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ABSTRACT 

In our assignment have we been occupied with information availability. Our primary focus has been 

to optimize the information available for students, in form of events and organizations etc. We have 

created a platform, which helps students at Roskilde University to optimize their overview and 

improve the social relations on Roskilde University as well, through our idea. Our main motivation 

for this idea was our own experience at the beginning of this semester. We experienced a lack of 

structure in RUC’s online services, which made the students lose sight of the academic side of 

being a university student. The lack of structure took a lot of effort for students to learn to use, 

which made several students lose motivation.  

For that to succeed, was it necessary for the group to follow up some criteria. One of the first steps 

in our project, was making a storyboard. The storyboard gives a good picture of how our idea is 

going to work. It shows a visual step by step example of the problem and how a student would use 

our platform. We use it for inspiration in order to optimize our platform. The reader gets visual 

example of how he/she is going to utilize it. The next step in the creation of our platform was 

making a survey and focus group. The main reason for using these methods was to give us better 

opportunities creating a platform which fulfill the criteria. The survey was used to collect student’s 

opinion on, the current information availability in Roskilde University. We kept these opinions in 

mind, in order to avoid creating a platform with the same default as the current ones. The focus 

group was the next step. We assembled two groups of 4 students for an interview. We showed the 

students our platform and questioned them about the structure, user-friendliness and the general 

overview in the website. 

These methods guided us in making the most optimal website for our University. 
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INDLEDNING 

I denne rapport har vi valgt at kreere en platform, der optimerer den tilgængelighed af informationer 

vi får på Roskilde Universitet. Som studerende på universitetet vil man gerne starte sin uddannelse 

med de bedst mulige vilkår. Dette var ikke tilfældet for os, da vi oplevede at RUC´s 

informationsplatforme er alt for uorganiseret og mangler brugervenlighed. Når man startede som ny 

studerende på RUC, var der for meget forvirring omkring forelæsninger, kurser og projekter. Alt 

den tilgængelige information var fordelt på adskillige hjemmesider. Dette gjorde livet som ny 

studerende mere indviklet, end det burde have været. Motivationen faldt for vores vedkommende, 

da man blev kastet ud i en masse umulige hjemmesider, hvilket tog ens fokus fra hvad der i 

virkeligheden talte. 

Vi har derfor valgt at samle nogle af disse hjemmesider på Roskilde Universitet, til en enkelt 

platform. En platform hvor man både kan tjekke hvilke kurser, man har i løbet ugen, tjekke sin 

RUC-mail på samme platform og afleverer sine eksamener eller projekter osv. Forstil dig, at du er 

på vej hjem fra din første skoledag uden overblik over dagens forløb. Da du sad til et foredrag hvor 

du blev kastet ud i informationer, du blev hurtigt tabt og forvirret over de mange organisationer og 

events, du nu skal kunne holde styr på. Uanset hvordan man anskuer problemet, kan der ikke herske 

tvivl om, at RUC bruger mange platforme for at informere eleverne. Med vores platform vil vi 

gerne løse dette problem, der ikke burde finde sted til at starte med. Et mere optimalt overblik over 

sin skolegang, hvilket giver en motivation til at kunne fokusere på hvad er virkelig er vigtigt. Vores 

platform vil ved hjælp af informationstilgængeligheden forbedre det sociale liv på skolen. Det sker 

ved en større deltagelse i de events etc. Der fremkommer på vores hjemmeside. 

For at kunne samle de diverse hjemmesider på RUC, vil vi benytte os af FabLab til at give 

studerende en optimal, brugervenlig og overskuelig platform. Derudover har vi tænkt os at lave et 

spørgeskema, der stiller spørgsmål ved de nuværende hjemmesider vi har. Det vil give os et bedre 

indblik til ikke at begå de samme fejl med vores platform. 
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LÆSEVEJLEDNING 

Her har vi indholdsfortegnelsen til vores rapport, hvor følgende punkter er blevet diskuteret i 

gruppen og som vi mener, er relevante for vores semesterprojekt. Til hvert punkt har vi skrevet et 

kort resume om, hvad vi vil komme ind på det givet punkt. 

 

Abstract:  En indledning på engelsk, som indeholder projektets formål/problemstilling, de metoder 

som vi har inddraget i rapporten, samt vores resultater og konklusioner.   

Indholdsfortegnelse: Et overblik over alle vores emner, samt en kort beskrivelse af alle emnerne, 

som vi vil give en kort introduktion. Det gør vi for at give et overblik over, hvilke punkter vi vil 

arbejde med i vores rapport.  

