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Moduler før besøg på virksomheden 
Bemærk, at længden af et modul varierer fra gymnasium til gymnasium. Her er den sat til 100 minutter. Til nogle af modulerne hører der en lektie, 

se ”Materialesamling” under til ”til eleven” på portalen. Der er til forløbet udarbejdet en kort PowerPoint, som kan benyttes til at vise modeller. 

Den findes under ”til læreren” på portalen. Den kan gives til eleverne.   

Modul 1 Materialer 
Intro modul: Grundbegreber og introduktion til projekt 

Lektie til modulet: Eleverne læser introduktionen til forløbet, tekst om Brugergrænseflade (Link) (1 side), tekst om den Iterative 

arbejdsmetode (Link) (2 sider), og skal oprette sig som bruger hos Wix.com.  

 

Introducér eleverne til begreberne brugergrænseflade, brugervenlighed (UI/UX), og til den iterative design proces, samt sitemaps 

og vis dem, hvordan du gerne vil have, at sitemappet skal opbygges. Vis evt. slide 1 og 2, eller vis dem dine egne modeller. Deref-

ter arbejder de med nedenstående opgaver:  

 

Opgave 1.1. Eleverne arbejder med at udvikle en individuel øve-hjemmeside i et CMS-system.  

(Kommentar: Denne hjemmeside kan evt. bruges fremadrettet som elevernes individuelle logbog, hvis det ønskes.) 

Opgave 1.2: Eleverne skal søge og finde en model af den Iterative designproces, indsætte den i deres individuelle øve-hjemmeside 

og beskrive den med egne ord.  

Introducér eleverne kort til principperne omkring copyrights og tag en fælles snak om det. Hvis eleverne skal arbejde problemløs-

ende for virksomheden, så overvej at finde på et alternativt virksomhedsnavn til brug på de kommende hjemmesider, da det ellers 

kan influere på virksomhedens SEO. 

 

Introduktion til virksomheden og det kommende projekt. Hvis virksomheden har defineret et problemfelt på forhånd, diskuter da 

dette, ellers tal om og undersøg et inspirationsområde indenfor den givne branche virksomheden befinder sig i. Eleverne inddeles i 

grupper på 3-4 personer, som de arbejder i, i hele projektperioden. Lad dem afslutte lektionen med at forberede et par spørgsmål 

til næste gang. 

 

Materialsamling s. 

2+3+4. 

 

 

 

PP slide 1+2 

https://www.tremplin-numerique.org/da/quest-ce-que-linterface-utilisateur-et-que-signifie-t-elle
https://www.thielke.dk/iterativ-proces
https://www.thielke.dk/iterativ-proces
https://da.wix.com/website/templates/html/design/art-illustration
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Besøg på virksomheden 
Aktivitet Indhold Tidsforbrug 
Ankomst Modtagelse som aftalt. 10 minutter 

Intro • Medarbejderen i virksomheden fortæller om virksomheden, sig selv, og hvilken uddannelsesvej vedkommende 

har taget for at bestride sit job.  

• Medarbejderen fortæller om, hvilke kunder virksomheden har 

• Medarbejderne fortæller om kollegernes uddannelsesbaggrunde?  

• Eleverne kan stille spørgsmål. 

15 minutter 

Faglig præsentation • Medarbejderen i virksomheden fortæller, hvordan de anvender hjemmesiden i forretningsøjemed, hvordan de 

udvikler og vedligeholder hjemmesiden.  

• Relevante emner ift. faget kunne være: arbejdet med wireframes og prototyper, testmetoder, målgruppe, bruger-

data fra hjemmesiden såsom cookies. 

• Hvad er den konkrete medarbejders rolle i processerne? Hvilke jobfunktioner er involveret i hjemmesiden? 

• Eleverne kan stille spørgsmål og virksomheden har evt. indlagt spørgsmål til eleverne i forbindelse med oplæg-

get. 

35 minutter 

Rundvisning • Hvis det er relevant, så giv gerne eleverne en rundvisning, der kan understøtte fortællingen om virksomheden og 

hjemmesiden.   

