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ABSTRACT  

 
This study investigates and presents our project on how to provide better conditions, coordination 

and communication for the users of Aula. Our main goal for the given project is to present solutions 

to the missing elements in Aula. Therefore, we wish to accomplish a better and a rather simplified 

environment for the teachers, that also has the ability to reach the pupils, and the overall user of 

Aula. One of our main methodical uses for the given project that will be presented in our study, is 

the; “Semi Structured interviews”. This particular method will provide a deeper insight of the given 

problem and help create a better understanding of some of the struggles teachers deal with on a 

daily basis. Furthermore, we have worked with methods such as: Qualitative data, UML, BPMN 

Use Case Diagram, System Sequence, etc. At this point in time the result has shown us which actors 

we need to take in consideration and how we can interaction design, to design a more optimized 

message system. Furthermore, are we interested in how the teachers and the different actors think of 

the solution we provide versus the previous system. 
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INDLEDNING 
 
Da projekterne blev sat i gang, satte vi os sammen for at finde et emne som kunne være spændende 

at undersøge. Under denne proces, kom vi så frem til, at vi synes det kunne være relevant at arbejde 

med noget, som er en del af folks hverdag, samt noget som omfatter en større målgruppe. Vi fandt 

sammen frem til, at Aula er et interessant system, som klart ville være interessant at undersøge.  

 

I 2014 blevet der indgået en aftale mellem regeringen og KL om et nyt system til folkeskoler. 

Formålet med det nye system var at have en samarbejds og kommunikations platform, som har til 

formål at styrke arbejdsprocessen på de enkelte folkeskoler og daginstitutioner. Netcompany er så 

det firma som har fået til opgave at udvikle dette system med samarbejde af firmaerne Frog, 

EduLab og Advice. KOMBIT som er kommunernes IT-fællesskab har så fået til opgave at indkøbe 

dette system til alle landets kommuner. Under udvikling af Aula er der blevet gjort brug af 

brugerinddragelse til at hjælpe med at designe systemet (Aula, -- ). Men selvom der har været 

brugerinddragelse under processen i udviklingen af projektet, er der stadig en del kritik fra brugerne 

om Aulas kommunikationssystem. 

 

Før implementering af Aula blev der gjort brug af Skoleintra, herunder Elevintra, Forældreintra 

mm. Aula er et system som skulle erstatte det gamle system med det formål at forbedre 

kommunikationen. Dette skulle ske mellem forældre, lærere, ledelse og elever, men også 

kommunikationen mellem skole og de forskellige dagtilbud der kunne være (Unger, Kommunernes 

Landsforening, --). Implementeringen af Aula startede i efteråret 2019 gennem landet, hvor det 

fortsatte gennem 2020 (Unger, --). 

PROBLEMFELT 
 
Aula er en relativ ny platform, som næsten er lige blevet implementeret, men selvom den er helt ny, 

er der allerede opstået en del problematikker. Dette fandt vi ud af, da vi dykkede ned i platformen 

og dens feedback, og her fandt vi frem til en masse kritik, som brugerne havde været ude med. Vi 

så efterfølgende, at nogle af de samme kritikpunkter gik igen, hvorfor vi valgte at tage skridtet 

videre med dette projekt. Vi fandt en kontakt, som benytter Aula til hverdag, og har derfra 

undersøgt platformen. 
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Da Aula skal erstatte et system som er blevet gjort brug af i mange år, har det ikke været lige nemt 

for alle aktører at sætte sig ind i det. Herunder er der snak om forældre, lærere, ledelse, elever og 

pædagoger. Vi har eksempelvis været i kontakt med en pædagog, som arbejder i en daginstitution, 

som fortæller, at de skal have et kursus i brugen af Aula, for at lære platformen at kende. Denne 

proces har været nemmere for nogle end andre. Aula er en platform som benyttes til hverdag af 

mange brugere. Aula bliver både brugt af lærere, elever, forældre, pædagoger og ledelse. Eftersom 

Aula bliver benyttet hver evig eneste dag, af mange forskellige brugere, er det helt klart en relevant 

platform at undersøge. Vi vil have mulighed for samarbejde med Aulas brugere i form af lærere og 

forældre. Vi vil komme nærmere ind på koordinering og kommunikation og komme med 

designforslag og modellering af de forskellige processer. Nogle af de funktioner vi har ønsket at se 

nærmere på, er funktioner som beskeder, søgefunktion og andre funktioner som hører derunder.  

PROBLEMFORMULERING/ARBEJDSSPØRGSMÅL 
 
Hvordan kan kommunikationen i aula forbedres mellem de forskellige aktører? 
 

• Hvordan kan koordineringen og kommunikationen i Aula forbedres? 

• Hvilke modeller vil kunne være behjælpelige til forbedring af Aula? 

• Designforslag, som vil styrke brugen af Aula? 

AFGRÆNSNING 
 
Nogle af de afgrænsninger vi har i projektet er, at vi har valgt at fokusere mest på én interessent, 

som er folkeskolelæren. Yderligere har vi også taget forældrene med i vores fokusområde, for at 

give os en vinkel at afspejle lærerene i. Vi har desuden også valgt at afgrænse vores projektemne, 

da vi i starten havde overvejelser om at skrive om hele Aulas system og hvordan man kunne ændre 

hele systemet, dog fandt vi hurtigt ud af, at det ville være et alt for bredt system at tage 

udgangspunkt i. Vi har fravalgt at komme med et andet alternativ til folkeskolelærerne, da det ville 

være et større projekt at designe et program som kunne erstatte Aula. Derfor valgte vi i stedet at 

prøve at komme med nogle design/løsningsforslag, som vil kunne styrke Aula. 
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METODE 
 
Vi har i dette projekt fokus på at finde en løsning, på de problemer som vi finder interessante 

at undersøge. Måden vi vil løse disse problemer på, er ved hjælp af kontakter, som oplever 

de problemer vi iscenesætter til hverdag. Vi vil benytte teorier og metoder til at få os tættere 

på en løsning, som til slut har til formål at kunne besvare vores problemstilling.  

