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Abstract 

The report is about Roskilde University’s (RUC) it-systems and their usability. We analyze 

the various it-systems usability issues and deliver solutions.  

To understand the problems, we first need to understand usability. Lewis and Gould's is used 

for an understanding of usability so to identify and understand problems in the it-systems.  

Moodle is the learning platform all RUC students use, which is why we chose to focus 

primarily on the system. The project consists of two products, our first and second prototype. 

The first prototype is a short guide towards the various it-systems students at RUC use, while 

the second prototype is an alternative Moodle platform. Therefore, that is the primary focus 

in this report. 

We use quantitative methods through our pilot survey, which lead us to focusing on Moodle. 

Furthermore, a survey about Moodle was given to RUC students, where we were informed of 

what problems and perks students experience using the current Moodle design. To further 

understand difficulties regarding Moodle a "quality" method was used; interviews of 

students. 

To design our prototypes, we use Schneiderman’s 8 golden rules of interface designing, to 

make sure our alternative to Moodle is up to standards. We also designed an activity diagram 

to show how it works.  

Throughout the project we have used both the MUST-method along with the reference-

planlægning , for a clear overview of our work.  
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Indledning 

Projektet omhandler systemerne på Roskilde universitet (RUC). Der undersøges for 

brugervenlighed, og hvordan brugerne af systemerne mener, at brugervenligheden kan 

forbedres. I projektgruppen diskuteres brugernes ideer. De ideer der bedst kan betale sig, at 

implementere i projektet. 

Afdækning af brugervenlighed undersøges ved kvantitative interviews og 

spørgeskemaundersøgelser delt på RUC studerendes sociale medier. 

I opstarten af projektet blev de studerende udspurgt omkring rangering af RUC’s systemer. 

Dette var baseret på hvor lavt brugervenligheden var ved en pilotundersøgelsen. Heraf 

fremgik det, at Moodle lå på 5. plads ud af cirka 14 systemer.  

Moodle blev valgt fremfor de andre systemer der lå højere oppe i listen. Dette skyldes at de 

andre systemer havde færre funktioner. Moodle var derfor det oplagte it-system at arbejde 

med.   

  

Problemfelt 

Studerende på RUC præsenteres i introperioden for alle RUC’s systemer. De mange 

systemer, og en manglende systemguide, gør det svært at få et overblik over, hvilke systemer 

de skal orientere sig med og hvornår der er krav om, at de bruges. 

Dataindsamlingen (kvantitative interviews og spørgeskemaer) viser, hvad studerende på RUC 

finder problematisk og er projektgruppens afsæt for videre analyse og løsningsforslag.  

IT-forundersøgelsen inddrager Bødker, Kensing og Simonsens professionel it-

forundersøgelses til MUST metoden, da den giver et indblik i, hvordan et system kan 

udvikles. 

For at analysere brugervenlighed anvendes Shneiderman’s 8 gyldne regler for 

brugergrænseflade design, samt Gould & Lewis teori om Design for Usability. 
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Problemformulering: 

Hvordan kan RUC’s it-systemer gøres mere brugervenlig? 

 

Arbejdsspørgsmål:  

●    Hvordan kan der designes et hjælpemiddel til RUC’s it-systemer? 

●    Hvordan kan Moodle blive mere brugervenligt?  

●    Hvilke løsningsforslag er der mulighed for at blive implementeret? 

  

  

Afgrænsning 

I opstarten af projekt er hensigten at undersøge brugervenligheden i alle Roskilde 

Universitets (RUC) systemer og at interviewe studerende, undervisere og administrative 

medarbejdere, da disse grupper anvender de fleste af RUC’s systemer. 

Efter vejledning fra RUC’s it-servicedisk bliver projektet afgrænset til at omhandle de 

studerende på RUC og alle RUC’s systemer. 

Projektet bliver derfor et brugerbaseret projekt med studerende som højeste prioritet. 

I projektgruppen udvikles en pilotundersøgelse, hvor alle RUC’s systemer inddrages. 

Formålet med pilotundersøgelsen er at finde frem til de systemer, som studerende finder 

mindst brugervenlige. 

Pilotundersøgelsen viser, at brugervenligheden er mindst i STADS, study ruc, DANS, 

intra.ruc og Moodle. 

Projektgruppen erfarer, at det ikke er muligt at få adgang til DANS og STADS, da disse er 

statssystemer. Det erfares også, at RUC digital ikke kan - eller har tid til at hjælpe. 
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Projektet er på den afsluttende afgrænsning valgt at fokusere på Moodle og designe en guide 

til RUC’s it-systemer og udvikle et alternativ Moodle interface. 

  

Moodle 

Moodle er et populært open-source læringsplatform med over 300 millioner brugere og 

bruges i store som små organisationer over hele verden bl.a. FN, Shell, University of 

Cambridge og RUC. 

Selvom Moodle anvendes i mange organisationer og indenfor flere områder, indeholder den 

en del problemer. Moodle er fra 2002, og selvom platformen er opdateret flere gange, har 

Moodles interface det samme forældede design. (Moodle, 2021) 

Rajiiv Sathian skriver, at Moodles forældede layout, manglende appel, brugervenlighed og 

brugervenlig interface problemer, skader brugererfaringerne hos brugeren. (Edwiser, 2016)  

Da Moodle stort set benyttes dagligt af studerende på RUC og projektgruppen genkender 

Rajiiv Sathian’s skitsering af problemerne med Moodle, fokuseres der specifikt herpå. 

De empiriske undersøgelser indsamles med henblik på at afdækkes mangler ved Moodles 

infrastruktur og give indblik i fordele og ulemper ved Moodle. Undersøgelserne viser også, 

hvad projektgruppens produkt skal løse. (ibid) 

  

 

 

Teori og metode  

Teorier og metoder som anvendes i projektet gennemgås. Shneiderman's 8 gyldne regler og 

MUST metoden forklares ligesom projektgruppens anvendelse af begreber afklares og 

gennemgås. De nævnte er  kvantitative og kvalitative metoder, prototype og wireframe. 
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Forløbet beskrives i et referencelinje planlægning diagram, hvori det også fremgår hvilket 

Unified Modeling Language (UML) diagram der anvendes.   

 

 

Brugervenlighed  

Brugervenlighed sikrer kvaliteten af hvor let et brugergrænseflade er ved at vurdere produktet 

baseret på fem komponenter. Her er det vigtigt at brugergrænsefladen er simpelt og let 

forståeligt for brugerne. De fem komponenter, der definerer brugervenlighed, er 

indlæringsevne, effektivitet, mindeværdighed, fejl og tilfredshed. 

1. Indlæringsevne: beskriver hvor let det er for brugere at udføre basale/grundlæggende 

opgaver for første gang de støder ind på designet. 

  

2. Effektivitet: beskriver når brugerne har lært om designet, hvor hurtigt de kan udføre 

opgaverne. 

  

3. Mindeværdighed: beskriver når brugere vender tilbage til designet efter en periode, 

hvor de ikke har brugt det, hvor let det er for dem at genetablere færdighederne af 

dette design. Dette forstås som hvor let det er for brugerne at kunne bruge designet 

igen efter noget tid. 

  

4. Fejl: beskriver hvor mange fejl brugerne laver, hvor alvorlige disse fejl er og hvor let 

de kan komme sig fra disse fejl.  

  

5. Tilfredshed: beskriver hvor tilfredsstillende det er at bruge designet. 

(Nielsen Norman Group, 2012).  
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Ethvert system eller teknologi der skal designes til folk, har nogle klare mål for at blive 

realiseret. Det skal være let for brugeren at kunne bruge den, forstå den og ikke være til 

besvær. 

Begrebet brugervenlighed er kompliceret at beskrive især indenfor emnet design. Det handler 

om at designe, udvikle, fremstille it-systemer og teknologier, der er til gavn og letanvendeligt 

for brugere. For at beskrive hvad der menes med betydningen af brugervenlighed, og hvordan 

man kan teste i hvor høj en teknologi er brugervenlig, vil der i projektet blive inddraget 

Shneiderman’s 8 gyldne regler for interface design. De to prototyper testes og det afgøres i 

hvilket omfang, de er brugervenlige. Dette gøres i kombination med dataindsamlingen fra 

interview og spørgeskema. Artiklen af Gould & Lewis inddrages, da den har til formål at 

klargøre nøgleprincipper i at fremstille brugervenlige prototyper for projektgruppen. 

Et system der bliver udviklet for menneskers brug, skal ifølge Gould og Lewis være nemt at 

lære, nyttigt og indeholde funktioner, der møder brugernes behov. Et brugervenligt system 

kan konstrueres ved at følge tre designprincipper. (Artikel Communications of the ACM 

March 1985 Volume 28 Number 3). 