 

Indledning: Introduktion til projektet og et scenarie, så læseren kan sætte sig ind i situationen.  

Derudover indeholder indledningen et abstrakt, hvor vi vil beskrive den undersøgte problemstilling 

samt konklusion.    

- Læsevejledning: En kort introduktion over alle emnerne, hvor vi forklarer, hvad der indgår 

i de enkelte emner.  

- Problemfelt: Under problemfeltet vil vi indkredse emnet, vores problemfelt er fundamentet 

i vores problem set fra den videnskabelige forstand.  

- Problemformulering: Selve problemet bliver beskrevet, en kortfattet præcisering af vores 

problem, som vi skal undersøge samt arbejdsspørgsmål 

 

Metode: Vi vil definere hvilke metoder vi har valgt at bruge, heriblandt den kvantitative 

undersøgelse til spørgeskema og den kvalitative undersøgelse til at interviewe vores fokusgruppe.  

Derudover vil vi komme ind på vores storyboard og gå i dybden med vores designproces. 

- Dataindsamling og empirisk analyse: Herunder vil vi starte med at besvare spørgsmålet 

”Hvordan er vi gået til værks?”. Derefter begynder vi at behandle vores data fra 

spørgeskema samt fokusgruppen. I afsnittet empiriske analyse vil vi lave en dybdegående 

analyse i forhold til fokusgruppen og spørgeskema.  

Teori: Relevante teoretikere vil blive inddraget og de sammenhængende teorier vil blive uddybet. 
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Designløsning:  Uddybelse af hvorfor og hvordan vores produkt/design løser vores 

problemformulering.  

- Problemkort: I vores problemkort står vores problemformulering i midten, hvor fordelene 

står over og ulemperne under. Vi vil uddybe problemkortet, begrunde fordelene og 

ulemperne. Til sidst vil vi komme med en uddybende forklaring på hele problemkortet.  

Semesterbinding: Vi viser hvordan vi har inddraget Workshopugen, for at give et overblik over 

hvordan hjemmesiden/appen er programmeret. Samtidig viser vi hvordan inddraget Design og 

Konstruktion, for at give et overblik over, hvordan vi har designet vores hjemmeside, samt hvilke 

designmetoder vi regner med at inddrage for at forbedre vores design. Vi viser hvordan vi har 

inddraget Subjektivitet, Teknologi og Samfund, for at vise hvordan vores projekt både er en 

informationsplatform, som indeholder den teknologiske del, og samtidigt dækker den humanistiske 

del.  

 

Produkt: Under det færdige produkt vil vi introducere læseren til vores app, samt give en 

rundvisning på de forskellige funktionsmuligheder. Derefter bliver de enkelte funktioner uddybet 

og et dybdegående indblik i hvordan vores app blev udviklet. 

- Idé til produkt: Her bliver vores idé præsenteret som skal forbedre den nuværende 

brugeroplevelse af informationssøgning på RUC, med fokus på det sociale aspekt. Vi har 

valgt at forholde os til de studerende fra Roskilde Universitet, som kommer til at bruge 

platformen til hverdag.  

- Produktudvikling: Under emnet produktudvikling vil vi komme nærmere ind på de 

forskellige iterationer af vores produkt.  

- Fremtid for vores produkt: I fremtiden forventer vi, at vores applikation bliver brugt af de 

studerende fra Roskilde Universitet. De studerende skal kunne bruge platformen til at se 

deres forelæsninger, bestille billetter til festerne, tilmelde og afmelde sig til arrangementer 

samt foreninger. Derudover, skal de studerende kunne anmode om oprettelse af alle former 

for begivenheder. Sidst men ikke mindst skal de studerende kunne sende os feedback. 

Dermed kan vi forbedre vores hjemmeside med tiden, samt vil vi diskutere fremtiden for 

vores produkt ift. RUC og andre universiteter. 
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Diskussion: I vores diskussion præsenterer vi fordele og ulemper, og afvejer dem op mod 

hinanden. Vores diskussion tager udgangspunkt i problemstillingen, hvorefter vi objektivt 

argumentere for og imod vores produkt.  

- Kildekritik: Her er vi kritiske over den empiri der er blevet anvendt i rapporten. 

Konklusion: Vi vil konkludere vores projektarbejde, samt få svaret på vores endelige 

problemformulering. Vi har i øjeblikket en del forventninger til vores produkt, så i konklusion 

afsnittet vil vi komme ind på, hvorvidt disse forventninger er blevet opfyldt. Derefter vil vi uddybe 

vores arbejde, samt de dårlige sider ved projektet og hvordan man kan rette op på fejlkilderne. 