• Tips til rundvisning:  

• Fortæl gerne om uddannelsesbaggrunde hos de medarbejdere, som I møder på vejen, eller lad medarbejderen selv 

fortælle om sin baggrund.  

30 minutter 

Elevopgaven • Medarbejderen præsenterer det problemområde, som eleverne skal arbejde med efterfølgende (hvis det er aftalt). 

Ellers vil de få nogle gode råd, som de kan bruge, når de skal udvikle deres egen hjemmeside. 

20 minutter 

Afrunding og af-

gang 

Virksomheden siger tak for besøget. 10 minutter 
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Moduler efter besøg på virksomheden 
Modul 3 Materialer 

Idegenerering og personas: 

Lektie til modulet: Eleverne læser om personas (Link). (ca. 7 min. læsning) 

 

Med udgangspunkt i virksomhedsbesøget kan eleverne enten udvikle en IT-løsning i Wix med fokus på at løse en problemstilling 

som virksomheden har givet, eller de kan udvikle en fiktiv webshop.  

 

Opgave 3.1:  Eleverne idegenererer ud fra virksomhedens problemfelt/inspirationsområde eller, hvis fiktiv webshop, ud fra hvad 

de gerne vil sælge. Det kan både være produkter eller en service. Det kan være en fordel at begrænse elevernes valgmuligheder til 

lovlige og etisk forsvarlige produkter/services. Du kan evt. give dem en brainstorm model, de kan arbejde ud fra.  

 

Opgave 3.2: Eleverne undersøger deres målgruppe og udarbejder personas. Vis dem PP slide 3+4. 

 

Kommentar: Overvej hvordan/om eleverne skal dokumentere og aflevere deres udviklingsarbejde løbende. Det kan eksempelvis 

være i et fælles arbejdsdokument, på skolens LMS, eller ved at uploade det på deres individuelle øve-hjemmeside (logbog) fra 

første modul. 

Materialesamling s. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP slide 3+4. 

 

Modul 4  Materialer 
Planlægningsarbejdet: 

Lektie til modulet: Eleverne læser om kravspecifikation (Link) og Hvad er en wireframe og hvorfor skal du bruge det? (Link) (1+1 

side) 

(Hvis I har adgang til Systime findes der også et afsnit om kravspecifikation der, som kan bruges) 

 

Materialesamling s. 6. 

 

 

 

https://blog.brandmovers.dk/6-trin-til-at-lave-din-ideelle-persona
https://bravoapps.dk/viden/saadan-skriver-du-en-god-kravspecifikation
https://toolbox.whoelse.dk/hvad-er-en-wireframe/
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Introducer eleverne til kravspecifikationer og wireframes. Genbesøg evt., hvad et sitemap er. 

 

Opgave 4.1: Eleverne udformer kravspecifikationer med tilhørende sitemap og wireframes for hver enkelt af hjemmesidens under-

sider. De grupper der er klar, starter nu med at udvikle deres hjemmeside i Wix. 

 

Kommentar: inden eleverne udformer egne kravspecifikationer, kan der indlægges en øvelse, hvor eleverne skal formulere krav-

specifikationer til en eksisterende hjemmeside. Hvilke kravspecifikationer er der blevet arbejdet ud fra da hjemmesiden blev ud-

viklet? 

Hovedfokus for elevernes forståelse og anvendelse er, at hvert krav skal være præcist formuleret, og det skal være muligt at teste 

og kravet er opfyldt. Hvorfor er ´hjemmesiden skal være brugervenlig´ ikke et anvendeligt krav?  

 

 

Modul 5  Materialer 
Heuristikker og farveteori: 

Lektie til modulet: Eleverne læser om 10 heurestikker (Link), (2 sider), farvernes betydning (Link) og farvevalg og webdesign 

(link) (1 + 1 side). 

 

Introducer eleverne til farveteori og farvesymbolik og de 10 heurestikker. 

 

Opgave 5.1 (Farveteori): Eleverne undersøger i grupper betydningen af ´visuel identitet´  

 

Opgave 5.2 (Farveteori): Eleverne skal i grupper finde to logoer, som de ud fra farveteori og farvesymbolik skal analysere. Disku-

tér hvilke farveskemaer, der er anvendt i logoet, og hvad farverne symboliserer – hvad vil virksomheden bag logoet gerne ud-

stråle? Forslag til logoer: Netto, Danske Bank, Burger King, 7Eleven, Red Bull, FireFox, Fanta. Grupperne præsenterer i plenum 

kort deres logoer. 