  

Tidligt fokus på brugere og opgaver 

Dette princip handler om at designere skal forstå, hvem deres fremtidige brugere vil være. 

Denne forståelse opnås delvis ved at studere fremtidige brugers adfærd og holdninger, og  

delvis ved at studere naturen af det arbejde, der forventes i at være gennemført. 

Her beskrives også hvor vigtigt det er at inddrage brugerne af et design så tidligt som muligt 

og få opklaret, hvad der er behov for brugerne og få afgrænset denne løsning. 

I dette princip skal projektgruppen være brugerdrevet. Her er det anbefalet at forstå de 

potentielle brugere i stedet for at identificere dem som stereotyper.  

Hvad der menes her er, ikke at kategorisere respondenterne baseret på alt ved dem, inklusiv 

hvad de selv mener om sig selv. De skal udelukkende ses som individer og derfor skal deres 

svar betragtes som relevante og ikke udelukkes. 
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Det er også vigtigt at projektgruppen opnår en direkte kontakt/forbindelse med de potentielle 

brugere. De bedst anbefalet metoder er her interview, diskussion og samtale med de 

potentielle brugere. Observation er også en metode der kan bruges til at observere/iagttage 

brugernes holdning til systemets nuværende tilstand/version. Dette princip fortæller at 

udførelse af interview skal foregå før systemdesign. Det ville ikke være taktisk smart at starte 

med at designe systemet og så efterfølgende præsentere, gennemgå og verificere designet 

med brugerne eller få brugerne til at blive enige med designet. Målet er at forstå brugerne og 

på en eller anden måde at få deres viden. Derfor er brugerinddragelse yderst vigtigt. 

Det er også vigtigt at de personer der inddrages under designudviklingen, der prioriteres, er 

typiske brugere som i dette tilfælde/denne opgave er de studerende fremfor eksperterne 

såsom programmør eller webudviklerne på RUC. Grunden til dette er, at de studerende har et 

unikt perspektiv, og det giver dem samtidig muligheden for at have en indflydelse på 

slutproduktet, da det er et produkt de sandsynligt/sandsynligvis kommer til at bruge fortsat. 

(Artikel Communications of the ACM March 1985 Volume 28 Number 3). 

 

 Empirisk måling 

Dette princip handler om tidligt i udviklingsprocessen, at de påtænkte brugere får adgang til 

prototypen. Brugerne får lov til at udføre rigtigt arbejde og samtidig skal deres ydeevne og 

reaktioner blive observeret, optaget og analyseret. Det er her designet bliver anvendt i den 

virkelige verden af brugerne, for derved at anskaffe data og viden omkring produktet. Der 

opnås viden omkring hvad der kan gøres bedre, og samtidig kan brugerne få 

førstehåndsindtryk af, hvorvidt produktet opfylder deres behov. 

Når der udvikles en prototype, har man valget mellem enten at studere/analysere selve 

prototypen eller den alternative rute der hedder at bygge en prototype for at studere/analysere, 

hvordan mennesker vil bruge og reagere på produktet. Spørgsmålet er derfor ikke at bruge en 

prototype til at matche brugernes krav, men snarere et spørgsmål om at finde ud af, hvor nemt 

folk/personer/brugere/kunder kan lære og bruge prototypen. 

Den første tankegang omkring prototype er et analytisk spørgsmål. Den anden tankegang er 

en empirisk spørgsmål, da fokusset er på brugernes relation til prototypen. Derfor er det 

meget relevant at udføre en usability test. Der opnås ikke interessant og givende information 
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ved at gruppen, der har fremstillet prototypen, tester den selv. I stedet er den smarte plan at 

gruppen tester prototypen på brugerne.  

I projektet skal der undgås gennemgang eller demonstrering af prototyper for brugerne, da 

der kan opstå misledende resultater ud fra deres reaktioner. Der skal i stedet udføres usability 

test, hvor brugerne skal udføre simple opgaver. Brugernes ydeevne, tanker og holdninger skal 

optages og analyseres. (Artikel Communications of the ACM March 1985 Volume 28 

Number 3). 

   

Iterativ Design 

Dette princip omhandler udbedring af problemer som forventeligt findes under brugertest. 

Når prototypen har afsluttet fremstillingsfasen, skal der under tests noteres fejl og mangler. 

Såvel kunder, brugere eller designere skal udføre tests. 

Da der skal være en cyklus af design, test, måling og redesign, så ofte som det findes 

nødvendigt, er det nødvendigt, at designprocessen er interaktiv.  

Efter at have noteret problemerne ved testning, skal designet tilbage til fremstillingsfasen for 

at udbedre problemerne og derefter skal der testes igen. Denne gentagelse mht. at 

afprøve/teste designet og derefter opbygge/designe prototypen foregår indtil der er opnået en 

tilfredsstillende testning. (Gould & Lewis, s. 301, 302, 306). 

  

Indenfor brugervenlighed eksisterer en gruppe af metoder kaldet usability testing. Her er der 

mange forskellige typer af usability testing der bruges til at analysere brugervenligheden af 

en teknologi. I vores tilfælde skal vi analysere prototype 1 og 2. Den type usability testing der 

inddrages i projektet er kaldet expert-based testing. Expert-based testing bruges til at 

undersøge brugervenligheden af et brugergrænseflade. Det er her Shneiderman’s gyldne 

regler kommer ind i billedet. (Artikel Communications of the ACM March 1985 Volume 28 

Number 3). 
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 Shneiderman’s 8 gyldne regler beskriver 8 krav for 

brugervenlighed. 

I teksten ”Types of usability testing or usability inspections”, introducerer Lazar forskellige 

slags heuristikker. Den mest populær er Shneiderman's’s 8 Golden Rules of Interface. Disse 

regler blev udviklet af den amerikansk datalog Ben Shneiderman's. (Lazar, J., Jinjueng, F., 

Hochheiser, H.; et al, 2017 s. 269). Shneiderman's’s 8 gyldne regler er som følgende: 

  

1.   Strive for consistency: Den første regel kræver konsistens. 

Brugergrænsefladen af et system såsom farverne, layout, skrifttype bør være 

det samme. 

2.   Cater to universal usability: Her skal man som designer af 

brugergrænseflade medtænke brugernes it-kompetencer. Systemet skal 

tilpasses brugere lige fra nybegyndere til eksperter. Nybegyndere kan have 

bruge for vejledning, mens eksperter kan være effektivt med shortcuts. 

3.   Offer informative feedback: Hver gang en bruger interagerer med 

brugergrænsefladen, skal de kunne se en reaktion (feedback). Dette kan være, 

når der klikkes på en knap, så fremhæves knappen, da visuelle animationer 

skaber et praktisk miljø, for at vise tydelig ændringer. 

4.   Design dialogs to yield closure: Når en funktion udføres, skal processen vises 

fra start til slut, f.eks. når man køber noget på internettet og brugeren tilføjer et 

produkt til kurven, taster deres informationer ind, betaler og får en bekræftelse 

til sidst. Dette giver brugeren en oplevelse af at have fuldført opgaven.  

5.   Prevent errors: Man skal forebygge fejl, og hvis der opstår fejl, skal det være 

muligt at rette op på dem, f.eks. hvis brugere glemmer at skrive adressen, når 

de handler på nettet, så er det unødvendigt at de skal taster navn, alder om 

igen, de skal kun rette i adressefelt. 

6.   Permit easy reversal of actions: Hvis bruger fortryder en handling, skal det 

være nemt at ændre den. Er ændringen nem at udføre, bliver bruger ikke bange 

for at begå fejl og vil blive ved med at bruge programmet. 
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7.   Support internal locus of control: Man skal give brugerne en fornemmelse 

af, at de altid er i kontrol. De skal føle at brugergrænsefladen svarer til deres 

handlinger. De skal ikke overraskes med anderledes resultater, end dem de er 

vant til. 

8.   Reduce short-term memory load: Der er en begrænsning over hvor meget 

information mennesker kan holde, derfor skal designer undgå at kræve at 

brugerne husker information, fra tidligere sider de interagerede med. 

(cs.umd.edu) 

 

UX - Uxer Experience 

UX står for user experience, det er et design proces der skaber digitale oplevelser. UX er den 

forståelse og opfattelse som brugerne har af et brugergrænseflade. Heraf den interaktionen 

der sker mellem en bruger og et givent it-system. (Jensen, 2013, s. 24)  

Disse interaktioner opleves typisk på mobile applikationer, hjemmesider, software og andre 

produkter med en brugergrænseflade. 

