milton fokus på logoet oppe i venstre hjørne 
5 Her har Milton fokus på navigationsbaren i toppen af version 3 
6 Her har Milton fokus på emneoversigten 
7 Slang for kedeligt 
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mærke til de fire første kasser selvom der var ti. Det var ikke optimalt, da emnerne ikke er sorteret 

efter relevans (bilag 5). 

Oliver Schwarz 

Søndag d. 13. december interviewede vi Oliver Schwarz, som er en af Lausts gymnasievenner. Inter-

viewet blev ført over Discord, grundet COVID-19 pandemien, med samtykke til at filme ham og 

nævne ham i vores rapport. Schwarz er selv studerende, og går på Danmarks Tekniske Universitet. 

Schwarz rangerede vores designs med samme vurdering som Milton. Version 1 var den bedste, ver-

sion 3 var den anden bedste og version 2 var den dårligste.  

”Jeg kunne ikke lide den her8 … Den her er faktisk fin nok 9. Jeg ved ikke, den her10, var 

også sådan simpel, men den virker også sådan lidt mere PowerPoint agtig, synes jeg … 

Jeg tror den jeg bedst kan lide, det er 1’eren honestly”. (bilag 6) 

Schwarz skulle gøre det samme som Milton, som var at finde noget om Moodle. Schwarz vidste dog 

ikke hvad Moodle var da han læser på DTU, og uden at afsløre for meget sagde vi det var et website, 

til kursusoversigt og kursusmateriale. Milton lagde mærke til søgefunktionen med det samme, hvor 

Schwarz gættede sig frem gennem emneoversigten. Det var først efter vi nævnte søgefunktionen, at 

det gik op for ham at han også kunne bruge den. 

”Kan jeg bruge den? […] Det havde jeg faktisk overhovedet ikke lagt mærke til, sådan 

slet ikke. Men det ville jeg nok have, hvis jeg ikke vidste hvor det var (Moodle), så 

havde jeg nok søgt efter en søgefunktion” (bilag 6).  

Det var simpelthen slet ikke i fokus for Schwarz, tværtimod var det den farverige emneoversigt der 

betød noget ”Jeg tror bare jeg er meget sådan drawn til det her nede med alle de farver11. Altså det 

her12 er lidt kedeligt” (bilag 6). Med den udtalelse, fik vi bekræftet både at vores søgefunktion og em-

neoversigt var vigtig. 

Ifølge Schwarz var både vores brødkrummer og logoet oppe i venstre hjørne alt for svære at lægge 

mærke til. ”Det ville jeg ikke vide var en hjem knap” da ”Det er en linje tekst, det kunne lige så godt 

være det samme som den her linje tekst 13” (bilag 6). For ham var vores logo oppe i venstre hjørne 

 

8 Her har Schwarz fokus på version 2 
9 Her har Schwarz fokus på version 1 
10 Her har Schwarz fokus på version 3 
11 Her har Schwarz fokus på emneoversigten 
12 Her har Schwarz fokus på søgefeltet 
13 Her har Schwarz fokus på en vilkårlig linje tekst på vores design 
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ligesom de andre linjer tekst på vores design. Det havde kun æstetisk værdi, men ikke brugbar 

værdi. Han ville ændre på den ”Jeg ville gøre noget, måske noget der mindede lidt mere om en 

knap”, og hans forslag var: ”det er som om det mangler et logo eller et eller andet”. De skulle ligne et 

logo, ligesom Google, Facebook eller i hans tilfælde DTU’s logo.  

”For eksempel på vores DTU’s side dér, der er sådan et stort rødt DTU her, hvor der 

står DTU Inside14 som vores program hedder, og der er sådan, det er hjemmesidens 

logo. Så det er meget intuitivt at klikke på, synes jeg.” (bilag 6)  

Her var der noget genkendeligt som han forbandt med et logo. For ham var det DTU’s logo oppe i 

venstre hjørne, som også virkede som en hjemknap. Her kunne vi for eksempel skabe et How To 

RUC-logo, med RUC’s logo integreret. 

Vores brødkrummer var gode, men svære at lægge mærke til. Vi sagde til Schwarz, at han skulle 

finde tilbage til forsiden uden at bruge logoet oppe i venstre hjørne. Så brugte han vores brødkrum-

mer i stedet, men sagde ”Jeg lagde ret hurtigt mærke til det her15, jeg ville forestille mig at det her 

havde en anden farve, sådan blå eller et eller andet” (Bilag 6) 

Menuen på underemnerne var også svær at lægge mærke til.  

”Jeg lagde ikke rigtigt mærke til det her ude til venstre, de her emner16. Jeg rullede 

bare ned her, meget hurtigt. For jeg føler det er det her i midten man læser, der ikke 

noget som drager opmærksomhed herovre17. Jeg ville have fundet det hurtigere hvis 

jeg havde kigget til venstre.” (Bilag 6).  

Med den observation, mente vi at løsningen til dette problem ville være det samme som logoet, og 

brødkrummerne. Altså at gøre det mere tydeligt og iøjnefaldende.  

Vi glemte dog at spørge om Schwarz’ vurdering fra 1 til 10 af de 3 prototyper. Det betyder at vi må 

gå ud fra hans rangering af de 3, hvilket dog dækker det fint.   

Så for lige at opsummere på alle de ting som blev nævnt under vores test: 

• Både Schwarz og Milton kunne bedst lide version 1 af vores prototype, da den skabte et godt 

overblik og søgefunktion var tilpas. 

 

14 Her har Schwarz fokus på øverste venstre hjørne 
15 Her har Schwarz fokus på brødkrummerne 
16 Her har Schwarz fokus på moodle-underemnerne  
17 Her har Schwarz fokus på moodle-underemnerne  
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• Milton syntes at farverne under underemner var dårlige, når de falmede. 