 

Til indsamling af empiri har vi benyttet forskellige metoder. Nogle af de metoder vi har 

benyttet, har kunne give os svar på lige præcis de spørgsmål vi har haft. Noget af den vigtigste 

primære empiri vi har benyttet os af, er vores interview. Grunden til vi finder denne type 

empiri yderst interessant er, at vi taler med mennesker, som oplever de ting som vi 

iscenesætter til hverdag. 

PRIMÆR EMPIRI 
 
En af de metoder vi blandt andet har benyttet, er det semistrukturerede interview. Dette er en 

essentiel del af vores primære empiri, eftersom vi har opstillet tre interviews, hvoraf to af 

dem var med skolelærere og det sidste var med en forælder. Dette har gavnet os en del, da vi 

kunne få en forståelse af, hvilke problemer og ulemper der gjorde sig gældende ved brug af 

Aula. Vi har benyttet os af en interviewguide, som gjorde det lettere for os, at fastholde fokus 

på de spørgsmål vi havde. Det semistrukturerede interview er en god interviewform, som 

ofte benyttes når der skal interviewes én gang. Denne interviewform giver os mulighed for 

at spørge ind til de ting vi ønsker et bredere indblik af, samt få en forståelse af, hvordan 

informanterne oplever det. Vores interviewguide bliver benyttet som en tjekliste, som sørger 

for, at vi får svar på alle de spørgsmål vi har.  

KVALITATIVE DATA 
 
Denne form for kvalitative data er med til at give nogle dybdegående og udførlige svar, som 

i dette tilfælde giver en del mere end eksempelvis et kvantitativt spørgeskema. Grunden til, 

at en interviewguide er god at have med er, at man undgår distrahering og sidespor under 

interviewet. En interviewguide vil holde interviewets kvalitet i top, hvorimod kvaliteten ville 

kunne blive svækket foruden. Som nævnt tidligere, har vi interviewet to skolelærere og en 

forælder, hvilket har bidraget til den brede viden vi har indsamlet. Måden vores informanter 
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er blevet rekrutteret, har været gennem gruppens eget sociale netværk, hvilket selvfølgelig 

kan skabe bias, eftersom det er personer vi på forhånd kender. For at undgå disse bias, har vi 

valgt at interviewe én informant hver. Den informant, som vi hver og især interviewede, 

kendte vi ikke selv på forhånd, hvilket gjorde at vi kunne undgå disse bias. Ved at undgå 

disse bias, formåede vi at forstærke reliabiliteten og validiteten af interviewene og dermed få 

de bedst mulige resultater ud af vores interviews. 

ANALYSESTRATEGIER - MENINGSKONDENSERING 
 
Da vi har fået indsamlet en del interviewdata, vil vi benytte analysestrategien 

meningskondensering. Kvale forklarer i sin bog “Interview”, hvordan meningskondensering kan 

benyttes til at få et overblik over de data man har indsamlet gennem interviews. Dette fungerer altså 

som en analyse af de udsagn, som informanterne er kommet med undervejs i interviewene. Da der 

oftest i interview kommer både relevante og mindre relevante svar fra informanterne, benyttes 

meningskondensering til at grave ned i informanternes svar, og fokusere på de vigtigste pointer. 

Ved hjælp af meningskondensering, kan vi se nærmere på de mest dominerende udsagn, og se 

nærmere på hvilke svar der går igen. Derudover sørger vi for at forkorte og præcisere de lange og 

komplicerede udsagn. Til slut i analysen, kan vi så opstille de mest dominerende udsagn og sætte 

dem op mod formålet vi havde med interviewet. Således kan vi vurdere den data vi har fået ud af 

interviewene.  

SEKUNDÆR EMPIRI 
 
Vi har i vores sekundære empiri benyttet artikler og vurderinger af Aula, som lærere og forældre 

har offentliggjort. Disse vurderinger har været med til at give os et overordnet blik af hvilke 

problemer der er med Aula. Dette betød, at vi på forhånd havde et indblik i, hvilke problemer der 

skulle belyses, når vi skulle interviewe vores informanter. Derudover har den sekundære empiri 

været vigtig i forhold til at sammenligne vores egne undersøgelser med undersøgelser, som andre 

har udført. Dette har bidraget til at understøtte de resultater, som vi fik ud af vores egne 

undersøgelser. 
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MUST METODEN 
 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i bogen skrevet af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper 

Simonsen (2008) ”Professionel IT-forundersøgelse”. Afsnittet vil derudover præsentere de valgte 

metoder og værktøjer som har været i brug inden for vores IT-forundersøgelse.  

 

Bogen om Professionel IT-forundersøgelse, har til formål at informere it-designere om vigtigheden 

af en dybdegående IT-forundersøgelse, før et system/design bliver færdiggjort. Vores IT-

forundersøgelse, vil indebære en opdateringen af Aulas beskedsystem. VI vil inddrage MUST 

metoden (Keld Bødker, 2008, s. 33-35).  

Under MUST metoden, vil vi inddrage tre fokuspunkter nemlig: Princippet om at arbejdspraksis 

skal opleves, Interview og de fire faser (Forberedelsesfasen, fokuseringsfasen, fordybelsesfasen og 

fornyelsesfasen).  

De fire faser vil ikke blive brugt som en essentiel metode, vi vil dog bruge værktøjerne i MUST 

Metoden til gennemførelsen af projektet.  