UX skal gøre det så nemt som muligt for brugerne, at interagere med et produkt. Brugerne 

sættes i centrum for designet, for at opleve et brugbart og brugervenlig design. (UX for 

dummies, 2014, s. 8) 

 

Et velfungerende user experience udgør 3 principper som følgende:  

● Nyttig: Den digitale løsning skal kunne møde brugernes brug og behov.  

● Brugbar: Den digitale løsning skal ikke være til besvær for brugerne, mens 

funktionerne skal være nemt for brugerne at benytte. 

● Ønskelig: En god brugeroplevelse handler ikke kun om et nyttigt og brugbart system. 

Den skal desuden være intuitiv og attraktiv. Brugernes oplevelse skal være fornøjelig, 

på en måde hvor de ofte vender tilbage til systemet. (Jensen, 2013, s. 24)  
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MUST-metoden 

Projektet følger en it-forundersøgelse, hvis formål er at undersøge forandringer baseret på en 

ide eller implementering af nyt it-system. (Bødker, K, Kensing, F. & Simonsen, J. 2008) 

En it-forundersøgelse benytter MUST-metoden, der består af fire faser; forberedelsesfasen, 

fokuseringsfasen, fordybelsesfasen og fornyelsesfasen. Disse faser viser det overordnede 

forløb i en it-forundersøgelse og er iterativt. Det er muligt at gå tilbage til en tidligere fase, 

hvis man indser, at der er sket en fejl på den nuværende fase under processen. Der kan derfor 

opstå forskellige visioner af et projekt, og de kan have meget forskellige retninger. En it-

forundersøgelse passer godt til at blive tilrettelagt til et projekt som arbejder med den agile 

metode. (Bødker, K, Kensing, F. & Simonsen, J. 2008). 

MUST-metoden er fundamentet for IT-forundersøgelse. Metoden inkluderer udover de fire 

faser også fire principper samt relevante fagbegreber og begrebs værktøjer. Målet med et it-

forundersøgelse er, at man efter de fire faser står med et færdigt projekt, som der altid kan 

arbejdes videre på, og derved kan det videreudvikles til et implementeringsprojekt. (Bødker, 

K, Kensing, F. & Simonsen, J. 2008). 

 

De fire faser hvori der opstår forandring i et projekt, beskrives som følgende: 

  

Forberedelsesfasen 

Forberedelsesfasen foregår i starten af projektet. Denne fase har til formål at afklare de 

betingelser og ressourcer, der skal investeres i et projekt der inddrager en it-forundersøgelse. 

Denne fase bruges til at klargøre og klarlægge ambitionsniveauet i et projekt. Det handler om 

hvor motiveret projektgruppen er med partnerorganisationen, og i hvilket omfang emnet 

interesserer dem for at undgå at projektet bliver demotiverende for projekt medlemmerne.  

En god forberedelse er et krav for at planlægge og strukturerer et godt projektforløb. Andre 

vigtige emner i denne fase er brugerdeltagelse og at undersøge og afgrænse de mest relevante 

interessenter i projektet, samt at præcisere, afgrænse, understrege den opgave og det mål som 
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undersøgelsen skal løse. Derudover handler denne fase også om at identificere irrelevante 

områder/felter som forundersøgelsen/projektet ikke skal inddrage.  

Et krav i dette projekt er også at planlægge projektets udførelse og forløb, dvs. tilrettelægge 

de resterende faser, planlægge aktiviteter med partnerorganisationen og brugerne og beslutte 

teorier og metoder der menes at være relevant/brugbart for projektet (Bødker, K, Kensing, F. 

& Simonsen, J. 2008, s. 111-113). 

Interessenterne der er håndplukket i dette projekt, er de studerende og RUC’s servicedisk. 

Dette kommer af projektgruppens samtale med servicedisken og deres forklaring af, hvor 

kompleks det er at arbejde med RUC’s interne it-systemer. Denne samtale har medført at 

projektet er rettet mod et brugerbaseret fokus. (Bødker, K, Kensing, F. & Simonsen, J. 2008). 

  

Fokuseringsfasen 

Fokuseringsfasen er det næste skridt indenfor it-forundersøgelse og den handler om at få 

afklaret et fælles mål der kan arbejdes med mellem projektgruppen og partnerorganisationen. 

Derudover kræver det fra projektgruppens side at identificere, afgrænse og udvælge 

arbejdsområder, der skal undersøges i et it-forundersøgelse. I denne fase er det vigtigt at 

undersøge virksomheden og etablere en forbindelse med projektgruppen. (Bødker, K, 

Kensing, F. & Simonsen, J. 2008, s. 139-141) 

Denne fase vil som udgangspunkt resultere i at projektet opnår et bedre kendskab til 

partnerorganisationen og samtidig også kan identificere de problemer, som organisationen 

har behov for at undersøge alternative løsninger til disse problemer. 

Fokuseringsfasen hjælper med det der er opnået i forberedelsesfasen for projektgruppen til at 

sikre, at der er en entydig lighed mellem virksomheden og projektets mål. Derfor er det 

yderst vigtigt i denne fase at have en overordnet samtale/møde med virksomheden for at 

diskutere projektprocessen, og hvilket område der skal investeres i. Det er vigtigt at have en 

grundlæggende viden omkring virksomheden, da det er et nødvendigt middel til at opbygge et 

projekt og vurdere hvilket arbejdsområde projektet skal afgrænses til. 
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Det er også her man kan finde frem til de interessenter, man gerne vil inddrage i projektet. 

Interessenterne kan enten bestå af kunder/bruger, medarbejder i virksomheden eller 

konkurrenter. 

Fasen bruges ikke til at designe nye løsninger. I stedet er det projektgruppens opgave at 

undersøge den strategi som virksomheden benytter i dens nuværende tilstand og derefter 

forholde sig kritisk til den. Dette giver projektet muligheden senere hen i de resterende faser 

at de kan finde løsninger der er mere gavnlig. Disse løsninger skal afspejle virksomhedens 

ønsker iht. deres forretningsstrategi, it-strategi, arbejdsområder, ressourcer og it-anvendelser. 

(Bødker, K, Kensing, F. & Simonsen, J. 2008) 

  

Fordybelsesfasen 

Fordybelsesfasen er den næstsidste fase i MUST-metoden. Her udføres en fordybelse i den 

afgrænsede felt som projektet har dannet fokus på. Opgaven er her at analysere hvad der er 

blevet fundet frem til fra fokuseringsfasen. Her er fokussen at kigge på de udvalgte 

arbejdsområder og deres nuværende tilstand i forhold til deres arbejdspraksis. Her er det også 

vigtigt at forstå hvordan disse arbejdsprocesser er opbygget og struktureret. Dette 

udgangspunkt hjælper med at forstå i hvilket niveau og omfang betingelserne der kræves for 

forandring. For at anskaffe informationen er det vigtigt at bruge teknikker der bedst er egnet 

til dataindsamling iht. Virksomhedens arbejdspraksis. Det er yderst vigtigt at bruge teknikker 

såsom observation eller interview for at få størst udbytte i denne fase. Fordybelsesfasen 

bruges også til at forberede de udvalgte visioner der videreudvikles i fornyelsesfasen. Det er 

også her at projektet endnu engang bliver afgrænset ved at prioritere de problemer og ønsker 

der videreføres til at designe løsninger i fornyelsesfasen. (Bødker, K, Kensing, F. & 

Simonsen, J. 2008, s. 163-165) 
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Fornyelsesfasen 

Fornyelsesfasen er det allersidste skridt i en it-forundersøgelse og bruges til at udarbejde og 

producere en prototype. Denne prototype kan designes forskelligt, afhængigt af hvad 

slutproduktet skal forestille at være i forhold til projektets vision. Det kan enten være en 

mockup, wireframe, interface, videooptagelse, osv. Denne fase har til formål at virkeliggøre 

projektets vision. Derudover har den også til formål at vurdere de forandringer der kan opstå 

hos en virksomhed, dvs. bedømme fordele, ulemper, ressourcer og omkostninger, hvis disse 

visioner implementeres og hvad det kan forårsage for partnerorganisationen samt 

konsekvenserne for brugerne. 

Denne fase giver muligheden for at afprøve ideer og løsningsforslag der er undersøgt fra de 

tidligere fasers udvikling. Disse ideer kan fremvises enten gennem modellering, beskrive det 

visuelt med tegninger eller bygge prototyper. 

Denne fase har til formål at informere partnerorganisationen og brugerne, ved at fortælle dem 

hvad og hvordan disse forandringer kan påvirke dem. Afslutningen af denne fase og dermed 

også afslutningen på it-forundersøgelsen kan resultere i en udvikling/forandring afhængigt af 

hvilket valg der bliver truffet. Dette valg er forstået som hvis virksomheden har planer om at 

implementere visionen fra projektet eller vælger at droppe denne ide. (Bødker, K, Kensing, F. 