 

Refleksion: Vi vil reflektere over vores arbejde, hvordan gruppen var opstillet, hvad der kunne 

gøres bedre i de kommende projekter, hvordan den enkelte gruppemedlems arbejde var, samt det 

samlede gruppearbejde.  

- Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftaler laver vi i gruppen, for at alle gruppemedlemmer kan 

give en effektiv arbejdsindsats. Derudover er alle i gruppen orienteret over, den enkelte 

medlemsdeltagelse, og vi kan på den måde støtte hinanden. Hvis dette ikke bliver overholdt, 

er der sanktioner for dette. Samarbejdsaftalen fungerer som en kontrakt mellem 

gruppemedlemmerne. 

Litteraturliste: En liste over vores kilder og bøger. 

PROBLEMFELT 

Vi var til en forelæsning i starten, hvor vi blev introduceret til de forskellige workshops, man kunne 

vælge til workshopugen. Vi valgte workshoppen programmering af mobile web app, med hensigt 

om at finde en løsning til vores problem. I workshopugen lærte vi, hvordan man programmerer en 

webside/app. Vores motivation efter workshopugen blev en del større, da vi kunne se vores 

semesterprojekt, gik fra en idé, til at blive til et produkt. Som der allerede er blevet forklaret i vores 

indledning, har vi har valgt at designe en platform til formål at hjælpe studerende på RUC. 

Platformens primære funktion har vi i gruppen konkluderet skal være at optimere den tilgængelige 

information på skolen, gennem bl.a. at give et større overblik over alle de foreninger, organisationer 

og events der er på universitetet. Problemstillingen opstod gennem vores egen oplevelse af vores 

skolestart. Det har været et relativt kaotisk introforløb, hvor adskillige informationer blev kastet i 
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hovedet på os. Forskellige organisationer blev introduceret for os, men pga. den uoverskuelige 

måde, hele forløbet blev struktureret på, besluttede vi os i gruppen for at udarbejde en ide til en 

platform. En platform, som skulle løse denne problemstilling. Udfordringen har for os været at 

skulle designe en platform, som skulle både være struktureret og brugervenlig. Derfor har vi taget 

udgangspunkt i de hjemmesider Roskilde Universitet allerede tager brug af. 

For at skulle designe en succesfuld platform, har vi designet to fokusgruppeinterviews. Disse 

undersøgelser skulle hjælpe os besvare spørgsmålene fra denne problemstilling vi vil løse. Formålet 

med disse fokusgrupper er at give os et bedre overblik, over hvordan vi kan lave en platform, som 

både er brugervenlig, velstruktureret og samler al informationen et sted.  

For at få et overblik over hvor mange platforme der i realiteten er tale om på skolen, har vi forsøgt 

at belyse det ved hjælp af kortlægning af alle de brugte platforme. De platforme som bruges i 

forbindelse med RUC og RUC’s studieliv er følgende; Facebook, Moodle, RUC-Mail, Privat-Mail, 

Kalender fra Study.ruc.dk, MazeMap, RUC Service Portal og Intra.ruc.dk. Vores plan er at kunne 

tage fire af disse platforme ud af ligningen. Med det menes, at de ikke længere skal hostes på 

forskellige hjemmesider/platforme, men i stedet skal den relevante information findes ét sted. RUC-

Hub. Ved at tage Facebook, MazeMap, Kalender og Moodle ud af den første jungle kan vi, efter 

vores mening, øge overblikket. Vi vil øge overblikket helt specifikt ved at hjælpe brugerne med at 

samle disse fire platforme i RUC-Hub. På denne måde kan man nemmere bevæge sig mellem de 

forskellige informationer. Om det skulle vedrøre organisationer eller omhandle forelæsninger. De to 

visuelle repræsentationer af disse kort kan findes i Bilag nr. 1 og Bilag nr. 2. 

PROBLEMFOMULERING 

Hvordan kan vi designe en app, som kan, skabe mere overblik for nye studerende samt forbedre 

sociale relationer?  

- Hvordan kan vi forbedre deltagelse i de forskellige organisationer på RUC?  

- Hvordan skaber vi et bedre overblik over organisationerne og events for de studerende?  

- Hvorvidt kan vi forbedre trivsel via. Sociale relationer?  