FORBEREDELSESFASEN 
 
Forberedelsesfasen er fundamentet for vores tilgang til vores arbejdsindsats. Det er i denne fase, 

hvor vi diskuterer og bliver enige om, hvad projektet skal handle om. Vi har valgt er bruge en af de 

anbefalede teknikker fra bogen, nemlig referencelinje planlægning. Se bilag 1 for 

referencelinjeplanlægning (Keld Bødker, 2008, s. 103). 

 

 

REFERENCELINJEPLANLÆGNING 
 
Referencelinjeplanlægning er en grafisk fremstilling af at projekt (se Bilag 1). Formålet med 

referencelinjeplanlægning er, at den viser vores produkter, deadlines mm. Som vi skal opfylde.  

 

”Planlægning med referencelinjer er en teknik, som understøtter planlægningen af en 

forundersøgelse som en arbejdsproces -  (Keld Bødker, Linje 12-14, 2008, s. 243)”  
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Ovenstående citat er fra bogen Professionel IT-forundersøgelse, og beskriver hvad teknikken bag 

referencelinje planlægning er. Vi har gjort brug af referencelinje planlægning til at sætte et start- og 

slutpunkt inden for arbejdsprocessen, med hensyn til hvor langt vi er henne. 

FOKUSERINGSFASEN 
 
Fokuseringsfasen i projektet leder os til vores strategi analyserapport, hvor vi vil starte med at 

analysere fordele og ulemper ved virksomheden Aula. Vi vil her forklare relationen mellem 

forundersøgelsens mål og virksomhedens IT-strategi. Fokuseringsfasen er her, hvor vi endvidere 

beslutter os for, hvilke arbejdsområder som der skal fokuseres på. 

FORDYBELSESFASEN 
 
Fordybelsesfasen i projekter leder os til analyserapporten, hvor vi beslutter, hvilke mål, problemer 

og behov som skal prioriteres. Der vil endvidere fokuseres på de ideer som skal designes mere 

detaljeret. Fordybelsesfasen vil være essentiel, da der her vil fokuseres på wireframing af Aulas 

Beskedsystem.  

FORNYELSESFASEN 
 
Fornyelsesfasen, vil være vores slutpunkt. Det er altså fasen der leder til den endelige 

forundersøgelsesrapport. 

PRINCIPPET OM AT ARBEJDSPRAKSIS SKAL OPLEVES 
 

Princippet om at arbejdspraksis skal opleves, vil blive brugt i vores It-forundersøgelse til at 

interviewe folkeskolelærere og en forælder om It-systemet Aula. Princippet handler om vigtigheden 

mellem arbejdspraksisser skal opleves og ikke kun læses om. Vi vil gøre brug af Bødker metode til 

at opfylde dette princip – som er observationen. Observationen har fire retningslinjer som handler 

om at få førstehåndserfaringer med arbejdspraksisser. Observationen skal gøre, at 

arbejdspraksisserne bliver beskrevet fra den observeredes perspektiv. 
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OVERBLIKSTABEL 
 
Overbliks tabellen giver et godt overblik over informationer fra interviewene. 
 
 

 

 

 

 

 

UML 
 
Vi har benyttet LucidChart for at kunne udarbejde vores diagrammer og skemaer i besvarelsen af 

alle følgende opgaver. Systemet Aula, er baseret på et skolesystem, som skal sørge for koordinering 

og kommunikation mellem de forskellige aktører som benytter systemet. Nogle af de mest 

essentielle funktioner er eksempelvis beskeder, elevplaner, opgaver, deadlines med mere. 

USE CASE DIAGRAM 
 
Vores Use case diagram tager udgangspunkt i fire forskellige aktører, i dette tilfælde lærere, 

skoleledere, forældre og elever. Her ser vi så nogle af aktørernes Use cases, som er login, beskeder, 

opgaver, elevplaner og deadlines. På vores Use case diagram kan det ses hvilke aktører der bruger 

de forskellige funktioner. 

CLASS DIAGRAM 
 
Vi har benyttet et Class diagram, som har til formål at illustrere henholdsvis klasse, attributter og 

metoder. De forskellige klasser er de forskellige brugere af systemet Aula. Attributter giver en 

detaljeret beskrivelse af, hvem vi har med at gøre indenfor den givne klasse. Metoder giver et 

udtryk for hvilke funktioner de forskellige klasser benytter sig af. 

  

Deltager Længde Afholdt d. Central viden anskaffet 

Amani 23m 10/4 Ulemper ved brug af Aula 

Yusuf 26m 2/5 Forbedring af funktioner 

Rami 18m 27/5 Brugervenlighed som forælder 
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SYSTEM SEQUENCE DIAGRAM 
 
Vi har til slut tegnet et System Sequence Diagram for to af vores Use Cases. De to Use Cases vi har 

valgt at se på, er loginsekvensen og beskedsekvensen. Her ser vi altså to tilfælde hvor det altså 

lykkedes at logge ind eller sende en besked, men også et tilfælde hvor det ikke lykkedes. Vi har i 

venstre side brugeren som prøver en af de her Use Cases af, hvor brugeren interagerer med 

systemet, og systemets server så bliver afprøvet. 

WIREFRAMING 
 
Wireframing er med til at give det visuelle billede, skelet – samt strukturen af det interface du 

arbejder med. Wireframe er næsten magen til en prototype, den har samme resultat nemlig at skabe 

det visuelle billede af en ny hjemmeside – i vores tilfælde Aula. Wireframe er med til at skabe dette 

visuelle skelet, som er med til at give et billede af det endelige produkt/resultat. Det er med til at 

give denne ide, om hvordan designet af interfacet skal se ud, og hvordan man kommer til at benytte 

det. Wireframing er med til at være mellemleddet, mellem kunde og udvikler. Her er der mulighed 

for kunden at give sin mening om, hvordan det endelige produkt skal se ud (Garrett, 2011, s. 130). 