• Schwarz syntes at vores brødkrummer og logo var svære at lægge mærke til, da de ikke var i 

øjenfaldende. Han forslog at logoet i øverste venstre skulle ligne et logo endnu mere, og at 

brødkrummerne skulle være en farve, som skilte sig bedre ud.  

Designafsnit 

I dette afsnit vil vi redegøre for den proces vi har gennemgået, for at udvikle et design der skulle 

hjælpe os med at løse vores problemformulering.  

Interaktiv prototype 

Vi blev til vores Design og Konstruktion eksamen bedt om at lave et storyboard, over hvad vi gerne 

ville opnå med vores design. Som en naturlig del af dette storyboard endte vi med at lave et design-

forslag til et website, der kunne erstatte det nuværende How To RUC. Det første design er skabt pri-

mært på baggrund af vores egen ide om hvad vi kunne tænke os, i et How to RUC-værktøj, og er ikke 

baseret på teori. Vi vil senere berette om hvordan vi med hjælp fra interviews og teori, har videreud-

viklet på designet.  

Vores interaktive prototype er lavet i programmet Adobe XD, som tillader brugeren at udvikle et 

simpelt interaktivt design der nemt kan testes. Grunden til at vi valgte at lave vores prototype i 

Adobe XD fremfor Moodle, er at vi tænkte, at det ville tage for lang tid at lave en prototype i Moodle 

modsat Adobe XD. Adobe XD er lavet til hurtigt at lave prototyper af designs, hvilket kaldes rapid 

prototyping. Derudover ønskede vi at have kreativ frihed til vores design, sådan at vi kunne designe 

vores prototype uden de restriktioner som Moodle har. Man kan dog argumentere for at anvendel-

sen af Adobe XD, vil gøre det mere besværligt hvis man reelt set ville implementere vores design. 

Hvilket vi baserer på interviewet med Rohde, hvor der nævnes at RUC kun har mulighed for at be-

nytte sig af Moodle og Teams. (Bilag 1) Vi besluttede at designe vores prototype i Adobe XD, med 

henblik på at det fremtidigt kunne anvendes som inspiration til videreudvikling af det nuværende 

How to RUC.  

Vi lavede efterfølgende brugertesten på vores prototype, med Milton og Larsen. Med henblik på at 

lave en sammenligning mellem de to løsninger, som det er beskrevet i afsnittet ”Test af prototype”. 
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Figur 28: Skærmbillede af vores storyboard design 

Tre nye designs 

Efter vores interview med de to studerende, valgte vi at sætte os ned som gruppe og gennemgå det 

data vi havde indsamlet, og sammenligne de resultater med den teori vi har gennemgået.  

Vi gik sammen i gruppen for at brainstorme nogle forskellige ideer til nogle alternative designs, som 

tog udgangspunkt i den teori vi havde, sammenlagt med den feedback vi havde modtaget fra vores 

brugertest. Brainstormen ledte til, at vi blev enige om at lave tre forskellige designs, som vi så kunne 

afprøve. Det gjorde vi med henblik på at finde ud af hvilket af de tre designs, vores målgruppe bedst 

kunne lide at anvende. De tre design iterationer kan ses på billederne nedenunder. 

Grunden til at vi har valgt at lave flere forskellige designs, er fordi vi tænkte, at vi til vores næste test 

kunne få vores testpersoner til at teste alle tre designs. Derefter ville vi have testpersonerne til at 

rangere vores design på en skala fra 1 til 10, sådan at vi til sidst kunne vurdere hvilket af de tre de-

signs som fungerer bedst for vores målgruppe. Valget om udarbejdelse af flere designiterationer 

skulle sørge for at vi ikke låser os fast i et specifikt design, som måske ikke fungerede. Samtidigt gav 

de tre designs os mulighed for at sammenligne de små nuancer mellem versionerne. 
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Figur 29: Skærmbillede af design iteration 1 

 

Figur 30: Skærmbillede af design iteration 2 
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Figur 31: Skærmbillede af design iteration 3 

Disse iterationer er designet på baggrund af teori om webdesign, med henblik på navigation og funk-

tionalitet. 

En af de ting vi diskuterede, var blandt andet brugen af brødkrummer. Brødkrummer kan også ses på 

den originale udgave af How To RUC. Brødkrummer skal være med til nemt og hurtigt at give bruge-

ren et overblik over hvor de er på siden nu, og samtidig gøre det nemt for brugeren hurtigt at 

komme tilbage til hvor de startede (Krug, 2014). På vores udgave af How To RUC benytter vi os af 

brødkrummer, lige så snart brugeren enten kommer væk fra forsiden, eller søgeresultatssiden. Vi 

valgte at placere brødkrummerne over sidens titel, for at gøre det endnu mere tydeligt for brugeren 

hvor de befinder sig på vores website, hvilket stemmer overens med teori fra ”Don’t make me think” 

(Krug, 2014). Derudover understøttes integrationen af brødkrummer af teori om den kognitive psy-

kologi. Brødkrummerne fungerer nemlig som et overblikskort over ens navigation på siden, hvilket 

skaber en øget grad af læsbarhed eller gennemskuelighed (Rosen & Purinton, 2004), eftersom bru-

geren nemmere vil være i stand til at begå sig i designet. Alt dette kan ses på billedet nedenunder. 
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Figur 32: Skærmbllede af en underside af vores design iteration 