 

Opgave 5.3: (Heurestikker): Eleverne laver i grupper en heuristisk evaluering af en hjemmeside. Hjemmesiden kan eksempelvis 

være skolens LMS eller dr.dk. 

Materialesamling s. 7. 

 

 

https://www.novicell.dk/blog/lav-en-usability-analyse/
https://www.farvernesbetydning.dk/
https://www.farvernesbetydning.dk/farvevalg-og-webdesign/
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Opgave 5.4: Eleverne arbejder videre på deres Wix-hjemmeside. Farvevalg og viden om heurestikkerne implementeres i deres 

arbejde. 

 

Valgfrit 5.5: Oplev forfærdeligt UX. Eleverne besøger siden User Inyerface - A worst-practice UI experiment, (Link). Man skal 

igennem fire steps, og når de kommer til den dansende mand, er de i mål. Hjemmesiden overtræder alle regler for god brugerven-

lighed og eleverne oplever på egen krop, hvad den manglende brugervenlighed gør ved oplevelsen ved at interagere med hjemme-

siden. 

 

 

Modul 5a  Materialer 
Gestaltlove (Ekstra modul – kan tilføjes): 

Lektie til modulet: Eleverne læser om Gestaltlove – (Link). Klik på hver lov i kassen til venstre (i alt 3 sider) 

 

Introducér eleverne til de fem gestaltlove: Loven om lighed, loven om nærhed, loven om lukkethed, loven om forbundethed og 

loven om figur og baggrund. 

 

Opgave 5.1: Eleverne arbejder i grupper med en eller flere hjemmesider, hvor de skal identificere, hvor hvilke love er overholdt, 

og hvor hvilke love evt. ikke er overholdt. Forslag til hjemmesider: https://www.dr.dk/,  https://www.zalando.dk/ 

 

Opgave 5.2: Plenumdiskussion af gestaltlove – hvorfor er det vigtigt at overholde dem, og hvordan bliver brugeroplevelsen, når 

lovene ikke er overholdt. Eleverne besøger https://www.lingscars.com/ for at opleve gestaltlove, der ikke er overholdt. 

 

Opgave 5.3: Eleverne arbejder videre på deres Wix-hjemmeside. Viden om gestaltlove implementeres i deres arbejde. 

 

 

Materialesamling s. 8.  

 

 

 

https://userinyerface.com/
https://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene
https://www.dr.dk/
https://www.zalando.dk/
https://www.lingscars.com/
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Modul 6  Materialer 
Brugertest: 

Lektie til modulet: Eleverne læser om Tænke-højt-test (Link), (1 side) + og trin-for-trin udførelse af Tænke-højt-testen (Link), (2 

sider) 

 

Introducer eleverne til brugertest. Hvad er en brugertest, hvorfor er brugertests nødvendige, og hvordan udføres Tænke-højt-te-

sten. 

 

Lav en reference til den iterative designproces. Gennemgå i plenum, hvilke arbejdsprocesser eleverne har gennemgået frem til nu. 

Diskutér, hvori den iterative designproces, vi tester. Hvad tester vi på, og hvordan vi kan bruge testdata i det videre designarbejde? 

Grupperne skal på nuværende tidspunkt have en funktionel Wix-hjemmeside. 

Opgave 6.1  

a) Hver elevgruppe formulerer mindre opgaver, som deres testpersoner skal udføre på hjemmesiden. Eksempler på opgaver: Læg 

et par sko i kurven og gå til betal, find vores e-mailadresse, læs vores købsbetingelser 

b) Gruppen finder sammen med en anden gruppe og går sammen 2&2, en elev fra hver gruppe. Begge elever skal have adgang til 

egen gruppes hjemmeside, og de skiftes nu til at være test-leder og gennemføre Tænke-højt-testen. Test-lederen skriver noter un-

dervejs i testen. 

c) Efter enkeltvis at have gennemført Tænke-højt-testen på andre elever mødes gruppen og deler test-data med hinanden. Grup-

pens testresultater kan sammenskrives i en kort ´rapport´  

 

Opgave 6.2 På baggrund af test-data foretages ændringer i gruppens Wix-hjemmeside. 