INTERESSENTMODELLEN 
 
Interessentmodellen er med i projektet, til at fremme de interessenter der er i Aulas problemfelt. 

Derudover skal interessentmodellen visualisere, hvad for nogle aktører der kan være med til at 

forbedre vores løsningsforslag. Interessenter er – projektejer, sponsor, opdragsgiver, anvendere og 

brugere af systemet, medarbejdere i projektet, - samt leverandører af ressourcer/viden/kunnen. 

Interessentmodellen er god at bruge i vores projekt, da det er med til at skabe et større overblik over 

vores felt af aktører. 
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BMC – BUSINESS MODEL CANVAS 
 
BMC har været med til at give et overblik over forretningsplanen for Aula. Herunder har vi valgt at 

arbejde med BMC, da det en slags guide i stedet for at være en statisk eller dynamisk 

forretningsplan. Derudover sorterer BMC de mindre relevante elementer for at skabe større 

tilgængelighed. BMC består af ni elementer og de er som følgende: Key Partners, Key Activities, 

Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segments, Key Resources, Channels, Cost 

Structure og Revenue Stream. BMC kan bruges i forskellige kontekster i form af analytisk (as-is) 

eller generativt (to-be). Vi har brugt BMC i en analytisk kontekst, da der er tale om en allerede 

eksisterende virksomhed. BMC har hjulpet os med at skabe overblik over aktørerne i 

forretningsplanen, indtjening, hvordan platformen udbydes og finde kunderne/brugerne mm.  

BPMN – BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION 
 
BPMN er ligesom UML i forhold til, at det en standard vedrørende modeller. Forskellen er dog, at 

UML bruges til at lave modeller med henblik på software, hvor BPMN fokuserer mere på 

forretningsdelen. BPMN bruges til at illustrere de forskellige processer der er i en virksomhed, og 

kan bruges til at optimere disse processer. Måden vi vil gøre brug af BPMN på er at illustrere 

processen med kommunikation mellem de forskellige aktører. Herunder lærer, forældre og elever 

(Team, --).  
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TEORI 

INTERAKTIONSTEORI 
 
Vi har til dette projekt tilvalgt teorien om interaktion. Denne teori passer godt ind i vores projekt, 

eftersom vi arbejder med en platform, som mange mennesker benytter til hverdag. Vi har valgt at 

fokusere på platformen Aula, da flere af brugerne har klaget over manglende funktioner, og 

funktioner som ikke virker optimalt. Dette fandt vi yderst interessant at kigge nærmere på, eftersom 

vi med metoder fra informatik kan udarbejde løsningsforslag, som kan være til hjælp for forbedring 

af platformen. 

 

Vi har valgt at benytte bogen ”Interaction design”, som er skrevet af Sharp, Rogers og Prices. 

Denne bog vil give os bredere blik af, hvad det vil sige at have et godt iterativt design. 

 

“By interaction design, we mean designing interactive products to support the way people 

communicate and interact in their everyday and working lives. (Jennifer Preece, Linje 17-19, 2019, 

s. 9 Linje 17-19) ” 

 

Dette citat beskriver hvad der menes med interaktionsdesign. Det der italesættes i dette citat, er et 

interaktivt design, som har til formål at understøtte den måde, folk kommunikerer og interagerer på, 

i deres hverdag og arbejdsliv. 

 

“Put another way, it is about creating user experiences that enhance and augment the way people 

work, communicate, and interact. More generally, Winograd describes it as “designing spaces for 

human communication and interaction (Jennifer Preece, Linje 20-22, 2019, s. 9)” 

 

Endnu engang bliver der kastet lys over meningen med interaktionsdesign, hvor der her bliver 

nævnt at det handler om at skabe brugeroplevelser, der forbedrer og øger den måde folk arbejder, 

kommunikerer og interagerer på. 

 

Ser vi overordnet set på brugervenligheden af Aula, så fungerer platformen for brugerne til hverdag, 

dog er der funktioner som klart kan forbedres og gøres langt mere brugervenlige, hvilket burde have 

været gjort, eftersom der er tale om en platform som skal benyttes af mange forskellige 
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interessenter som udgøres af mange forskellige aldersgrupper. Eftersom der er mange forskellige 

aldersgrupper i spil, er det vigtigt at platformens UX-design og UI-design være gennemtænkt. 

Brugerne i folkeskolen benytter platformen ofte, og lærer med tiden platformen bedre at kende, 

også selvom nogle funktioner vil forekomme uoverskuelige. Derudover vil eksempelvis lærere og 

pædagoger få kurser i, hvordan platformen benyttes. Det samme gælder dog ikke for forældrene, 

både i skolerne og institutionerne. Ikke alle forældre vil have stærke IT-kompetencer, og platformen 

kan hurtigt se uoverskuelig ud, for dem som ikke benytter den i lige så høj grad, som eksempelvis 

skolelærere. 

UX står for user experience design, som dækker over det, som brugeren oplever på platformen. Det 

er altså brugerens interaktion med platformen som er fokus her. 

UI står for user interface design, som dækker over det, som kan ses visuelt på platformen, altså 

designet på platformen. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette billede illustrerer hvilken rolle UX og UI spiller. UX er altså som skelettet som sørger for at 

brugeren kan interagere med platformen, hvor UI-designet sørger for, at platformen bliver mere 

fuldendt og får et flottere og mere brugervenligt design. 

 

UX-design henviser til termen ”user experience design” og dækker basalt set over alt det, som kan 

opleves og bruges på platformen, og som er en interaktion mellem platformen og brugeren. I dette 

tilfælde er Aula ikke lige frem designet til at være en oplevelse for brugeren, men brugeren har en 

forventning om at platformen vil være brugervenlig, hvilket UX spiller en stor rolle for. 