Et andet af de hovedpunkter vi havde med i vores overvejelser, var om vores version af How To RUC 

primært skulle være baseret på søgning eller browsing. Vi har selvfølgelig forsøgt at designe vores 

iterationer på en sådan måde, at det skal være så nemt som muligt at finde frem til sit problem, uan-

set hvilken måde at man leder på. Men hvis vi kigger på hvad Krug siger, så foretrækker de fleste 

brugere at man hurtigt kan søge sig frem til sit problem. (Krug, 2014) Derfor valgte vi at designitera-

tion 1 og 2 (Figur 29 & Figur 30) skulle have et stort søgefeltet i centrum, så det altid var nemt for 

brugeren at finde søgefunktionen. Design iteration 3 (Figur 31) fokuserer mere på browsing. En af 

grundene til at browsing kan være uhensigtsmæssigt, i design hvor der ønskes at vejen til specifik 

information er så let og intuitiv som muligt, kan udledes fra frameworket WSPS. I WSPS-framewor-

ket beskrives faktoren Mystery eller gådefuldhed (Rosen & Purinton, 2004), mystery beskriver hvor-

dan ét emne linkes til et lignende emne, og der på den måde kan opstå en form for nysgerrighed hos 

brugeren. Denne nysgerrighed fungerer godt på sider som for eksempel Youtube.com, hvor bruge-

ren motiveres til at udforske websitet. Når fokus derimod ligger på at opnå specifik information, på 

en nem og overskuelig måde, så kan gådefuldhed i designet lede til misforståelse og forkert brug af 

designet. 

Vi valgte samtidig, at det ville være smart at lave listen over fundne sider ved søgning, så velkendt 

som overhovedet muligt. Ved at gøre brug af konventioner omhandlende webdesign, appellerer vi til 

at brugeren aktiverer sit kognitive kort. Hvorved brugeren på baggrund af viden om navigation på 
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websider, forud for anvendelsen af designet, intuitivt vil kunne navigere rundt eftersom elemen-

terne er velkendte og derfor giver mening. I interviewet med Schwarz kom vi frem til at søgefunktio-

nen i designversion 1, levede op til Schwarz’ forventninger til udseendet: ”Det er sådan dér jeg ville 

forvente den18 var”. (Bilag 6) Vores søgeoversigt er baseret på den man for eksempel finder på 

Google. Dette kan ses på billederne nedenunder. 

 

 

Figur 33: Skærmbillede af søgeresultaterne på vores design iteration 

 

Figur 34: Skærmbillede af Googles søgeresultater 

 

18 Schwarz har her fokus på søgefunktionen på designversion 1 
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Muligheden for søgning fandt vi ud af i vores brugerinterviews, var manglende på det nuværende 

How to RUC. Blandt andet så vi under et af vores interviews omhandlende det nuværende How to 

RUC, at en bruger havde meget svært ved at finde frem til nogle af de ting vi bad dem op (i det her 

tilfælde “Hvordan afleverer man et projekt?”). Det betød, at brugeren blev frustreret (Bilag 4). I 

dette tilfælde havde det været nemmere, hvis brugeren havde mulighed for at søge sig frem til sit 

problem.  

Efterfølgende gennemgik gruppen de tre nye designs, og vi besluttede at farvekoordinere de forskel-

lige kategorier, så der var en rød tråd hele vejen igennem siden. Beslutning blev truffet på baggrund 

af den teori vi har læst om kohærens, hvor man gennem farvekoordinering kan skabe en bedre for-

ståelse af websitet (Rosen & Purinton, 2004, pp. 789-790). 

 

Figur 35: Skærmbillede af forsiden af vores udgave af How to RUC, efter at den blev farvekoordineret 
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Figur 36: Skærmbillede af en underside af vores udgave af How to RUC, efter at den blev farvekoordineret 

Vi har altså skabt denne kohærens ved for eksempel at give kategorien “IT-systemer” en orange 

farve, og derefter have alle underkategorierne til “IT-systemer” være forskellige nuancer af orange.  

Forbedring af det endelige design 

Efter at vi fik testet vores tre forskellige iterationer, kom vi frem til at iteration 1 vandt. Iteration 1 

kan ses på billedet nedenunder. Vi valgte derfor at arbejde videre med dette design.  
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Figur 37: Skærmbillede af design iteration 1, efter at den blev farvekoordineret 

Dog var der stadig nogle ting, som vi gennem vores tests og os selv fandt frem til som skulle forbed-

res. Disse ting vil nu blive gennemgået. 

Farverne på undersiden 

En af de ting som blev nævnt under vores tests, var den måde vi havde farvekoordineret undersi-

dens liste (Figur 36, s. 57), hvor vi anvendte en farve som falmede fra toppen til bunden af listen. Til 

det blev der nævnt at det fik det til at virke som om de nederste elementer i listen, var mindre vig-

tige i forhold til de øverste elementer i listen. For at løse dette problem, har vi valgt at lave en mono-

kromatisk farvekombination mellem to forskellige nuancer af orange, hvilket burde gøre det nem-

mere for brugeren at se de forskellige elementer i listen, og samtidigt også skabe variation i listen. 

Resultatet af denne forbedring kan ses på billedet nedenunder. 
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Figur 38: Skærmbillede af den forbedrede farvekombination 

Logoet 

Den næste ting som blev nævnt under vores interviews, var at vores testpersoner ikke var helt sikre 

på, at man kunne klikke på vores logo øverst til venstre. Så selvom vi har benyttet os af en af Krugs 

konventioner om at have et klikbart logo oppe i venstre hjørne (Krug, 2014), var vores testpersoner 

stadig i tvivl om man kunne klikke på det. Dette må ifølge Krug betyde at vi ikke har gjort det tydeligt 

nok i forhold til hvad man kan klikke på, hvilket vi har forsøgt at forbedre. Det er gjort ved at designe 

logoet mere tydeligt, og ved at erstatte det som tidligere var tekst med et reelt logo. Det tidligere og 

det forbedrede logo kan ses på billederne nedenunder. 

 

Figur 39: Skærmbillede af det tidligere logo 

 

Figur 40: Skærmbillede af det nye logo 

Brødkrummer 

En anden ting som kom frem under vores interviews, var at vores brødkrummer ikke var tydelige 

nok. Vi har valgt at se på problemet, som at det igen ikke er intuitivt at man kan klikke på dem. Vi har 
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derfor valgt at understrege alle linkene i vores brødkrummer, for at tydeliggøre at det er noget man 

kan klikke på. 