 

Kommentar: I dette modul arbejder eleverne med den kvalitative metode Tænke-højt-test. Den kvantitative metode ´Split-test´ også 

kaldet ´A/B-test´ anvendes ofte af virksomheder, og det er sandsynligt, at den er nævnt ved virksomhedsbesøget. Lav i så fald en 

reference til virksomhedsbesøget og faciliter en plenumdiskussion af de to testmetoder. 

 

Materialesamling s. 9.  

 

 

https://www.userfirst.dk/taenke-hojt-test/
https://www.userdesign.dk/usability-test/taenke-hojt-test/


 

 

 

 

 

Side 8/11 

 

Modul 6a  Materialer 
Innovation (Ekstra modul – kan tilføjes): 

Lektie til modulet: Eleverne læser om radikal og inkrementel innovation (Link), (1 side) og ser videoen om  4P-modellen (Link), 

(5.29).  

 

Introducer eleverne til innovation i IT. Start med at gennemgå hhv. radikal og inkrementel innovation, evt. disruption. Eleverne 

arbejder i grupper. 

 

Opgave 6a.1: Eleverne undersøger hvad innovation overordnet er – hvornår er noget innovativt? 

 

Opgave 6a.2: Eleverne finder tre produkter eller virksomheder, som de vurderer som inkrementel innovation og tre produkter/ser-

vices eller virksomheder, som de vurderer som radikal innovation. De skal argumentere for deres valg.  

 

Alternativt får eleverne en liste med produkter og virksomheder. Forslag: Mobilepay, Tesla, TV, JustEat, Iphone 13, Airbnb, 

Blockbuster, Rejseplanen, Elektricitet.  

Gennemgang og diskussion i plenum på baggrund af elevernes arbejde med radikal/inkrementel innovation. 

  

Introducer eleverne til de 4P-modellen. Gennemgå et eller flere eksempler på tavlen. Forslag: Ford Model T, som er radikal inno-

vation indenfor alle 4 P´er. Mobilepay, som er radikal innovation indenfor nogle af P´erne. 

 

Opgave 6a.3: Eleverne udvælger et eller flere produkter eller virksomheder og indsætter dem i 4P-modellen. De skal argumentere 

for deres valg. 

 

Gennemgang og diskussion i plenum på baggrund af elevernes arbejde med 4P-modellen. 

 

Materialesamling s. 

10. 

 

 

https://emu.dk/stx/informatik/metoder/innovation-i-it-fagene
http://forklarmiglige.dk/de-4-p-i-innovation-john-bessant-og-joe-tidd
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Opgave 6a.4: Eleverne vurderer deres eget it-produkt (Wix-hjemmesiden) og virksomheden, de har besøgt. Er der tale om radikal 

eller inkrementel innovation – og hvor i 4P-modellen hører virksomheden og deres eget produkt hjemme? Måske er graden af 

innovation meget lille?  

 

Note: Perspektiver til den iterative designproces - man arbejder inkrementelt når man arbejder iterativt. 

 

Modul 7  Materialer 
Forberedelse af præsentation: 

 

Eleverne er på nuværende tidspunkt færdige med deres Wix-hjemmeside. Dette modul bruger de på at forberede en 8-10 min 

mundtlig præsentation inklusiv en PP. Tidsrammen kan variere afhængig af gruppens størrelse. I præsentationen skal eleverne 

redegøre for, og reflektere over, deres designmetoder og teori indenfor interaktionsdesign.  

 

Fokus i forberedelse kan variere alt afhængig af, om eleverne har arbejdet ud fra virksomhedens problemstillinger, eller om de har 

udarbejdet en fiktiv hjemmeside.  

 

Grupperne kan forberede deres præsentation med følgende fokus:  

 

FIKTIV HJEMMESIDE (Fag-fagligt fokus): 
Sitemap:  

Lav et pænt sitemap over den endelige webshop.  