UI-design henviser til termen ”user interface design” og henviser til alt det, der kan ses. Altså, det 

som mange tænker som designet på platformen, som også spiller en stor rolle for den generelle 

brugervenlighed på platformen. 

(Kilde: https://simplesolution.dk/hvad-er-ux-og-ui-design/)  
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ANALYSE 

MENINGSKONDENSERING – ANALYSE AF INTERVIEWS 
 
Vi har i forbindelse med dette projekt valgt at lave tre interviews, som hver og især har bidraget til 

projektet, i forbindelse med at opstille problemstillinger i forbindelse platformen Aula. Eftersom 

vores informanter er to skolelærere, som benytter platformen til hverdag, har de kunnet give os et 

indblik af brugeroplevelsen på platformen. Derudover har vi interviewet en forælder, som ikke 

benytter platformen lige så ofte som skolelærere. Vi har ud fra disse interviews kunne få et blik af, 

hvilke funktioner som brugerne ønsker forbedret samt hvor brugervenligt platformen er for brugere 

som ikke benytter den særlig ofte. 

SØGEFUNKTION I BESKEDER 
 
En af de funktioner, som brugerne har ønsket forbedret, er søgning i beskedfunktionen. Denne 

funktion har ikke opfyldt brugernes behov, og derfor har der været et ønske om, at disse funktioner 

kunne forbedres. Dette kom også til udtryk under interviewet, hvor Amani, som er folkeskolelærer 

på hedegårdsskolen udtale følgende;  

 

“Det kan virkelig være besværligt, når man leder efter én bestemt besked. Hvis man eksempelvis 

søger efter en kollega, kan man ikke altid lige finde den besked man leder efter. Altså søger man 

med småt, kommer alle beskeder hvor personens navn indgår, og det er jo ikke rigtig til stor hjælp, 

når man skriver så mange beskeder hver dag.” (Amani) 

 

Lige netop denne funktion har før været nævnt, og var med til at vække vores interesse for 

projektet. Denne manglende funktionalitet, gør det besværligt for brugerne. Aula er en platform, 

hvor kommunikation er en afgørende faktor. Både lærere, forældre, elever og ledelse benytter Aula 

til at kommunikere på tværs af hinanden, og eftersom det er så vigtig en funktionalitet, er det 

altafgørende for løfte platformens niveau, at disse essentielle funktioner fungerer optimalt. 
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SORTERING AF BESKEDER 
 
En anden funktion, som mange ønsker ændret, er sortering af beskeder. En ting som vi faktisk ikke 

var opmærksomme på inden interviewene, er at man ikke har mulighed for at sortere i beskederne. 

Dette gjorde Yusuf, som også er lærer på hedegårdsskolen opmærksom på under interviewet. 

 

“En anden funktion som også burde være tilgængelig, er sortering af beskeder. Hvis vi eksempelvis 

vil gemme nogle vigtige beskeder. Nogle gange forsvinder en vigtig besked mellem alle de andre 

beskeder, og eftersom søgefunktionen heller ikke hjælper så meget, ville det være rart at kunne 

sortere beskederne og gemme dem i bestemte mapper.” (Yusuf) 

 

Dette er endnu en god grund til, at en sorteringsfunktion ville være brugbar på platformen. Det ville 

gøre hverdagen lettere for både lærere, forældre, elever og ledelse. 

I vores tilfælde har vi som tidligere nævnt interviewet to folkeskolelærere, hvilket betyder, at vi har 

fået en vinkel, som afspejler folkeskolelæreres hverdag. Dog benytter både elever, forældre og 

ledelse også beskedfunktionen til hverdag. Deres brug af beskedfunktionen ligner også lærernes 

brug, dog benytter lærere denne funktion en del oftere end eksempelvis elever og forældre. 

BRUGERVENLIGHED SOM FORÆLDRE 
 
Eftersom vi allerede har interviewet to folkeskolelærere, tænkte vi at det kunne være interessant at 

få fat på en forælder, som ikke benytter sig af platformen lige så ofte som folkeskolelærerne. Det 

lykkes os at interviewe en forælder, som benytter sig af platformen i en vuggestue i Egedal 

kommune. Vi ønskede i dette interview at fokusere på brugervenligheden, eftersom forældrene ikke 

integrerer med platformen lige så ofte som folkeskolelærerne.  

Vi spurgte Rami ind til brugervenligheden som helhed, og om platformen er let at finde rundt i, 

hvortil han svarede følgende: 

 

“Jeg synes at brugervenligheden generelt set er okay, jeg fandt hurtigt ud af hvilke funktioner der 

var vigtige og skulle bruges hver dag. Nu er jeg også uddannet elektroingeniør, så jeg er vant til at 

benytte forskellige programmer og applikationer.” (Rami) 
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Rami fortæller altså her, at brugervenligheden som helhed er okay, og at han ikke havde problemer 

med integrering på platformen. Dette kan selvfølgelig have noget at gøre med hans brede IT-

kendskab, som han på forhånd har. Dog fortalte han yderligere, at hans kone skulle prøve 

platformen et par gange, før hun kunne finde rundt i det. 

 

“Jeg sad første dag med min kone og gennemgik de forskellige funktioner hun skulle benytte mest. 

Hun er ikke lige så godt inde i IT som jeg er. Hun synes det er mere besværligt at bruge og at det er 

svært og rodet at finde rundt i, hun kunne bedre lide Family, som vi brugte før” (Rami) 

 

Ramis kone, som ikke har et lige så godt IT-kendskab som ham selv, synes altså at det er rodet og 

svært at finde rundt i. Dette er klart en interessant udmelding, eftersom man ikke kan forvente, at 

alle forældre har et godt IT-kendskab på forhånd. Aula skal være brugervenligt for alle forældre, 

også dem som ikke har et godt IT-kendskab. 