Derudover kom vi selv i tanke om, at vi havde glemt at anvende et af Krugs råd, til brødkrummer til 

vores eget design. Ifølge Krug er det en god ide at lave det sidste element i brødkrumme listen med 

fed skrift, for at understrege at det er den underside man befinder sig på (Krug, 2014). Det tidligere 

og de forbedrede brødkrummer kan ses på billederne nedenunder. 

 

Figur 41: Skærmbillede af de tidligere brødkrummer 

 

Figur 42: Skærmbillede af de forbedrede brødkrummer 

Igennem udtrykkeligt design af interaktive elementer i designet, både gennem How to RUC-logoet 

og brødkrummerne, ønsker vi at understøtte konventionerne som vores brugere er bekendt med. På 

den måde underbygger vi brugerens flow (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2014), sådan at der ikke 

opstår situationer hvor siden bliver for indviklet at anvende - hvilket i værste tilfælde kunne føre til 

at brugeren opgiver brugen af websitet. 

Typografien 

Endnu en ting som vi kom i tanke om da vi gennemgik vores design, var at vores nuværende design 

var meget sans serif tung. Vi kom frem til at vi havde kun brugt to forskellige typografier til stort set 

hele designet. Men siden en serif typografi er bedre til længere tekster (Fonts.com, n.d.), og vores 

projekt omhandler at få vores brugere til bedst muligt at få svar på deres spørgsmål. Besluttede vi os 

for at ændre vores længere tekster til en serif typografi. Resultatet af at bruge en font med seriffer 

kan ses på billedet nedenunder. 

                  



61 

 

Figur 43: Vores Moodle underside, med en serif font 

Analyse af det endelige design 

Vi har nu redegjort for den proces som vi har gennemgået med vores design, og mener derfor det er 

relevant at redegøre for vores endelige design, og begrunde de valg vi tog. Vores design stadig er i 

prototypestadiet, hvilket betyder at vores design ikke er færdigt. Vi vil derfor diskutere i vores per-

spektiveringsafsnit, hvordan man fremadrettet kunne arbejde på at forbedre vores design. 
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Forsiden 

 

Figur 44: Forsiden af vores endelige design 

Vi har forsøgt at holde støjen på vores design til et minimum. Dette kan ses på vores forside ved, at 

vi kun har de ting som vi mener er vigtigst. Grunden til dette er som tidligere nævnt, en af Krugs de-

signprincipper som omhandler, at man skal holde støjen på et minimum, da unødvendig støj på ens 

design, kan fjerne brugerens opmærksomhed fra noget vigtigere på websitet (Krug, 2014). Nogle af 

de ting vi fandt nødvendige at have med i vores design, er for eksempel How to RUC-logoet oppe i 

venstre hjørne, velkommen til How to RUC tekstboksen og RUC-logoet til højre for tekstboksen. Alle 

disse ting har vi inddraget i vores design, fordi de ifølge Krug giver brugeren en forståelse for, hvilken 

side brugeren befinder sig på (Krug, 2014). Dette har Wisler-Poulsen, også redegjort for i hans bog 

20 Designprincipper (Wisler-Poulsen 2012).  

En anden ting vi fandt nødvendig at have med på vores forside, var søgefeltet oppe i toppen af vores 

design. Dette følte vi var nødvendigt at have med i vores design, dels fordi det er en meget normal 

website konvention, men også fordi Krug mener, at der er en stor del af websites brugere der vil be-

nytte søgefunktionen (Krug, 2014, pp. 68–71). For at undgå at brugerne overså søgefunktionen, be-

sluttede vi at rykke søgefeltet op i det visuelle hierarki (Krug, 2014, pp. 47–49). Vi placerede det der-
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for i toppen af websitet. Vi brugte også hierarkiet om informationsinddeling fra Wisler-Poulsen. Hie-

rarkiet inddeler vores information i overemner og underemner, hvilket ifølge Wisler-Poulsen gør det 

nemt for vores brugere at finde det de leder efter (Wisler-Poulsen, 2012).  Vores information er ind-

delt i en træ-struktur, som fungerer ved, at ét emne kan føre til mange forskellige underemner. Em-

neoversigten vil vi komme nærmere ind på senere i vores analyse. 

Til vores design har vi generelt også gjort brug af gestaltlovene. De primære love som vi gør brug af 

på forsiden, er loven om nærheden og lighed. Loven om nærhed har vi brugt til samtlige overskrifter 

og brødtekster, ved at overskrifterne står tættest på den brødtekst som de hører sammen med. 

Dette resulterer i at de fremstår sammenhængende. Loven om lighed har vi brugt til at bestemme at 

kasserne i kategorierne skal lige hinanden i form og størrelse, dette gør at man ser dem som en 

gruppe af kasser.  

I forhold til vores valg af typografier, har vi anvendt en sans serif typografi kaldet ”basic sans” til vo-

res overskrifter, og til vores brødtekst har vi anvendt en serif typografi kaldet ”Times New Roman”. 

Grunden til at vi har anvendt en sans serif til overskrift, og en serif til brødtekst, er for at sørge for, at 

læseren har størst mulig læsbarhed.  

Den sidste ting som vi valgte at inddrage i vores design, var kategorierne i bunden af siden. Vi valgte 

at inddrage dem i vores design, da der ligesom med søgefunktionen også er mange brugere som fo-

retrækker at benytte sig af browsing for at finde frem til de svar som de søger (Krug, 2014).  

Udover de farverige kategorier, har vi valgt at resten af vores design, primært skal bestå af farver fra 

gråtoneskalaen. Dette er fordi det vigtigste på siden er de forskellige kategorier, og ved at have an-

dre elementer på siden være en anden farve som for eksempel grøn, ville det distrahere brugeren 

fra det vigtigste på siden. Med andre ord kan man sige, at vi ifølge Krug, med vilje har valgt at kate-

gorierne skal være øverst i vores visuelle hierarki (Krug, 2014).  