- Hvordan kan vi forbedre, vores produkt med tiden ift. Brugeroplevelser og funktionalitet.  
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METODE 

Vores mål med dette projekt er, som tidligere nævnt, at forbedre overblikket over information, der 

vedrører studielivet på RUC. Det vil vi gøre ved at designe en platform, som skal fungere som en 

”hub” for deling af information der vedrører studielivet. Vi har, til vores anden iteration, udsendt et 

spørgeskema, som skal belyse de reelle behov RUC-studerende har. Hvad de gerne ser 

implementeret i vores produkt. Vi har plottet alle de platforme der bruges til at informere RUC-

studerende omkring praktisk information om events og organisationer, billetsalg og information om 

kurser, som er til rådighed for RUC-studerende (se Bilag 1). Vi har også designet et kort der viser 

hvordan denne information skal kunne findes, efter lanceringen af RUC-Hub (se bilag 2). Vi har 

brugt dette ”kort” til at få et overblik over, hvad der skal og ikke skal implementeres i produktet. 

Samtidig har vi også spurgt, i vores spørgeskema, hvor mange platforme RUC-studerende bruger til 

hverdag, når de skal have deres daglige overblik over, hvad der sker ude på campus. Samtidig har vi 

valgt at plotte et ”kort” over brugeroplevelsen af vores platform. Formålet med dette kort er at vise, 

hvordan vi kan ”streamline” den daglige informationsanskaffelse. I forhold til deltagelses niveau i 

de events, organisationer og kurser, man kan deltage i forbindelse med RUC, har vi også spurgt de 

studerende, hvorvidt de selv mener, at deres egen deltagelse ville stige, hvis informationen omkring 

disse events og organisationer var lettere tilgængeligt. Vores forståelse indtil videre er, at 

oprettelsen af førnævnte ”hub” ville gavne langt de fleste RUC-studerende. Det vil det gøre, ved at 

vi designer en mere enkel og æstetisk tilfredsstillende overblik. Det vil vi gøre ved at tage brug af 

de følgende metoder og modeller. Deltagelsen mener vi, at vi først kan måle efter vores produkt, er 

taget i brug. Vores hypotese dikterer dog, at vi kan øge deltagelsen ved at forbedre overblikket og 

derved oplyse RUC-studerende omkring events, kurser og organisationer, der kan være interessante 

for de individuelle studerende. Overblikket over organisationer, events og kurser kan forbedres ved, 

som førnævnt, at samle al denne information et sted, så de studerende ikke skal holde sig opdateret 

på adskillige platforme. Samtidig mener vi, at et mere enkelt design vil gøre det nemmere at finde 

rundt i den jungle, der findes i denne tid. Det vil vi gøre ved at tage brug at det ”gode” design. 

Ensomhed er en af de største faktorer når det kommer til trivsel. Det er desuden også en af de 

største trusler, man som ny studerende står overfor. Det kan være en betydelig udfordring at skabe 

nogle gode sociale relationer på sit studie, hvis man ikke får hjælp til at komme ind i de mange 

sociale cirkler, der findes på en institution som RUC. ”Et socialt netværk kommer ikke af sig selv” 

(Rantorp, 2014), denne udtalelse kommer formentlig ikke som en overraskelse for mange 

mennesker, men det gør den ikke mindre rigtig. Der forsøges at tage hånd om dette problem i 
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opstartsperioden på mange studier. På RUC har man valgt at bruge ”tryghedsgrupper” i ”Rus-

perioden”, men effekten af disse grupper er ofte kortvarigt for mange studerende. Derfor er det 

vigtigt at gøre informationen omkring events og organisationer lettere tilgængelig. Det er vigtigt, da 

det gør det nemmere for nye studerende at finde andre studerende med samme interesser eller 

hobbyer. Hvis det er nemmere at finde frem til disse organisationer, med potentielt ligesindede 

studerende, lettes noget af den byrde, det er at skabe nye relationer til folk man aldrig har mødt før. 

For mange studerende der føler sig ensomme på studiet er grunden ofte, at de føler, at der er mange 

kliker, der er svære at komme ind i eller at man ikke føler behovet for nye ”venner”, da de allerede 

har deres egne (Rantorp, 2014). Ansvaret for at mindske ensomheden og derved øge trivslen på 

tværs af studielinjer, ligger derfor delvist hos individuelle studerende, men for at mindske denne 

byrde og hjælpe de studerende på vej, er det nødvendigt at gøre de studerende opmærksomme på de 

muligheder, de har til rådighed som studerende. Vi vil fremtidssikre vores produkt, ved at 

implementere en ”Feedback” mulighed i produktet. Dette vil give brugerne muligheden for at 

komme med deres direkte brugeroplevelse og giver os derved mulighed, for at periodisk opdatere 

produktet efter brugerønsker. Det er her, vores iterative design-proces virkelig tager form.  