WIREFRAME 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede nr.1 
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Ovenstående wireframe er et visuelt interface der viser hvordan vi 

vil fokusere på at forbedre situationen med beskedsystemet på 

Aula. Vi vil gøre det nemmere for brugerne at benytte sig af 

systemet. Vores viden omkring den mulige layoutløsning, har vi 

fået ved hjælp af vores interessenter, da vi har været ude og udføre 

semistruktureret interviews med to forskellige folkeskolelærer. 

Begge informanter mente at der var flere problemer med 

beskedsystemet, da ældre beskeder og søgningen i beskederne var 

alt for besværlige. Her ses det også ud fra ovenstående wireframe, 

at selve interfacet er uændret, hvor fokusset med wireframen er at 

simplificere selve systemet.  

Ved billede nr. 2 kan vi se at det nuværende Aula besked system, 

som gør det besværligt for brugerne at finde rundt i beskederne. 

Det er her vi vil gøre forskellen. Vi vil have til opgave at foreslå et optimeret beskedsystem, hvor 

fokusset ligger i brugernes oplevelse. 

INTERESSANTMODEL 

 

 

Ovenstående figur fremviser vores brainstorm/mindmapping af interessenterne i Aula. Vi har valgt 

at fokusere på de interessenter, som vil hjælpe projektet med at forbedre Aulas besked system 

Billede nr.2 
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allermest. Vores interessenter arbejder med problemet til daglig, og de vil derfor være nyttige i 

vores problemløsning. Interessenterne skal hjælpe med deres viden – samt give gode råd for 

eventuelle ændringer. De valgte interessenter er de mest essentielle for vores projekt.  

 
Ovenstående figur er vores kortlægning af interessenterne, ved kortlægningen fokuseres der her på 

fire faktorer – ”Aktiv medvirken er vigtig for gennemførelsen” ”Aktiv medvirken er ikke vigtig for 

gennemførelsen” ”Lille indflydelse på projektet” og ”Stor indflydelse på projektet”. Som det kan 

ses på figuren, så har interessenterne forskellige roller for vores opgave. Det er ikke essentielt for 

elever og ledelse at have en aktiv medvirken for os. Derimod har folkeskolelærere og forældre en 

essentiel rolle i forhold til gennemførelsen af projektet, da folkeskolelærerne og forældre vil blive 

brugt, med henblik på princippet om at arbejdspraksis skal opleves. 

INTERAKTIONSTEORI 

Som gennemgået tidligere i teoriafsnittet, er interaktionsteori en afgørende faktor, når det handler 

om at udarbejde en platform, som skal benyttes af mange forskellige mennesker. Interaktionsteori 

fokuserer iscenesætter især de vigtige elementer på en almindelig arbejdsdag. Platformen har til 

formål at understøtte, øge og forbedre kommunikationen og interaktionen i hverdagen. Ud fra vores 

undersøgelser, er vi nået frem til, at interaktionsdesignet på platformen Aula ikke formår at skabe 

en brugeroplevelse, som forbedrer og øger den måde folk arbejder, kommunikerer og interagerer 

på. For at forbedre brugernes oplevelse, er det vigtigt at underordne sig denne interaktionsteori, som 

vil sikre platformen at opfylde de mål der bliver sat for den. Under vores løsningsforslag, har vi 

overvejet hvordan vi ved hjælp af interaktionsteori kan forbedre brugeroplevelsen, og har derudfra 

udarbejdet vores løsning- og designforslag.  
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UML 
 
Vi har benyttet LucidChart for at kunne udarbejde vores diagrammer og skemaer i besvarelsen af 

alle følgende opgaver. Vores system Aula, er baseret på et skolesystem, som skal sørge for 

koordinering og kommunikation mellem de forskellige aktører som benytter systemet. Nogle af de 

mest essentielle funktioner er eksempelvis beskeder, elevplaner, opgaver, deadlines med mere. 

RICH PICTURE 
 
Vi har herunder vedlagt et Rich Picture som beskriver vores projekt og dets fokuspunkter. 

De ting som der fokuseres på i vores Rich Picture, er de primære brugere af Aula, og nogle af de 

andre aktører. Herunder Netcompany som står for udvikling af Aula, KOMBIT som har fået til 

opgave at anskaffe Aula, og så er der staten som støtter op økonomisk, samt arbejder tæt med 

Netcompany og KOMBIT. Yderligere vælger vi altså at fokusere på lærere, ledelse, elever, og 

forældre. Nogle af de funktionaliteter, som er altafgørende for Aula, er kommunikationen og 

koordineringen, som spiller en helt central rolle. Dog kan der være nogle problemer ved den 

nuværende brug af platformen. Rich Picture gør det nemmere at danne et mere overskuelige 

overblik over situationen. Vi mener at vores Rich Picture klart highlighter, hvem de primære bruger 

er, hvem der er de vigtigste aktører, hvem de andre aktører er og hvordan relationen og flow er 

mellem de forskellige aktører og aktiviteter. 

 

Ved de tre issues er der sat en stjerne, da det er de overordnede issues, som altså har nogle bestemte 

funktionaliteter som ønskes forbedret. 

Det som der primært er tale om, er deres besked system og søgefunktion mm. Som nævnt i tidligere 

afsnit, har vi lavet et interview med to folkeskolelærere, Yusuf og Amani, hvor de åbner op og 

fortæller om deres frustration når det eksempelvis handler om at finde én bestemt besked. Her 

nævner de begge at de som lærere tit kan stå i den situation, hvor de skal finde gamle beskeder frem 

i forhold til planlægning og koordinering. Eksempelvis kan det være til forberedelse af 

undervisningen, se tidligere afleveringsfrister/aftaler mm. Herunder kan vi komme videre til det 

sidste issue som er kommunikation. Da vi har haft kontakt til brugere, som kan gøre brug af Aula, 

har vi haft muligheden for at udforske platformen og undersøge og tjekke op på den kritisk Aula har 

modtaget. Der har været kritik om beskedsystemet på Aula godt kan være forvirrende, og da vi 
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kiggede nærmere på dette, kunne det skyldes dårlig layout. Vi har så valgt at skitsere en løsning til 

det, som kan ses i afsnittet om wireframe.  