Websitet opfylder Wisler-Poulsens princip om genkendelighed, hvilket ifølge Wisler-Poulsen gør vo-

res design mere troværdigt og nemmere for vores målgruppe at bruge (Wisler-Poulsen 2012). Vores 

designs How To RUC-logo, har det originale RUC-logo inkorporeret og har derudover også logoet stå-

ende på forsiden. Dette gør at man forbinder vores design med Roskilde, hvilket gør at vores design 

igen virker mere troværdigt. 

Vores designs brugbarhed er høj, og fleksibiliteten er lav, da vores website kun har et enkelt formål, 

hvilket er at kommunikere information til RUC-studerende (Wisler-Poulsen 2012). Dette hjælper 

også websitet med at blive holdt enkel og brugervenlig. Dog kan en website stadig være æstetisk og 

have en høj brugbarhed. Det kan opnås igennem brug af farver, grafik, skrifttyper, etc. (Wisler-
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Poulsen 2012). Det hjælper med at gøre websitet mere spændende, og øger chancen for at brugeren 

er på websitet længere og besøger det oftere. 

Websitet gør brug af konceptet 80/20. Princippet går ud på at 80% af opgaverne på et givent web-

site, klares af 20% af funktionerne (Wisler-Poulsen, 2012). I vores designs tilfælde forholder det sig 

sådan, på baggrund af enkeltheden af designet, at vi kun gør brug af de vigtigste funktioner, som 

normalt ville udgøre 20% af funktionerne på et gennemsnitligt website. Søgefunktionen og vores 

emnehierarki udgør samtlige funktioner på websitet, og leder brugeren til samtlige informationer. 

Dette resulterer i, at navigationen på websitet er enkel og intuitiv. 

For at underbygge elementernes intuitive brug, har vi valgt at man ved at holde musen over elemen-

ter som kan interageres med highlighter elementerne. Denne feedback  hjælper brugerens naviga-

tion, eftersom mulige valg eller handlinger på siden fremhæves (Nakamura & Csikszentmihalyi, 

2014). Derudover gør disse ting det også tydeligt hvad man kan klikke på, hvilket er vigtigt ifølge 

Krug (Krug, 2014). 

 

Underkategoriside 

 

Figur 45: En underside af vores endelige design 
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For at sørge for vi ikke kun inddelte alt informationen på siden, under de seks hovedkategorier på 

forsiden, har vi yderligere inddelt vores kategorier ved at skabe underkategorisider. Disse underkate-

gorisider vises uden behov for at scrolle, og hænger visuelt sammen med kategorien som førte der-

til. Vi har valgt at designe kategorier og underkategorier i sammenhængende farver, for at under-

støtte brugerens stedfornemmelse. Disse sammenhængende farver, sammenlagt med brugen af 

brødkrummer, bidrager til brugerens evne til at navigere intuitivt og målrettet rundt på siden - uden 

at fare vild i information. Ved at skabe forholdsvis præcise informationssider, hvilket er de sider hvor 

informationen endegyldigt kan findes på, prøver vi på at opnå en udeblivelse af behovet for at 

scrolle. En udeblivelse af behovet for at scrolle har flere positive aspekter, heriblandt bedre forstå-

else af den præsenterede information samt hurtigere navigation til den søgte information.  

Vi har til underkategorisiden valgt at anvende yderligere kategorier, for at hjælpe brugeren med at 

finde frem til sit specifikke problem, der er dog nogle små forskelle mellem forsiden og underkatego-

risiden. En af forskellene i forhold til vores forside, er at vi benytter en monokromatisk farvekombi-

nation i form af to forskellige toner af en farve til alle vores underkategorier. Dette er en ændring fra 

et tidligere design, hvor vi anvendte falmende farver (Figur 36, s. 57). På baggrund af viden udvundet 

fra interviews, konkluderede vi at den falmende farve opbyggede en form for visuelt hierarki i vores 

kategorier. De øverste kategorier virkede vigtigere eller mere relevante, grundet de mere øjenfal-

dende farver, og vores informant overså derfor underemnet som han havde til opgave at finde.  

På denne underside er det også første gang, at vores brugere ser at vi har anvendt brødkrummer. 

Grunden til at vi anvender brødkrummer er fordi de ifølge Krug kommunikerer til brugeren hvor man 

befinder sig, samt hvilken rute man tog for at komme der til (Krug, 2014). Derudover har vi også an-

vendt nogle konventioner fra Krug, samt feedback fra interviews, for at sikre at vores brødkrummer 

virker. En af de konventioner vi anvendte fra ”Don’t make me think”, er at vores brødkrummer befin-

der sig i toppen af siden, lige over vores kategorier. En anden ting vi anvender fra Krug, er at vi be-

nytter os af tegnet ”>” mellem de forskellige niveauer i vores brødkrummer, hvilket Krug forklarer er 

den bedste separator. Den sidste ting som vi anvender fra Krug, er at vi har skrevet det sidste ele-

ment i vores brødkrummer med fed skrift. Dette gøres ifølge Krug for at understrege, at det er den 

side som brugeren befinder sig på (Krug, 2014, pp. 85–86).  

Gestaltlovene har vi her anvendt på samme måde som på forsiden. Loven om nærhed insinuerer 

hvilke overskrifter og emner passer sammen. Ligeledes insinuerer loven om lighed at kategorierne 

bliver set som en samlet enhed. 
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Infoside 

 

Figur 46: En infoside af vores endelige design 

 

Efter man har valgt en underkategori, har vi gjort så man kommer ind på en side, som skal svare på 

det problem brugeren har. Måden vi har sat denne side op på, er ved at have de forskellige sektioner 
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af siden til venstre på vores side, som en form for lokal navigation, hvilket er navigation indenfor en 

bestemt side eller kategori. Grunden til vi har gjort det sådan, er fordi man ved have denne form for 

navigation, hjælper brugeren med at danne sig et overblik over hvilke emner der er på undersiden. 