& Simonsen, J. 2008, s. 189-192). 

  

   

Projektets beskrivelse i de fire faser og de værktøjer der er 

brugt i hver fase. 

I projektfasen danner vejledning med it-servicedisk, projektgruppens erfaringer med RUC’s 

systemer og nysgerrighed på andres studerendes oplevelser af RUC’s systemer grundlag for 

indeværende projekt. 

Der udvikles en pilotundersøgelse, hvor 19 studerende fra forskellige huse og på forskellige 

semestre deltager. Pilotundersøgelsen har fokus på brugervenlighed i RUC’s systemer og 

pilotundersøgelsen peger på, at studerende oplever fejl f.eks. manglende forbindelse mellem 

systemer, hvor det ene system ikke taler med det andet, flere mails med samme indhold, sendt 



14 
 

fra forskellige systemer og ikke altid sendt på samme tid. I pilotundersøgelsen peger de 

studerende på 5 systemer, der er problematiske. Moodle er på 5 og der peges bl.a. på, at det er 

svært at finde rundt. 

I fokuseringsfasen afgrænses fokus til kun at omhandle Moodle. 

Der oprettes interviews for at få kvalitative data og spørgeskema for at få kvantitative og 

kvalitative data. Spørgeskemaet omhandler kun Moodle og indeholder spørgsmål om, hvilke 

ressourcer/hjælp de studerende modtager fra RUC for at forstå Moodle. 

Spørgeskemaet sendes ud på de studerendes facebook grupper og deles ud i cafeteriet og 

foran husene for at indsamle så stor en empiri som muligt. Svarene viser, at 

kandidatstuderende tilegner sig en bedre forståelse af de forskellige systemer. Fokus lægges 

nu på, hvordan forståelsen bedres og der ses på, hvilke ressourcer, de studerende har anvendt. 

Der anvendes System Sequence Diagram for at vise, hvori hvordan og hvori prototype 2, den 

alternative Moodle, køres med en guide. 

  

Empiri fra fokuseringsfasen inddrages i fordybelsesfasen, og System Sequence Diagram 

forkastes til fordel for Activity Diagram, da dette i højere grad end System Sequence 

Diagram kan vise, hvordan prototype 2 kan køre med en guide. 

Interviews gennemgås for relevans, og der ses efter løsningsforslag fra de studerende. 

I fornyelsesfasen designes en prototype, prototype 1. Designet baseres på Activity Diagram 

for at imødegå de studerendes ønske om forbedring af Moodles brugervenlighed. 

Designet baserer sig på Gould og Lewis teori om Empirical Measurement og Iterative design,  

Shneiderman'ss 8 gyldne regler samt Bødker, Kenson og Simonsens teori om it-

forundersøgelsen. 

Der kodes en enkelt webside som indeholder en oversigt over forskellige links samt 

screenshots af hvert enkelt af RUC-systemer. I screenshottet indsættes en kort tekst som 

beskriver systemet samt et link til dette.   

Prototype 2 udvikles som en wireframe om Moodle. 
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Referencelinjeplanlægning 

Referencelinjeplanlægning bruges til at kortlægge strukturen i et it-forundersøgelses projekt i 

forhold til de fire faser og til at vise, hvorhenne og hvornår et projekt er i den enkelte fase. 

Der noteres hvornår en fase er påbegyndt og hvornår den er afsluttet, og hvor lang tid 

projektgruppen har afsat til fasen. 

For at strukturere projektet anvendes referencelinjeplanlægning og med dette redskab 

planlægges deadlines i hver enkelt fase, anskueliggøres hvor langt projektet er i processen og 

beskrives de iterative processer projektgruppen går igennem, hvordan der skiftes fokus og 

afgrænses, bl.a. fra at omhandle og inkludere alle RUC’s it-systemer til at fokusere på et 

enkelt it-system. 
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Figur 1. Billedet viser et referencelinjeplanlægning der beskriver projektets proces fra starten til afslutningen. 

Det viser projektets forløb i de fire faser.  

 

Ved brug af den kvantitative metode i pilotundersøgelsens spørgeskema, indhentes data 

gennem projektgruppens egne spørgsmål. Det giver mulighed for at opnå målbar viden, f.eks. 

hvor mange der synes godt om Moodles nuværende design, holdt op mod dem, der ikke synes 

om designet.  Modsat den kvalitative metode, går den kvantitative metode ikke i dybden, men 

berører ofte kun emnet.  
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Kvantitativ spørgeskema og pilotundersøgelse 

Kvantitativ metode er dataindsamling der udføres gennem besvarelse af et spørgeskema. 

Metodens mål er at indsamle informationer fra et højt mængde af befolkningen. Denne 

metode har fordelen, at den kan samle personer til undersøgelsen. Ulempen ved metoden er at 

spørgsmålene skal formidles grundigt, for at undgå misforståelser der kan føre til dårlige 

resultater.  

Besvarelserne i pilotprojektet anvendes til en primær fokusering og det efterfølgende 

spørgeskema med et kvantitative sigte, hjælper til yderligere afgrænsning og peger på det, der 

fungerer i sin nuværende form og som skal bibeholdes. 

 Empirien indsamles ved ovennævnte undersøgelser og anvendes til udvikling af prototype 1 

og prototype 2. (Metodeguiden, 2021) 

 

Kvalitativ Interview 

Et kvalitativ interview er forstået som dataindsamling, ved at interviewe et enkelt individ 

eller en gruppe. Det handler for så vidt muligt, at skaffe relevant information som et projekt 

kan få gavn af.  

Der er samlet kvalitativ empiri via vores semistrukturerede interview, som projektgruppen 

har holdt med RUC studerende. der er sørget for at have interviewpersoner fra lidt forskellige 

baggrunde, både med hus og med semester. gruppen har valgt at holde semistrukturerede 

interviews, for at kunne gå bedre i dybden, for at få mest ud af interviewene. Det viden som 

er indsamlet, går til forståelse af Moodle samt på at finde løsningen på disse problemer. 

(Metodeguiden, 2021) 

 

 

Wireframe 

Wireframe er et værktøj der bruges til at strukturerer hvordan en hjemmeside skal opbygges. 

Det bruges til at dokumentere en side af en hjemmeside og derfor er en wireframe ikke 



18 
 

tilrettelagt at inkludere designet af en side (dvs. farver og udseende) men i stedet skal det 

forestille at vise baggrunden for siden og hvordan den er opbygget og struktureret.  

Redskabet wireframe kommer af en kombination mellem informationsdesigner, 

interfacedesigner og navigationsdesigner der former en forenet sammenhængende skelet af en 

side. Side Layoutet inkluderer elementer fra de tre typer af designer. Det kan være 

uoverskueligt at håndtere og balancere de tre elementer, derfor er sidelayout beskrevet i 

detaljer i et dokument kaldet en side skematik eller som dens kendte navn wireframe. En 

wireframe er en grundig afbildning af alle komponenter af en side og hvordan de passer 

sammen.  

Wireframe fanger alle forskellige beslutningerne i et enkelt dokument, der tjener som 

reference visuelt design arbejde og implementering af websted. Wireframe kan indeholde 

varierende grad af detaljer. De kan enten laves vel detaljeret med god beskrivelse og mange 

funktioner eller de kan beskrives meget simpelt med minimale eller få funktioner.  

I selve wireframe indholdet er der navngivet de forskellige funktioner der kan være på en side 

og samtidig vises også hvorhen de er placeret på siden.  

En wireframe giver muligheden for at udvikle et detaljeret dokument, der viser hvordan 

visionen af en ide kan blive fuldført. I et projekt kan der vælges mellem at designe et enkelt 

eller flere wireframes, i henhold til hvor kompleks slutproduktet er. Projekter der enten er 

små eller mindre komplekse, kan en enkelt wireframe være tilstrækkelig. For store eller 

komplekse projekter er der behov for at implementere flere wireframes for at bedst detaljere 

kompleksiteten af disse projekter (Garrett, J. J. 2011).  

Wireframe er et godt redskab til at både dokumentere og visualisere produktet, derfor er det 

et godt middel til at designe prototyper som det næste skridt. 
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UML 

Unified Modeling Language kendt som UML er en gruppe af diagrammer og grafiske 

notationer der bruges til at beskrive og designe it-systemer og software systemer. UML bliver 

hovedsageligt brugt i programmer og systemer der er struktureret i den objektorienteret felt.  

(Martina, S., Marion, S., Christian, H., Gerti, K. 2015). 