Har I lavet ændringer fra jeres første udkast til den endelige – og hvorfor?  

 

Wireframes: 

Udvælg en wireframe og sammenlign med jeres endelige webshop-side. Sæt dem ind i PP overfor hinanden.  Reflekter over, 

hvilke iterationer, I har været igennem, og hvorfor I har lavet evt. ændringer. 

Materialesamling s. 

10. 
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Kravspecifikationer:  

Reflekter over anvendeligheden af jeres krav - er de gode krav eller ikke så gode. Hvorfor? 

 

 

Målgruppe og Personas: 

Hvordan har I arbejdet med personas, og hvordan kan de ses i det endelige produkt (webshoppen)?  

I skal ikke læse op, hvem jeres persona er, men reflektere over på hvilken baggrund, I har udarbejdet jeres persona og reflektere 

over formålet med at udvikle personas.   

 

Heurestikker: 

Udvælg to eller flere heurestikker og redegør for, hvordan I efterlever dem i jeres brugergrænseflade/UI. I skal være konkrete - tag 

screenshots fra webshoppen og sæt ind i PP, og vis hvor I overholder eller evt. ikke efterlever udvalgte heuresttikker 

 

Farveteori: 

Begrund jeres farvevalg med udgangspunkt i farveteori/farveskemaer  

 

Brugertest (Tænke-højt-test):  

Reflekter over, hvorfor det er vigtigt at brugerteste undervejs i udviklingen af en hjemmeside. Hvor i den iterative designproces 

testes IT-produktet? 

Har I testet på målgruppen? Hvis ikke, hvad kunne udfordringer ved det være?  

Reflekter over, hvordan test-data indgår i det iterative arbejde? 

Hvad kunne næste skridt i jeres iterative proces være? (perspektivering)  

Gestaltlove og Innovation (Såfremt eleverne har arbejdet med disse fagområder i deres projekt):  

Hvad handler gestaltlovene om - hvorfor er det vigtigt, at vi som webdesignere prøver at overholde dem? 

Vis, hvor I overholder to gestaltlove – og hvor I evt. ikke overholde en eller flere love.  

Reflekter over graden af innovation – radikal/inkrementel 

Placer hjemmesiden i 4P-modellen og redegør for jeres valg 
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VIRKSOMHEDEN SOM UDGANGSPUNKT  

Alle punkter forberedes som overfor 

Hvilke problemstillinger arbejdede I ud fra? 

Hvordan, helt konkret i jeres design, har I løst en eller flere problemstillinger? 

 

 

Modul 8  Materialer 
Præsentationer: 

 

I dette modul præsenterer eleverne deres arbejde. Hver gruppe præsenterer ved tavlen med udgangspunkt i PP og hjemmesiden. 

Alt efter, hvad I har aftalt med virksomheden, er der her nogle forslag: 

 

Eleverne laver, udover deres mundtlige præsentationer, en kort video (1-2 min.), hvor de pitcher deres endelige løsningsforslag. 

Du udvælger nogle af videoerne og sender dem til virksomheden og afhængig af den forudgående aftale, giver virksomheden 

feedback. 

En video-pitch kan være oplagt uanset om hjemmesiden er fiktiv, eller de har arbejdet med en problemstilling fra virksomheden. 

 

Du giver afslutningsvist feedback til alle grupper. Feedbacken kan have fokus på, i hvilken grad eleverne har anvendt og reflekte-

ret over fagets arbejdsmetoder, design- og interaktionsteori.  

 

Det kan være en fordel at understrege, at produktet i sig selv ikke er interessant, men at det faglige fokus ligger på at kunne rede-

gøre for, og reflektere over designteori og metoder undervejs i arbejdsprocessen. 

 

Ligeledes kan det fremhæves, at målet i sig selv ikke er, at eleverne udvikler en fejlfri/flot IT-løsning. Fejl og mangler kan der-

imod fremhæves i præsentationen til at reflektere/perspektivere over metoder og teori. 

 

Materialesamling s. 

10. 

Send et par udvalgte videoer til virksomheden, så de kan se resultaterne af elevernes arbejde.  