Placeringen af vores lokale navigation følger en konvention ifølge Krug, hvilket gør det nemmere for 

brugeren at anvende vores navigation (Krug, 2014).  

Et aspekt der er anderledes ved denne underside, er da undersiden skal svare på de problemer bru-

geren har, har undersiden behov for et layout som understøtter dette. Derfor kan man se, at vi til 

denne side anvender både tekst og videoer. Meningen med at bruge både tekst og videoer, er at 

have forskellige måder at kommunikere vores information til vores brugere på. Sammensætningen 

af videoer og tekst, giver ifølge Wisler-Poulsen en endnu stærkere kommunikation end hver for sig 

(Wisler-Poulsen 2012). Nogle ting kan også være svære at forstå over tekst, hvor en video kan for-

klare det bedre. Det kunne for eksempel være en opgave, som at finde rundt på campus eller bruge 

en maskine i FabLab. Så på denne måde håber vi, at flest mulige brugere kan få svar på deres spørgs-

mål. 

Søgeresultatsside 

 

Figur 47: En søgeresultatsside af vores endelige design 

I forhold til vores søgeresultatsside, kan man se at vores endelige design, anvender mange af de 

samme konventioner som Google, hvilket vi intentionelt gør for at sørge for, at flest mulige af vores 

brugere kan anvende siden. 

Nu når vi har analyseret vores endelige design, med fokus på de valg vi har taget, vil vi gå videre til at 

redegøre for vores evalueringstrategi.  
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Evaluering og design iterationer 

En stor del af designvidenskaben handler om at evaluere og iterere på det design man har lavet, så 

man kan få det bedst mulige design. Vi valgte at vi ville benytte os af FEDS (Framework for Evalua-

tion in Design Science) til at hjælpe os med at planlægge og udføre evalueringsepisoder, hvilket kan 

ses på billedet nedenunder. Den konkrete metode fra FEDS vi valgte at bruge er ”Human Risk and 

Effectiveness”.  

 

Figur 48: Framework for Evaluation in Design Science illustreret 

 (Venable et al., 2016) beskriver at ”Human Risk and Effectiveness” er en god evalueringsstrategi 

hvis: 

”The major design risk is social or user oriented. And/or. If it is relatively cheap to eval-

uate with real users in their real context. And/or. If a critical goal of the evaluation is 

to rigorously establish that the utility/benefit will continue in real situations and over 

the long run” (Venable et al., 2016). 

Da vores design i høj grad omhandler brugeren, er ”Human Risk and Effectiveness” derfor den mest 

oplagte evalueringsstrategi. Som det fremgår af figuren ovenover, kommer man hurtigt i gang med 

at evaluere naturalistisk vedbrug af ”Human Risk and Effectiveness”. Det vil sige, at man hurtigt vil 

begynde at evaluere med virkelige testpersoner. Da vores design er brugerorienteret giver det i høj 

grad mening, at vi tester på vores egentlige målgruppe, og at vi hurtigere kommer til det punkt i pro-

cessen hvor vi kan lave flere iterationer af vores design ud fra de erfaringer vi har opnået igennem 

de naturalistiske evalueringsepisoder.  
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Vi har i gruppen vurderet, at der ikke er tid til at udføre lige så mange evalueringsepisoder som figu-

ren ligger op til. Man kan derfor argumentere for at vores egentlige evalueringsstrategi kommer til 

at være et kompromis mellem ”Human Risk & Effectiveness” og ”Quick & Simple”. Dette grunder ud 

i, at vi ikke har den nødvendige tid der skal til for at gennemføre et helt ”Human Risk and Effective-

ness” evalueringsforløb. Ifølge (Venable et al., 2016) er kriterierne for ”Quick & Simple”: ”If small 

and simple construction of design, with low social and technical risk and uncertainty”. Normalt ville 

”Quick & Simple” ikke være den oplagte evalueringsstrategi til vores behov, men da der kun indgår 

tre evalueringsepisoder i den, vil den virke under de tidsbegrænsede forhold vores evalueringspro-

ces er underlagt. Vi holder dog fast i, at vi gerne vil opnå et forløb med overvejende naturalistiske 

evalueringsepisoder frem for kunstige (Venable et al., 2016). 

 

Figur 49: Tidslinje over vores design evalueringer 

Den data vi har indsamlet gennem evalueringsepisoderne, har vi brugt til vores forskellige iterationer 

af vores design. I evalueringsepisoderne har vi gjort brug af tænkehøjt-tests, hvor testpersonen skal 

sige hvad de tænker på, imens de udfører en række opgaver vi har stillet. Dette bliver gjort for at få 

et indblik i hvad vores testperson tænker og opfatter, imens de tester vores produkt. Efter at de har 

udført de opgaver vi har stillet dem, stiller vi vores testpersoner nogle spørgsmål, for at få dem til at 

sige deres mening om vores design, hvilke ting der var godt, samt hvilke ting som skal forbedres. 

Denne feedback snakker vi så om som gruppe, for at blive enige om hvilke ting vi vælger at ændre, til 

næste gang vi skal teste. ”I denne proces opnår man bl.a. overblik over: de funktionaliteter, det er 
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sværest for brugeren at anvende, og de der er problemfrie.” (Husum et al., 2017). Vi kan ved hjælp af 

tænkehøjt-tests, få et indblik i hvordan vores målgruppe opfatter og bruger vores design af How to 

RUC.  

Vi har brugt tænkehøjt-tests allerede på vores første prototype på trods af, tænkehøjt-tests er en 

testform man normalt bruger relativt sent i designprocessen, eftersom tænkehøjt-test kræver man 

har et designudkast man kan teste på. Det er derfor ikke oplagt at bruge tænkehøjt-tests i starten af 

et designforløb, hvor man oftest kun har tekstbaserede ideudkast. Her vil det være bedre at bruge 

en anden form for dataindsamling, så som interviews eller spørgeskemaer (Husum et al., 2017). 