Den objektorienteret tilgang er brugt til at arbejde med komplekse software systemer. De er 

hyppigst anvendt i programmering, databaser og beskrivelse af brugergrænseflader. I UML er 

diagrammerne kategoriseret som enten strukturdiagrammer eller adfærds diagrammer. I alt er 

der 14 diagrammer i UML og de ligger inde under kategorierne adfærds- og 

strukturdiagrammer. Strukturdiagrammer er forstået som diagrammer der beskriver 

strukturen af et system fra forskellige perspektiver. Adfærds diagrammer bruges til at 

definere adfærd i detaljer i et systems infrastruktur. Her betegnes adfærd som den direkte 

konsekvens af en handling af et objekt. Dette handling kan påvirke andre objekter der er 

forbundet og endda hvordan de ændrer sig med tiden. Adfærds diagrammer kan derfor bruges 

til at detaljere det resulterende interaktionen mellem mange objekter, deres adfærd og 

hvordan de påvirker hinanden og deres rolle i systemet. Adfærds diagrammet kan også 

afgrænses til et enkelt objekt og undersøge denne isoleret system. (Martina, S., Marion, S., 

Christian, H., Gerti, K. 2015). 

 

Indenfor UML har vi valgt at inddrage adfærds diagrammet activity diagram. Grunden til at 

vælge den, skyldes at det er velegnet til vores projekt. Den beskriver Moodle systemet på 

hver deres unikke måde. Vi bruger den til at analysere og sammenligne Moodles nuværende 

tilstand og projektgruppens resultater fra projektforløbet. (Martina, S., Marion, S., Christian, 

H., Gerti, K. 2015). 

 

 

Activity diagram  

Et aktivitetsdiagram er et diagram der er kategoriseret inde under gruppen kaldet adfærds 

diagrammer. Aktivitets diagrammets opgave er at strukturere processerne trin for trin i et 

system. Den beskriver i detaljer flowet i systemet mellem handlingerne og objekterne og 
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hvordan de interagerer med hinanden og hvad dette fører til. Her kan der med udgangspunkt 

beskrives starten, slutningen og hvordan denne proces udføres og er koblet sammen. Samtidig 

kan der også inkluderes forskellige ruter inde i dette diagram for at vise systemets forskellige 

funktioner.  

I et aktivitetsdiagram bruges det der er kaldet et flow orienteret sprog koncept. Dette koncept 

findes typisk i blandt modeller der anvendes på forretningsprocesser.  

Det der menes her er at et aktivitetsdiagram minder meget om det der foregår i et 

flowdiagram. De har nogle fællestræk men de adskiller fra i hvilket scenarie og 

omstændighed de bruges. Derfor giver det bedst mening at benytte aktivitetsdiagram til 

komplekse situationer, mens flowdiagram er bedre til simple opgaver. (Martina, S., Marion, 

S., Christian, H., Gerti, K. 2015, s. 141). 

 

Aktivitetsdiagrammet tydeliggør et systems handlinger i form af aktiviteter. Et aktivitet 

beskriver en use case og hvordan det implementeres. Modellen kan desuden visualisere en 

funktion i den mindste detalje. Et aktivitet er et rektangel med skarp hjørner, hvor indeni er 

der tekst der beskriver aktivitet. Mens en linje forbinder aktivitet med en aktion.  

 

Aktioner har en rektangulær form ligesom aktiviteter, men med rundede hjørner. Aktioner 

definere hvad en bruger gør og hvad der sker i processen. (Martina, S., Marion, S., Christian, 

H., Gerti, K. 2015, s. 141-142). 

 

      Dette punkt skal forestille starten, før et aktivitet begynder. 

Denne rektangel repræsenterer et aktivitet eller et aktion. 

      Linjen viser overgang fra et aktivitet eller aktion til et andet. 

      Romben bruges når en beslutning foretages i et system.  

      Det punkt er slutning, og vises i enden af et aktivitet. 

 

Grunden til at gruppen inddrager et aktivitetsdiagram i projektet er at det er et vel detaljeret 

redskab til at vise flowet i platformen Moodle og hvor simpelt det kan vise de modifikationer 

vi har udviklet i projektforløbet. Diagrammet viser aktiviteterne i Moodle systemet og der er 

også inddraget hvorhenne vores to prototyper er placeret i platformen.  
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Prototype 

  

Begrebet prototype er et tvetydigt begreb. En prototype for en programmør er en test, hvor et 

programmet funktioner afprøves. I brugerundersøgelsen forstås der at prototyper er som 

storyboards. En prototype er en måde at teste designet for fejl og derefter overveje 

muligheder for hvilke løsninger der findes. Jo større et system er jo mere udfordrende er det 

at teste systemet. Derfor er det relevant at følge nogle elementer, skriver Hill i teksten ”What 

do prototypes do”. (Houde, S., Hill, C. 1997). 

  

·   Resolution and fidelity: Disse to begreber fortolkes således i en designproces – 

Resolution står for den mængde af detaljer, der implementeres i selve prototypen. 

Fidelity dækker over for, hvor meget prototypen ligner eller er tæt på det endelige 

system (Houde, S., Hill, C. 1997). 

  

·   Role, look and feel and implemetation: Role refererer til den rolle som 

prototyper spiller for brugere, hvor nyttigt det er for dem (Houde, S., Hill, C. 

1997).  

 

Figur 2. Billedet viser de tre vigtige aspekter, der udspørges for at designe et interaktivt artefakt 

(Houde, S., Hill, C. 1997).  

 

.  

 

 



22 
 

 

Afslutning på teoriafsnittet og metoder  

For at udvikle projektets to prototyper er der inddraget ovenstående teorier, da de giver en ide 

om, hvordan en prototype bygges samt hvilke metode, der kan inddrages for at forbedre 

brugervenlighed.  

 

Analyse 

Her vil projektgruppen analysere prototyperne og løsningsforslagene. Der introduceres til fire 

typer af løsningsforslag der er observere ud fra spørgeskemaet. Der testes for 

brugervenligheden af prototyperne. Til sidst diskuteres hvilke løsningsforslag der har større 

chance for at kunne implementeres.  

 

Løsningsforslag 

Her analyseres de forskellige løsningsforslag modtaget fra dataindsamlingen gennem 

interviews og spørgeskema. Vi har gennem projektets proces udført feltarbejde for at 

indsamle data fra de studerende. Dette er gjort gennem interview og uddeling af spørgeskema 

til de studerende. 

Løsningsforslagene er inddelt i emnerne design, funktionalitet, præsentation/guide og 

opdatering. Disse løsninger kommer af de studerendes forskellige tilgang til Moodle. Nogle 

studerende har problemer med enten Moodle’s funktionalitet dvs. den udfør ikke opgaverne 

korrekt i forhold til de studerendes behov/krav mens andre oplever at dens design har behov 

for grundigere strukturering og gøre det mere farverigt, så er der en tredje gruppe der mener 

at den skal erstattes fuldstændig med et system der samler enhver af RUC’s systemer.  

Dette argument kommer af at fordi der er mange studerende der ser at problemet ikke 

kommer af et enkelt hjemmeside (dvs. Moodle), men i realiteten er det RUC’s nuværende 

struktur af de mange it-systemer der er grundlaget for dette problem. Problemet der ligger 
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med denne gruppes løsningsforslag er at det kræver enorme ressourcer og er tidskrævende for 

at opbygge et nyt system, samtidig er det også det løsningsforslag der skaber mest 

forandringer. Et ulempe der kan opstå her er at under et forandring kan der ske utilsigtede 

effekter som kan danne problemer for hvem som helst på RUC. Derfor er det udfordrende at 

arbejde med et infrastruktur der er så indgroet og brugt i mange år på RUC, at det ikke kan 

betale sig at ændre på et infrastruktur som institutionen har vænnet sig til.  

På tværs af disse fire emner kan det være svært at udvælge hvilken af disse løsningsforslag, 

som kan være det rette valg for de studerende såvel for RUC. På den ene side kan man vælge 

at prioritere de studerende frem for RUC, denne nedprioritering kan såvel også forårsage 

problemer, da det er vigtigt at prioritere begge parter.  

Det vigtigste for projektgruppen er at finde frem til den løsningsforslag der giver bedst 

mening for begge parter. Derfor er det nødvendigt at kontakte begge parter omkring disse 

løsningsforslag, og afgrænse til den løsning der kan realiseres for begge grupper. 

Projektgruppen har tidligere i forløbet haft kontakt med RUC gennem it-servicedisken. 

Denne vejledning havde oplyst projektgruppen at den interne forandring på Moodle, dvs. 

backend programmeringen vil der ikke være nogen mulighed for at undersøge. Dette skyldes 

at backend programmeringen er for kompleks og overvældende til at arbejde med i dette 

projekt. 