 

 
 

 

USE CASE DIAGRAM 
 
På det nedenstående billede, kan man se vores Use case diagram, som tager udgangspunkt i fire 

forskellige aktører, i dette tilfælde lærere, skoleledere, forældre og elever. Her ser vi så nogle af 

aktørernes Use cases, som er login, beskeder, opgaver, elevplaner og deadlines. På vores Use case 

diagram kan det ses hvilke aktører der bruger de forskellige funktioner. 
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CLASS DIAGRAM 
 
Vi har på nedenstående billede indsat vores Class diagram, som viser henholdsvis klasse, attributter 

og metoder. De forskellige klasser er de forskellige brugere af systemet Aula. Attributter giver en 

detaljeret beskrivelse af, hvem vi har med at gøre indenfor den givne klasse. Metoder giver et 

udtryk for hvilke funktioner de forskellige klasser benytter sig af. 

 

SYSTEM SEQUENCE DIAGRAM 
 
Vi har på nedenstående billede tegnet et System Sequence Diagram for en af vores Use Cases. Den 

Use Cases vi har valgt at se på, er søgning/sortering i beskedsekvensen. Her ser vi altså to tilfælde 

hvor det i det ene altså lykkedes at få fremvis det ønskede søgeresultat, men også et tilfælde, hvor 

der med stort forbogstav i søgningen ikke fremvises det ønskede resultat. Vi har i venstre side 

brugeren som prøver en Use case, hvor brugeren søger/sorterer i beskederne og altså interagerer 

med systemet, og systemets server så bliver afprøvet. 
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BPMN – BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION 
 
På nedestående billede har vi vores BPMN, som viser et eksempel på kommunikation mellem de 

forskellige aktører. Måden vi har valgt at illustrere dette på, er ved at tage udgangspunkt i et 

scenarie. Det scenarie vi har tænkt på, er at læreren skriver en besked ud om et fællesarrangement, 

hvor forældrene så skal skrive om de kan komme eller ej. Resultatet af dette kan ses nedenfor. 

Måden man læser et BPMN-diagram på er at læse det fra venstre til højre. Helt øverst til venstre er 

der en start event som har farven grøn. Det betyder at processen starter der. I den nederste pool, kan 

vi se i de tre forskellige lanes, at der bliver indtastet loginoplysninger. Her er der blevet gjort brug 

at stiplede linjer uden pile, da disse 3 aktiviteter er associeret med hinanden, samt med “validering 

af loginoplysninger”. Disse loginoplysninger bliver sendt til den øverste pool som er Aula/serveren, 

hvor loginoplysningerne så bliver valideret. Hvis loginoplysninger er ukorrekte stopper hele 

processen. Dette er også angivet i diagrammet som en rød cirkel. Hvis loginoplysningerne er 

korrekte fortsætter processen, hvor forsiden af Aula vil blive vist frem. Dette sker altså når login er 

succesfuld og der bliver omdirigeret til startsiden. Man kan efterfølgende se i den nederste pool, at 

der er grå cirkler i hver lane. Disse grå cirkler repræsenterer en event, som sker mellem start og slut 

eventet. I dette tilfælde repræsenterer det at login var succesfuld. Efterfølgende sker den næste 

aktivitet i den nederste pool, første lane. Altså der hvor der står lærer. En aktivitet bliver defineret 

ved hjælp af rektanglerne. Her sender læreren en besked ud til forældre og elever, hvor beskeden 
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bliver sendt og gemt i en database. Da lærerne ikke har flere aktiviteter, bliver den så linket til slut 

event. Beskeden bliver så efterfølgende hentet af forældre og elever, som begge læser beskeden. 

Bemærk her, at linjerne er stiplet med en pil for enden. Dette betyder at flowet ikke kun er envejs, 

men kan gå i begge retninger. Eleverne foretager ikke nogen yderligere handling, så her linkes der 

direkte til slut event. Forældrene svarer på beskeden fra læreren, hvor beskeden på samme måde 

bliver gemt i en database. Herefter sker der ingen aktiviteter, hvorfor der bliver linket til slut event.  
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DISKUSSION 
 
I dette afsnit vil vi diskutere nogle af de ting vi fandt frem til i analysen. Herunder kritikken af Aula 

fra interviewpersonerne, de ønskede funktioner, samt den feedback der allerede er om Aula.  

KRITIK OM AULA OG SAVNET FUNKTIONER 
 
Under projektarbejdet har vi haft opstillet tre interviews, hvoraf to af de interviews var med 

folkeskolelærere, og hvor den sidste informant var en forælder. På baggrund af informanternes svar, 

kan vi se der er nogle ting som går igen. Nogle af de ting der blandt andet går igen, er 

søgefunktionen i beskeder og sortering af beskeder. I en af interviewene nævner en af vores 

informanter følgende:  

”Det kan virkelig være besværligt, når man leder efter én bestemt besked. Hvis man eksempelvis 

søger efter en kollega, kan man ikke altid lige finde den besked man leder efter. Altså søger man 

med småt, kommer alle beskeder hvor personens navn indgår, og det er jo ikke rigtig til stor hjælp, 

når man skriver så mange beskeder hver dag”. 