Vi har nu beskrevet vores designproces inklusive teori og dataindsamling, og vi vil nu runde rappor-

ten af med vores diskussions-, konklusions- og perspektiveringsafsnit.  

Diskussion 

I dette afsnit vil vi diskutere det design vi er kommet frem til på baggrund af vores undersøgelser, 

samt diskutere de metoder og teorier vi har brugt i processen. 

En af de markante forskelle på vores produktforslag, og måden det oprindelige How To RUC fungerer 

på, er at vores designforslag er opbygget mere som et opslagsværk end et kursus, som det oprinde-

ligt var tiltænkt. Det kan der dog både være fordele og ulemper ved. Det oprindelige How To RUC er i 

høj grad et produkt af den situation som vi grundet COVID-19 befinder os i. Kurset er produceret 

som en erstatning for de oplæg der skulle have foregået fysisk på campus i introperioden og det før-

ste semester, som ikke kunne afholdes på grund af de begrænsninger der er pålagt universitetet.  

Vores produktforslag er mere tænkt som et opslagsværk, hvor den samme information som man får 

på How To RUC-kurset nemt kan tilgås og søges i, men ikke som et planlagt kursus, med moduler der 

skal gennemgås på et specifikt tidspunkt. Begge dele har fordele og ulemper, men grunden til at vi 

mener at et opslagsværk fungerer bedre, er på baggrund af de interviews vi foretog os i starten af 

projektet. Her fandt vi ud af ud af, at en del af de nye studerende følte, at måden How To RUC var 

sat op på, var meget forvirrende. Derfor skabte How to RUC et dårligt overblik over de informationer 

de studerende skulle have. (bilag 2) Vi føler derfor at den mest optimale måde at skabe et bedre 

overblik for de studerende, var at sørge for at de meget nemt og hurtigt kunne finde frem til præcis 

den information de søgte, fremfor at skulle gennemgå et kursus.  

Et problem der kunne opstå i vores design, er forbundet med opdatering af indholdet, hvor nyt ind-

hold kunne tænkes at forsvinde i mængden. Designet lægger på nuværende tidspunkt ikke op til at 

informationen gennemgås fra ende til anden, men lægger i stedet ansvaret over på den studerende. 
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Den studerende må afklare med sig selv, hvilken information der er relevant på et givent tidspunkt. 

På det nuværende How To RUC, lagde kursusformatet op til at der var nogle oplysninger der blev op-

dateret på et bestemt tidspunkt, selvom det ikke altid var tilfældet, hvilket også betød at de stude-

rende ville få informationen på det tidspunkt hvor studievejledningen mente at det var relevant.  

Et af de emner vi har diskuteret kontinuerligt igennem vores designproces, er spørgsmålet om mål-

gruppe. Det oprindelige How to RUC er udviklet til nye studerende, netop fordi de ikke ville have lige 

så meget tid i introperioden som normalt. Som konsekvens heraf er det oprindelige How to RUC 

tænkt som et kursus man tager på en gang, for så at have den viden til når man starter på campus. 

Tidligt i vores designproces kom det på banen at transformere How to RUC til et website, som læg-

ger op til at man kan gå tilbage og finde svar på problemer angående How to RUC’s emner. Fordelen 

ved at præsentere informationen på How to RUC som et opslagsværk, er at den studerende kan op-

søge den specifikke information, som har relevans til den udfordring den studerende står overfor. 

Derudover bliver den viden som formidles ikke glemt på samme måde, som på det nuværende How 

to RUC, som lægger op til at indholdet gennemgås en gang. Ved at man kan gå tilbage og gense de 

emner man ikke kan huske, eller gerne vil have opfrisket i sin hukommelse, er der større chance for 

at man kan anvende den viden man har tilegnet sig.  

Vurdering og kritik af metode 

Med få brugerinterviews kan det være svært at danne sig et reelt billede, over hvorvidt vores mål-

gruppe synes om vores design. Dette skyldes at man ikke får en bred nok vifte af svar. Dette skaber en 

vis usikkerhed, og det kan i princippet være tilfældigt at de synes vores produkt enten er godt eller 

dårligt. Hvis man havde flere svar, som kunne være indsamlet ved hjælp af yderligere brugerundersø-

gelse, kunne det være lettere at påpege korrektheden af ens hypotese. Dette gør det også lettere at 

gennemskue og generalisere hvad ens målgruppe har af holdninger.  

Vi har valgt at bruge fonten Times New Roman til brødteksten i vores produkt forslag. Det valg tog vi 

på baggrund af undersøgelser der viser at det er nemmere for læseren at holde fokus på større 

mængder tekst, hvis den er skrevet med en font med seriffer. (Strizver, 2006). Tager man et kig på 

de fleste større websites vil man dog hurtigt opdage, at man skal lede langt efter en font med serif-

fer. Dette er formodentligt på grund af nyere studier, der viser de fleste brugere foretrækker en sans 

serif font, frem for en serif font når de læser på nettet. (Josephson, 2008) Vi valgte altså en serif font 

til vores website, fordi der netop vil være længere tekster, men det kunne også på baggrund af den 

nyere teori have givet mening af have brugt en sans serif font.  

Nu når der er blevet argumenteret for og imod vores valg gennem projektet, vil vi nu konkludere på 

vores projekt. 
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Konklusionsafsnit 

I dette afsnit vil der blive konkluderet på vores problemformulering, ud fra vores undersøgelse af 

kurset How to RUC og dens brugerflade. Vores problemformulering lyder således: 

”Hvordan kan man forbedre brugerflade designet af ”How to RUC”, med henblik på at præsentere 

indholdet som et opslagsværk?”  