Her kan det ses at et løsningsforslag baseret på at ændre på det interne system, som nogle 

studerende også har bragt op, ikke kan ske i projektets omfang.  

Det overordnede problem kommer af at infrastrukturen på Moodle og de resterende RUC 

systemer er for komplekse til at arbejde med og derfor vil en forandring af disse systemer 

føre til problemer da mange af systemerne er koblet anderledes med hinanden og samtidig er 

der også vise systemer som ikke er ejet af RUC, men som alligevel skal inddrages.  

Vi har på tværs af projektets dataindsamling afgrænset til fire løsningsforslag. 

De fire løsningsforslag der er kategoriseret baseret på dataindsamlingen fra interviews og 

spørgeskema: 

1. Præsentation/guide 

2. Opdatering 
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3. Design 

4. Funktionalitet 

 

Præsentation/guide 

Indenfor løsningsforslaget præsentation/guide er det her der sker mindst forandringer i 

forhold til RUC’s it-systemers infrastruktur. Løsningsforslaget her er sådan at der ikke er 

behov for nogen form for ændring af Moodle eller resten af RUC’s systemer. Her vil der 

derfor ikke opstå nogen form for utilsigtede effekter. 

Dette løsningsforslag handler mere om et bedre kommunikationsmiddel mellem de 

studerende og RUC, og samtidig forbedre informationsdeling til de studerende. Løsningerne 

her består af enten at lave en videooptagelse af Moodle og vise hvordan platformen fungerer 

og dermed vise en guide så de studerende er trygge med hjemmesiden. De andre løsninger 

kunne også være at grundigt præsentere Moodle under studiestarten eller at bedre reklamere 

brochurerne, da nogle studerende har enten mistet eller ikke blevet introduceret til denne 

hjælpemiddel. Her er nogle citater omkring præsentation af platformene: 

 “Moodle. Ja, det ved jeg ikke, jeg synes bare at måske forelæser, hvis der, der er lavet fejl 

fra deres side, hvilket var det jeg personligt oplevede at det kunne løses på en nemmere måde 

og at, nu tænker jeg ikke kun Moodle men mere generelt, der er så mange forskellige man 

skal finde ud af når man lige starter på RUC. At det måske får en, at man måske får en bedre 

sådan introduktion til det.” - Hannah 

“Altså de havde et kursus, på hvad, tre kvarter eller sådan noget hvor de gennemgik hvordan 

ligesom Moodle var sat op og hvor man kunne finde de forskellige ting, men eftersom min 

forelæser ikke er super god til at bruge Moodle så var det sådan det gav gode mening 

problemet var bare at, er bare at de viste os ikke hvad det der skete i praksis.” - Eva 

De studerende beskriver her, at de ikke har haft en god introduktion til systemerne. Det kan 

være et afgørende problem for deres studiegang. De opfordrer derfor til at der skabes en 

bedre introduktion til systemerne. Derudover anbefales det at fremvise systemerne trin for 

trin. Dette hjælper de studerende med at have en god forståelse. Målet er derfor at de 
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studerende ville kunne have kendskab til systemerne på kort tid. Præsentation af systemerne 

og videooptagelse af systemerne kan derfor være gavnligt for studerende.   

 

Opdatering  

Den anden løsningsforslag der handler om opdatering er den største radikale forandring. Der 

fokuseres på at skabe/fremstille en form for ændring på Moodle systemet. Her er der tale om 

forskellige niveauer af ændringer på Moodle’s infrastruktur. Denne løsningsforslag omfatter 

enten at designe et samlet system af enhver af RUC’s it-systemer, eller at samle et par stykker 

af it-systemerne der menes at være mest relevante og samtidig indeholder få funktioner som 

ikke nødvendigvis kan føre til problemer indenfor it-systemernes infrastruktur. Her fortæller 

Hannah problemet med de mange systemer på RUC.  

“ehh der kan jeg bare huske i første semester når man skulle aflevere projekt at man skulle 

aflevere to steder eller tre steder med forskellige ting og ellers så var det ikke afleveret 

rigtigt. Og enten at hvis man ikke kan ændre det, så i hvert fald gøre mere opmærksom på 

det, fordi vi var på vej hjem i toget alle sammen sådan sent om aften og så fandt vi ud af at 

hov det er ikke afleveret rigtigt, det at med det skal bare være forskellige steder, forskellige 

platforme, så bare ligesom hvis man ku skære lidt ned på de forskellige platforme bruge 

nogle hvor at der er flere funktioner i en.” - Hannah 

Her kan det ses at studerende kunne få bedre gavn af et samlet system fremfor de mange 

adskilte systemer. Det er tit for studerende at der opstår fejl eller misforståelser mht. hvilke 

platform der skal afleveres på. Med et samlet system kan de situationer undgås, som Hannah 

oplevede da hun skulle aflevere. Nogle studerende har nævnt Lectio som et eksempel på et 

samlet system. Lectio bliver brugt på gymnasier hvor dette platform er den eneste platform 

der bruges. Her kunne RUC bruge Lectio, som inspiration til at designe, et nyt RUC system 

for studerende.  

 

Design 

Den tredje løsningsforslag er design og den handler om at gøre Moodle mere brugervenligt i 

forhold til hvordan den er på dens nuværende tilstand ved at opdatere layoutet på Moodle. 
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Grundlaget for dette problem skyldes de kommentar/svar/citater fra de studerende som vi har 

opnået fra dataindsamlingen gennem spørgeskema og interview. En gruppe af studerende har 

oplever at designet bag Moodle er: 

 

“Kaotisk” - Eva 

“Det er usammenhængende og der er ikke rigtig noget sådan godt overblik over hvordan en 

Moodle side skal se ud.” - Eva 

 

“Jeg synes egentlig det var rimelig simpelt, det er simpelt men ikke specielt brugervenligt. 

Man skal lede rundt rimelig meget for at finde hvad man leder efter. Heller ikke særlig 

elegant, det er måske lige meget, det ved jeg ikke.” - John 

 

“Moodle’s design, ehh det har jeg overhovedet ikke tænkt over, og jeg kan sige, når nu hvor 

jeg kender det, så er det jo selvfølgelig meget nemt, men i starten så er det jo lidt svært med 

fx betjeningspanel og så ind i sit, vælge sit kursus og så oplevede jeg på et tidspunkt at der er 

de der fremhævede kurser man er i gang med, og så når man er færdig med det, så bliver de 

sådan gemt væk eller hvad man kan kalde det. Så blev et af mine kurser sådan gemt væk, 

sådan lidt for tidligt, jeg skulle bruge det igen til eksamen, så ligesom jeg kunne finde rundt 

på det på en nærmere sådan en nemmere måde.” - Hannah  

 

Det kan ses her ud fra interviewpersonernes kommentar at Moodle’s design kan beskrives 

som kaotisk hos nogle studerende. Andre studerende betragter den som let og simpel, men det 

kræver erfaring før det kan kaldes for let. Selvom Moodle ikke ses som værende udfordrende, 

er den typisk svær at håndtere, som ny bruger af dette system. Det er derfor vigtigt at designe 

et alternativ Moodle brugergrænseflade. Målet er at undgå, at studerende ikke modtager et 

negativt indtryk af RUC’s håndtering af it-systemerne.  

 



27 
 

Funktionalitet 

Det fjerde løsningsforslag er om funktionalitet og dets mål er at fikse de mange funktioner 

som Moodle indeholder såsom knapper, drop down, justering af oversigt af kurserne og 

pensum.   

Derudover fokuseres her også på hvordan der skal struktureres på Moodle omkring 

kursusoversigt og pensumliste. Disse problemer kommer fra studerendes mening om, at der 

er behov for en bedre oversigt på Moodle omkring de forskellige funktioner. Små justeringer 

kan være at give den studerende adgang til at kunne søge efter kurser, ved at inkludere 

funktioner baseret på at vise en liste af kurser fordelt på et semester. Denne mulighed kan 

gøre det lettere for studerende at søge efter et tidligere kursus og samtidig være 

tidsbesparende, så de slipper for at kigge igennem en samlet bunke af ustrukturerede kurser.  

Her er nogle citater fra Eva der fortæller om Moodle’s funktionalitet og brugervenlighed.  

“Altså jeg vil sige funktionaliteten er helt klart ret dårligt. Du bliver kastet ind på en side til 

at starte med” - Eva 

 

“Så jeg synes Moodle er brugervenligt måske, der er ikke super mange funktioner, så der er 

ikke super meget sådan struktur du skal vide hvor du skal klikke på skærmen. Det kunne godt 

laves om til at være bedre brugbart i forhold til hvordan man ligger forelæsninger og sådan 

noget ud. Så det ikke bliver sådan en lang scroll liste hvor du skal bruge en halv time på at 

komme ned til enden.” - Eva 

 

Her er der beskrevet at funktionaliteten på Moodle er ringe. Samtidig fortæller 

interviewperson her at Moodle formentlig er brugervenligt. Grunden til det er at Moodle ikke 

indeholder mange funktioner og at der ikke er forfærdelig mange sider på platformen som 

skal håndteres. Derfor er det oplagt at løse de funktionelle problemer på Moodle.  