Som Amani også giver udtryk for, fungerer denne funktionalitet ikke optimalt. En anden ting som 

gik igen, var problemet med sortering af beskeder. Her nævner en af vores informanter Yusuf, at det 

vil være rart med et sorteringssystem, hvor man kan gemme beskeder i forskellige mapper, så man 

på den måde kan holde styr på de forskellige beskeder. Dette bliver også understøttet i en 

undersøgelse som viser at Aula ikke er et godt nok redskab for lærerne at bruge. I samme 

undersøgelse blev der vist at Aula først var implementeret på nogle “pilotskoler” inden det blevet 

implementeret i alle landets skoler og daginstitutioner. Her havde pilotskolerne til opgave at teste 

og fejlfinde systemet, samt give feedback til KL og Netcompany, så der kunne ske rettelser løbende 

og de kunne forbedre systemet inden den store implementering. Denne periode varede i omkring 

fire måneder, hvor der i slutning af denne periode blev givet udtryk for deres bekymring omkring 

det nye system, som skulle erstatte Skoleintra. Nogle af disse bekymringer var blandt andet, at en 

opdatering kunne udgives for at rette fejl, men i virkeligheden skabte flere fejl. I den samme 

undersøgelse vises det, at kommunikation er et problem i Aula, hvorimod KOMBIT nævner at 

funktionen til kommunikation er der, dog bare skal forbedres (Riise, 2020).  
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SAMMENLIGNING AF INTERVIEWS OG UNDERSØGELSER  
 
Ud fra undersøgelsen som vi har taget udgangspunkt i, og de svar vi har fået fra vores interviews, 

kan vi sige at kritikken går på de samme punkter. Kritikken fra undersøgelserne og vores 

informanter viser, at kommunikation skal gøres bedre, og derudover er der mange funktioner som er 

savnet. Nogle hvor det er helt basale funktioner. Dette understøttes i en rapport hvor Thomas 

Dreisig Thygsen som er pædagogisk IT-konsulent i Kerteminde kommune og næstformand i 

Danmarks IT- og medievejledning siger: ”De beslutninger er taget i en lukket og ukendt gruppe og 

har betydet, at der i den færdige version af Aula mangler funktioner, der ellers var lagt op til skulle 

være med. Og funktioner, der skulle være med, er taget ud, og hvis de skal udvikles nu, så vil det 

koste dyre mandetimer. For flere funktioners vedkommende er der usikkerhed om, hvorvidt de 

bliver en del af systemet senere” (Riise, 2020) Som man også kan se fra denne udtalelse og fra den 

tidligere nævnte undersøgelse er der en del funktion der mangler, og når der så endelig bliver 

udgivet en opdatering til at rette fejl, opstår der en ny problematik.  

 

I en anden undersøgelse vises det, at hver tredje forælder er utilfreds med Aula. Herunder er der tale 

om beskedsystemet, i forhold til sortering af beskeder og søgefunktion. I undersøgelsen var der 800 

respondenter hvor hele 37% var utilfreds med Aula og beskedsystemet. Dette stemmer overens med 

den kritik vi har fået for vores informanter. Både folkeskolelærerene men også den forælder vi 

havde med (Sofie, 2020).  
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KONKLUSION 
 
I skoleåret 2019-2020 blev Aula implementeret til alle folkeskoler i Danmark, Aula erstattet det 

daværende system ”INTRA”. Med lanceringen af Aula stødte man på nogle besværligheder i 

systemet som gjorde det svære for brugerne at bruge systemet. Vi ville ud fra ovenstående projekt, 

finde en løsning til følgende problemformulering ”Hvordan kan kommunikationen i aula forbedres 

mellem de forskellige aktører?”. Vi har gjort brug af interviews med henholdsvis tre personer der 

bruger systemet Aula til daglig – to folkeskolelærere og en forælder. Her fik vi en overordnet viden 

omkring de problemer man støder på til daglig.  
  
Siden lanceringen har det været svært at bruge systemet – særligt beskedsystemet, da det gav nogle 

forhindringer i søgefunktionen og sortering af beskeder. Vi har derfor valgt at skitsere en mulig 

problemløsning. Ved hjælp af vores forslag, skal brugerne kunne finde specifikke beskeder ved 

hjælp af en forbedret søgefunktion. Brugen af metoder og teorier gav os en retningslinje for, 

hvordan vi skulle gribe problemet an. Vi har gjort brug af Wireframing, Rich Picture, Use case mm. 

Til at skitsere den mulige løsning, danne et overblik over problemet og endvidere finde ud af 

aktørernes muligheder indenfor Aula. Udover dette har vi sammenlignet vores interview og 

undersøgelserne om den kritik Aula har modtaget, hvor vi fandt frem til, at vores egne 

undersøgelser stemmer overens med de undersøgelser som er blevet foretaget.  
  
Vi har valgt at forbedre kommunikationen mellem brugerne af Aula, ved at præsentere mulige 

ændringer for Aulas besked system. Vi har valgt at optimere beskedsystemet, så det gør det 

nemmere for brugerne at benytte sig af det. Optimering af systemet vil gøre det mere brugervenligt, 

da formålet for projektet har været at gøre det så nemt for brugerne at kommunikere og derved 

koordinere som overhovedet muligt. 
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PERSPEKTIVERING 
 
Til videre arbejde indenfor dette felt, kunne det være interessant at få flere interviews fra både 

lærere og forældre. Dette kunne være interessant for at få flere data, samt få flere holdninger til 

Aula. Grundet COVID-19 situationen, har det været svært at inddrage en virksomhed i projektet. Til 

videre arbejde kunne det dog være interessant at arbejde sammen med Netcompany og præsentere 

vores løsning og designforslag, og derfra arbejde sammen med dem for at forbedre Aula. Et andet 

felt som kunne være interessant at undersøge, er den generelle brugervenlighed på hele Aulas 

platform, og ikke kun nogle af de funktioner, som vi har valgt at undersøge. Det viste sig, at 

brugervenligheden på mange måder kunne forbedres, hvilket kunne være interessant at arbejde 

videre med. 
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