Hertil ligger følgende arbejdsspørgsmål og svar: 

1. Hvordan formidler man information bedst på et website? 

Ifølge vores undersøgelser har brugere nemmest ved at forstå den information et website præsente-

rer dem for, hvis informationen indgår i en blanding af videoer og tekst. Derudover spiller letheden i 

at finde informationen på sitet en rolle i hvor hurtigt brugerne kan finde informationen. 

2. Hvordan designer man et brugervenligt website?  

Et brugervenligt website bliver designet af god teori med fokus på hvordan brugerne opfører sig på 

websitet. Derudover er det vigtigt ikke kun at begrunde sine designvalg med teori, men fastholde 

forbindelsen til brugeren, ved hjælp af brugerundersøgelser. Derudover er det vigtigt at det er let for 

brugeren at anvende websitet.  

3. Hvad fungerer allerede på How to RUC?  

Det oprindelige How to RUC gør god brug af brødkrummer. Derudover gør videoerne at brugerne 

lettere bliver fastholdt, end hvis alle informationerne på websitet kom i form af tekst. Netop fordi 

det oprindelige How to RUC fremstår som et kursus, bringer det de nye studerende rundt de infor-

mationer Roskilde Universitet giver dem. 

4. Hvad kan gøres bedre på How to RUC? 

Ved at omdanne How to RUC til et opslagsværk, giver vi brugerne muligheden for at gå tilbage til 

platformen, hvis de skulle have spørgsmål eller problemer. Vores design af How to RUC omdanner 

derfor platformen fra et kursus til et opslagsværk. 

Vi valgte at fokusere på hvordan man designede en brugeroverflade, i form af en prototype, som 

bedst kommunikerede de informationer som var på How to RUC. Dermed valgte vi at fjerne fokus fra 

indholdet på How to RUC, eftersom der er modstridende perspektiver på hvilken information der er 

relevant for nye studerende. 
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På baggrund af vores brugerundersøgelser, kan man konkludere at vores design er foretrukket i for-

hold til det nuværende How to RUC, når websitet bruges med henblik på specifik informationssøg-

ning. Der er ingen tvivl om at vores design af How to RUC, ikke har de samme brugsscenarier som 

det oprindelige How to RUC. Det oprindelige design af How to RUC, var udarbejdet som et kursus, og 

vores design af How to RUC, er ment som et opslagsværk. Det er dog muligt at argumentere for, at 

man godt kan gennemgå vores design af How to RUC som et kursus.  

Gennem vores litteratursøgning, kom vi frem til at noget af det vigtigste, ud fra et teoretisk syns-

punkt, er at man designer sit produkt med brugeren i tankerne. Derfor er det vigtigt at man løbende 

tester sit design på sin målgruppe, for at sørge for at ens målgruppe kan anvende ens design.  

Som nævnt i designafsnittet valgte vi at producere vores design i Adobe XD, begrundet et ønske om 

større frihed i forhold til udvælgelse af elementer og funktioner. Dette valg har betydning for hvor-

dan man fremadrettet vil kunne anvende vores design, og den viden der ligger bag designet. I inter-

viewet med Drude Mie Rohde, fastlagde vi at det nuværende How to RUC-introduktionskursus er de-

signet i Moodle, da Moodle og Microsoft Teams, er de eneste IT-systemer som RUC har til rådighed, 

til at danne ramme for et kursus. Vores design vil af den grund ikke kunne appliceres direkte, men vi 

håber at det kan lægge op til at man videreudvikler How to RUC, med henblik på at danne grundlag 

for at studerende nemmere og mere dækkende kan anvende How to RUC i fremtiden. 

Det er ikke muligt at konkludere at vores design af How to RUC er ”bedre” end det oprindelige de-

sign, men det er heller ikke hensigten - vi konkluderer derimod at implementering af en opslags-

værksfunktion, ifølge vores brugerundersøgelser og teori, kan gavne How to RUC. Vi anerkender 

værdien i How to RUC som introduktionskursus, og den information der er at finde på siden, men vi 

mener at de studerendes udbytte ville stige, hvis det var muligt at fusionere de to design. 

Vi har nu konkluderet på vores projekt, og vil videre i perspektiveringen forklare hvilke ting vi ville 

have gjort anderledes, og hvad vi gerne ville have implementeret i vores design, hvis vi havde mere 

tid. 

Perspektiveringsafsnit 

I det følgende afsnit vi vil perspektivere projektet, med henblik på hvordan man videre vil kunne an-

vende og udbygge den viden vi har fundet. Derudover vil vi redegøre for hvad vi kunne have gjort 

anderledes i projektet og hvilket resultat det ville have givet, samt hvordan den viden vi har fundet 

kan anvendes fremadrettet.  
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Noget som vi kunne have gjort anderledes, hvis vi havde haft mere tid, var at lave kvantitativ data-

indsamling gennem for eksempel spørgeskemaer. Dette ville give os et bredere overblik over hvad 

vores målgruppe tænker, men kunne også give os indblik i hvor stort vores problem reelt er. Vi 

kunne også have lavet flere kvalitative interviews. Vi har i alt lavet 14 interviews, men vi mener at 

man godt kunne have lavet flere i hvert stadie af processen, for at give os et bedre overblik over mål-

gruppen og noget mere materiale at analysere.  

Vi kunne have kigget på hvordan vores valg af typografier ville have påvirket vores produkt, og even-

tuelt have udarbejdet spørgeskemaer, med henblik på hvad vores målgruppe synes om valget af 

font. Dette kunne have været en god ide, da vi har taget et valg baseret på teori, men det kunne 

også give mening at tage et valg baseret på vores brugers holdninger, siden det i sidste ende er dem 

som skal anvende designet.  

I fremtiden kunne man arbejde på at flette de to How to RUC-designs sammen, måske ved at tildele 

introduktionskurset en plads i vores design, sådan at informationen var samlet et sted, eller ved at 

sørge for at Moodle kurset er mere overskueligt, og nemmere at søge informationer i.  
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