 

Fra de løsningsforslag der er forklaret her har vi fundet frem til at det der kan realiseres er 

løsningsforslagene design, funktionalitet og præsentation. Vi har derfor i udgangspunkt 

designet en prototype baseret på en kombination af løsningsforslagene design og 
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funktionalitet. Løsningsforslaget præsentation er en ekstra valgmulighed som let kan 

inddrages på RUC. Der bliver ikke sat fokus på det løsningsforslag i rapporten. 

Løsningsforslaget omkring opdatering er fravalgt, da dette ses som en umulig opgave at løse.  

  

  

Prototype  

Der fremstilles to prototyper, prototype 1 og prototype 2, som projektets produkter. 

Fremstillingen af prototype 1, sker efter resultat af pilotundersøgelse bestående af et 

spørgeskema, hvori det fremgik, at der manglede en overordnet guide til de diverse RUC 

systemer. 

I prototype 1 indsættes en funktion/knap, i RUC’s platform intra.ruc.dk(intra), en mockup, 

som viser, hvordan brugeren kommer til prototype 1.  

 

Figur 3. Dette billede er et udklipning fra hjemmesiden intraruc. Foroven viser knappen “Alt om RUC”. Hvis 

man trykker på knappen, bliver man sendt videre til vores Guide over RUC’s systemer.  
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Figuren herover viser en fremhævet knap i det blå felt, hvor der står “Alt om RUC”. Når en 

studerende trykker på knappen, sendes den studerende til siden designet af projektgruppen og 

navngivet “Alt om RUC”, hvilket er prototype 1. 

Prototypen er et intuitiv, tidsbesparende og brugervenlig måde for studerende at kunne 

håndtere de mange it-systemer på RUC. Med denne guide har de en klar oversigt over 

systemerne, og samtidig vil de kunne genkende kendte systemer og se de systemer, de endnu 

ikke kender og aldrig har hørt om. 

Årsagen til, at prototype 1 ligger på intra er, at det er en platform, som alle studerende kender 

og bruger, da det er en informations hub. Intra indeholder links til mail, RUC-biblioteket, 

STADS, Moodle osv. 

Prototype 1 er en hjemmeside bestående af kode, mens prototype 2 er en wireframe som viser 

et alternativ Moodle brugergrænseflade. 

  

Prototype 1 

Da brugervenligheden af alle RUC’s systemer ikke kan ændres pga. infrastrukturens 

kompleksitet, udvikles en pilotundersøgelse for at klargøre, hvilket af RUC’s systemer har 

det største problem i forhold til brugervenlighed. 
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Figur 4. Billedet viser en oversigt af de it-systemer på RUC, der har problemer med brugervenlighed. Dette 

kommer fra pilotundersøgelsen og svarene er fra studerende.  

Pilotundersøgelsen viser at det er STADS og DANS, men da disse, som tidligere nævnt, er 

statens hjemmeside, gives der ikke adgang. Fokus indkredses til Moodle. 

Prototype 1 bliver skabt på baggrund af pilotundersøgelsen. 

Prototype 1 er primært udviklet for at give studerende et overblik over eksisterende RUC’s 

systemer. Prototypen har links til 15 forskellige RUC’s systemer, se illustration herunder. 

Når musen køres henover billedet, fremhæves den og der kommer en kort beskrivelse af  

systemet. 
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Figur 5. Billedet er et udsnit fra prototype 1. Her ses moodle som et eksempel på hvordan et it-system fremstår i 

prototypen.  

  

 Figur 6. Her ses Figur 5, men forskellen er når musen placeres på feltet. Farven rød er en tegn på at musen 

ligger placeret på Moodle udsnittet. Derudover vises også en kort beskrivelse af it-systemet.  

Billedet herover viser prototype 1.  Når musen føres hen over billedet, kommer en kort tekst 

til syne med en forklaring til det fremhævede system og der fremkommer et link.  

Den korte tekst skal give en forklaring på hvad systemet bruges til. 

Prototype 1 er inddelt I fire forskellige kategorier: Obligatoriske hjemmeside, Tilmeldings 

hjemmesider, Helpful information og Extra websites 
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Til hver af disse kategorier er der en forklarende tekst. 

Under Obligatoriske hjemmeside vises de relevante systemer, som en RUC-studerende skal 

kende for at have overblik over institutionen, og hvorhenne de kan finde den nødvendige 

hjælp til kurser, eksamen og pensum. 

Under Tilmeldings hjemmesider vises de systemer, som en RUC-studerende skal bruge for at 

tilmelde sig kurser samt projekter. 

Helpful information viser de systemer, hvor den studerende kan få hjælp til it- og av-udstyr 

og andre nyttige it-hjælpemidler. 

Under Extra websites vises de systemer der giver information om alt fra printning, parkering 

og jobsøgning. 

  

Denne guide er udviklet efter Gould og Lewis teori om, at et system skal være nemt at lære, 

nyttigt og indeholde funktioner, der møder brugernes behov. 

Prototype 1 er udviklet for at nye studerende kan få overblik over RUC’s systemer, og det er 

designet så en studerende kan bruge prototype 1 uden tidligere erfaring. Prototype 1 kan 

således tages i anvendelse uden en guide. 

Prototype 1 anvender Shneiderman’s 8 golden rules of interface design med særligt fokus på 

tre af reglerne; Cater to universal usability, Offer informative og Support internal locus of 

control 

Cater to universal usability: er brugervenligt og det kræves ingen erfaringer med systemet. 

Offer informative feedback: Der gives feedback når en bruger bevæger sig hen over et billede 

ved at billedet fremhæves. Support internal locus of control: Let genkendelighed og brugerne 

vil altid kunne se, hvor de befinder sig i systemet.  

  

  

Erfaringer fra interviews og spørgeskema ledte til prototype 2. 
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Prototype 2 

Den samlede empiri viser, at Moodles brugervenlighed vurderes som lav, såvel funktionalitet,  

og design, hvilket fører til designet af prototype 2 som viser projektgruppens wireframe 

vision af Moodle. 

For at afdække hvilke mangel de studerende oplever at Moodle har, fokuseres der i 

spørgeskemaet på ønskede forbedringer og også om et eksisterende system rummer de 

forbedringer, der ønskes. 

Svarene peger på, at Moodle skal have en bedre oversigt og adgang til RUC’s øvrige 

systemer, enten ved at være på en samlet platform eller ved at forbinde systemerne. 

Projektgruppens løsning er at forbinde systemerne, hvilket kan ses i diagrammet herunder. 

 

Figur 7. Activity diagrammet med dens tilhørende aktiviteter. Her vises de forskellige aktiviteter, der sker når en 

studerende logger ind på systemerne.   
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Øverst på forsiden af prototype 2, det alternative Moodle, er der tilføjet knapper, der gør det 

nemt at finde rundt i RUC’s forskellige systemer og nemt at komme tilbage til startsiden. 

Disse er udviklet efter Gould og Lewis teori og Shneiderman's 8 gyldne regler. I prototype 2 

er der tilføjet knapper, der gør det, som tidligere nævnt, nemt at finde rundt i RUC’s 

forskellige systemer og nemt at komme tilbage til startsiden. 

 

Figur 8. Dette billede viser toppen af brugergrænsefladen i Moodle. Her giver funktionerne muligheden for 

studerende at nemmere finde rundt i platformene.  

 

●      Home knappen tager den studerende tilbage til Moodle startsiden. 

●    RUC mail knappen tager den studerende til RUC mail, hvor den studerende 

allerede er logget ind, hvis de er logget ind på Moodle. 

●    Intra RUC knappen tager brugeren til Intra RUC. 

●    STADS knappen forbinder brugeren til STADS.  

●    Konto Knappen viser brugerens RUC konto, bl.a. hvad den studerende har været 

tilmeldt under deres studieforløb. 

●    Hjælp knappen leder brugeren til forskellige guides, så som vores Alt om RUC. 

●  RUC-links leder brugeren til andre relevante RUC systemer 

 

Under disse knapper ligger der et skalerbart felt, som viser en oversigt over nyheder fra 

studiehub og beskeder fra studieadministration fra den studerendes kurser. 
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Figur 9. Dette er den fulde startside for brugergrænseflade for prototype 2 på den alternative Moodle.  
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Prototype 2, det alternative Moodle viser kursusoversigt med tre dropdown menuer, som 

ændrer Moodles udseende efter brugerens ønske. 

●    Den første dropdown menu viser tidligere, nuværende eller fremtidige kurser. 

Disse kan inddeles efter semester.  

●    Den anden dropdown menu ændrer på kursusrækkefølgen, enten efter kursernes 

navn eller på sidst besøgt kursus.  

●    Den tredje dropdown menu ændrer på, hvordan kurserne vises, enten som brik, 

liste eller en beskrivelse. 

  

De ovenstående tre dropdowns skal opleves som en forbedring af Moodles brugervenlighed. 

  

Kursussiden er inddelt i en kursusbeskrivelse, pensumliste og derefter er alle kursusgange 

lagt ind i en dropdown menu, hvilket ses på den nedenstående wireframe. Kursusgang har en 

knap, som viser pensum for den specifikke kursusgang.  

  

  

●    Kursusbeskrivelse er skrevet af underviseren, og indeholder oplysninger 

om, hvad der skal ske på kurset.  

  

●    Dropdown menuer med kursusgangen viser, hvad der skal ske på en 

kursusgang, og samtidig er der en knap som tager brugeren til pensum. Det 

er brugervenligt og der forekommer færre fejl både fra de studerende og 

fra undervisere . 
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●    Pensumliste tager brugeren over til en ny Moodle side som viser alt 

pensum for kurset 

  

 

Figur 10. Billedet viser en oversigt af et kursus, kursusbeskrivelse og listen af kursusgangen. Nedenunder 

kursusgange er der et knap kaldet pensum, hvis funktion er at fremvise pensumet af et kursusgang.  
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Figur 11. Billedet viser en brugergrænseflade der hjælper studerende med at finde pensum for et kursus og de 

enkelte kursusgange.   

Hvis der have været mere tid ville denne prototype være testet efter Bødker, Kenson og 

Simonsens teori om fornyelsesfasen og efter Gould og Lewis regler om Empirical 

Measurement og Iterative design for at forbedre brugervenligheden. 

Prototyperne er udviklet efter flere af Shneiderman’s 8 golden rules of interface design. Ud af 

disse har Strive for consistency, Cater to universal usability og Permit easy reversal of actions 

de golden rules, været i fokus for prototype 1 og prototype 2.   
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Afslutning på analyseafsnittet 

 I projektet er der fundet flere løsningsforslag til en forbedring af RUC systemer med   

hovedvægt på optimering af brugervenlighed af Moodle. Der er udviklet to prototyper, 

prototype 1 og prototype 2. Prototype 1 er en guide til RUC’s systemer og prototype 2 er en 

alternativ Moodle. Projektgruppen vil dernæst diskutere løsningsforslagene, prototyperne og 

dataindsamlingen. Dette gøres for at vurdere de bedst valgte løsninger der kan 

implementeres.  

 

Diskussion/Refleksion 

Da projektet har været igennem nogle ændringer, er det oplagt at reflektere over de 

forskellige løsninger som er fremstillet.  

Da ideen med projektet var at forbedre de forskellige systemers brugervenlighed, blev vi 

hurtig nødt til at indse at der ikke var mulighed for at gå i dybden med alle systemerne, 

hvilket ledte til Prototype 1.  

Hvis vi ikke kunne forandre systemerne, kunne vi i det mindste forklare det. Da RUC har 

mange systemer, blev vi nødt til at dele det op til 4 kategorier, som består af Obligatoriske 

hjemmeside, Tilmeldings hjemmesider, Helpful information og Extra websites, der blev 

skabte en kort guide over de forskellige systemer, som de studerende anvender, eller kan 

komme til at anvende.  

Vores prototype 1 er udelukkende en guide til de forskellige RUC systemer, men vi var ikke 

helt tilfredse. Vi valgte derefter at fokusere på et system, hvilket endte med at blive Moodle. 

Moodle har sine problemer, hvilket vi erfarede fra pilotundersøgelsen, men vigtigst af alt er 

Moodle det system, som studerende anvender mest.  

Da studerende er ofte på Moodle flere gange på en uge, var det helt oplagt at fokusere på det 

system. STADS var et andet system projektgruppen overvejede, men STADS bliver brugt af 

andre danske universiteter, mens Moodle er RUC’s primære system som studerende bruger.  

Moodle er et læringsplatform, som bliver brugt verdenen over, hvilket er heldigt for os RUC 

studerende, da de forskellige problemer allerede er blevet beskrevet af andre. Det vi kan 
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genkende fra det materiale vi har læst, samt de studerende vi har interviewet og de svar vi har 

fået fra vores spørgeskema viser altid det samme, netop at Moodle er et forældet system.  

Ideen med at Moodle skulle opdateres ledte os så til prototype 2, også kaldet det alternative 

Moodle. Formål med det alternative system, var først og fremmest brugervenlighed, hvilket 

vi selvfølgelig blev nødt til at kende mere om. Derfra kommer bl.a. Gould og Lewis ide om 

brugervenlighed, som vi inkorporerer i vores eget Moodle. 

Vi fik fremstillet det alternative Moodle på baggrund af vores interviews samt spørgeskema, 

hvilket betød at vi kunne fikse noget af det, der blev spurgt om.  

En nemmere adgang til pensum, var noget studerende ofte ønskede, hvilket ledte os til at 

skabe en pensumliste udover at give en kort gennemgang af pensum for hver kursusgang.  

Selvom vi har endt med at fokusere på Moodle er vores tidligere arbejde ikke spildt. Vi har 

stadig en fin guide over de forskellige RUC systemer, som vi kunne tænke os at vise RUC 

administrationen. Derudover har vi vores alternative Moodle, da vi fik ændret retning lidt 

sent, har vi ikke kunne få feedback på den, men det er oplagt at spørge nogle RUC 

studerende, måske endda dem vi tidligere har interviewet, om vores alternative Moodle. De 

har allerede kommenteret på det nuværende Moodle og de har kendskab til problemerne. Det 

vil være interessant at høre om vi har fået fikset nogle af de førnævnte problemer, så som det 

forældelse look.  

 

Vores projekt ender med at have to prototyper, hvilket passer os meget godt. Ved at have to 

prototyper, har vi mere mulighed for at gå i dybden, efter at have afleveret projektet. Hvis 

RUC administrationen eksempelvis har nogle forslag kan vi altid modificere vores første 

prototype, for netop at få skabt et guide til RUC studerende. 
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Konklusion 

Gennem projektet blev der undersøgt brugervenligheden af Moodle. Derudover er der fundet 

fire typer af løsningsforslag. Disse løsningsforslag havde studerende kommenteret og 

forklaret som problematiske mht. RUC-systemerne. Prototyperne der er designet ud fra to af 

løsningsforslagene (design og funktionalitet) er oplagte ideer til at hjælpe de studerende. 

Prototype 1 er en simpel løsning der ikke påvirker systemernes infrastruktur. Denne guide har 

mange RUC-studerende bedt om. Derfor er det oplagt at denne prototype videreudvikles og 

implementeres.  

Prototype 2 har muligheden, for at kunne videreudvikles senere hen, til at erstatte Moodle’s 

nuværende brugergrænseflade. Prototype 2 skaber forandringer og derfor bliver den 

sandsynligvis ikke inddraget.  En sidste løsning, hvis det ender med at prototyperne ikke 

inddrages er løsningsforslaget præsentation. Dette løsningsforslag har den største chance for 

at blive implementeret. Det kræver ikke megen ressourcer eller tid, men i stedet skal RUC 

blive bedre til at introducere systemerne. Det kan afgøres, at hvis der grundigt præsenteres for 

de studerende, om hvert enkelt af systemerne og hvordan de bruges, så vil der sandsynligvis 

ikke, være behov for at implementere disse ideer og løsningsforslag der er undersøgt i 

projektforløbet.  

Projektets undersøgelse konkluderer hermed at det er vanskeligt at løse et problem, hvis 

kompleksitet er så besværligt som RUC’s systemer. Selvom systemerne kan være 

problematiske, er det muligt at designe simple løsninger for komplekse teknologier.  
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Bilag: 

Dataindsamlingen fra både de tre interviews, vores oprindelige pilotundersøgelse 

spørgeskema og vores seneste spørgeskema omkring Moodle kan findes som bilag i 

rapporten. 

 

- Bilag 1 - interview med Hannah 

- Bilag 2 - interview med John 

- Bilag 3 - interview med Eva 

- Bilag 4 - Pilotundersøgelse  

- Bilag 5 - Spørgeskema 

- Bilag 6 - Wireframe 

- Bilag 7 - Referencelinjeplanlægning  

- Bilag 8 - Activity diagram 
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