Efter at have kommet på ideen til en problemstilling og et produkt, valgte vi at tage stilling til, 

hvordan indsamlingen af empiri skulle foregå. Vi blev enige om, at vi skal bruge en blanding af 

kvalitativt og kvantitativt data og har derfor måtte designe to undersøgelser. Det har vi valgt, da vi 

både har brug for deskriptive metoder til at kortlægge det reelle problem vi sidder med. Vi har også 

brug for at vide hvordan dagligdagen er, for de fleste studerende på RUC (Harboe, 2013). Vi er 

derfor nødt til at kunne generalisere de konkrete behov, som de studerende har og derefter kan vi 

implementere disse behov i vores produkt. Det har vi gjort ud fra vores spørgeskema. Vores 

kvantitative data valgte vi at indsamle via et spørgeskema, som vi har udsendt til 1. og 3. semester 

studerende på RUC. Det har vi gjort for at opnå den højeste repræsentativitet som muligt. Vi har 

valgt at indsamle dataene via denne metode, da vi mener, at vi vil kunne indsamle den bedst 

dækkende data. Derved kan vi få det bedst mulige belæg for, at vores problemstilling rent faktisk 

passer ind i den virkelighed, som vi selv har oplevet den ude på RUC. Den kvalitative data som vi 

vil indsamle, vil vi anskaffe ved hjælp af en eller to fokusgrupper. Vi har valgt at bruge 

fokusgrupper, grundet vores ressource begrænsning i dette projekt og vores behov for elaborativ 

data, for at perfekte vores produkt. Dette mener vi bedst opnås via kollektiv dataindsamling 

(Jacobsen, 2018). Udover vores interviews af fokusgrupper, har vi også forsøgt at opsætte et 

interview med en person fra RUC’s it-afdeling, da vi har brug for at få en forståelse for, hvorfor 
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man har spredt information om RUC’s studieliv ud på så mange platforme. Er det er bevidst, eller 

om it-afdelingen er begrænset af andre faktorer. Vi skal desuden også udforske, hvorvidt det er 

muligt at implementere RUC-login i vores produkt. Denne information vil vi indsamle ved hjælp af 

et dybdegående interview, men var desværre forhindret i dette. Vi er bevidste om, at det ikke en 

revolutionær ide, vi er kommet på, men vi er stadig interesserede i at blive klogere på, hvorfor der 

ikke er nogen andre på RUC, der har designet en lignende løsning. Vi har desuden også brug for at 

få tilladelse til at bruge RUC-login i vores produkt. Dette har desværre ikke været muligt. Derfor 

har vi måtte arbejde ud fra det udgangspunkt at IT-afdelingen ikke umiddelbart har tid, til at 

genopfinde måden informationen bliver delt ud på RUC. Med en kombination af de ovennævnte 

metoder kan vi besvare vores problemformulering. Ved at indsamle information omkring hvad de 

studerende savner, for at kunne forbedre deres overblik over studielivet, kan vi via af vores iterative 

design proces sikre RUC-Hub’s fremtid. Med implementeringen af RUC-Hub kan vi sikre, at der 

ikke længere er nogen studerende, der ikke deltager i studielivet på RUC, fordi de ikke er bevidste 

om deres muligheder. Med dette forventer vi at trivslen vil hæves, hvis de studerende tager brug af 

RUC-Hub og bruger studiemiljøet til at finde nye relationer til deres med studerende. På denne 

måde kan de undgå den ensomhed, som så mange studerende bliver ramt af. 

Sammen med vores undersøgelser vil vi tage brug af adskillige design-metoder. Disse metoder vil 

vi bruge til at sikre, at vi designer et ”godt” design. Et ”godt” design har vi diskuteret i gruppen. Vi 

er blevet enige om at grundstenene for et godt design ligger i; brugeroplevelsen, funktionaliteten og 

behovet. Helt overordnet, har vi brugt Soft Design Science Methodology, SDSM, til at generere 

vores ide, da vi stadig var i gang med ide-udklækning. Sammen med SDSM vil vi tage brug af 

iterativt design. Ved brug af iterativ design-proces kan vi sikre, at vi ikke låser os i første version af 

vores produkt. Med iterativt design arbejder vi med adskillige produktiterationer, på denne måde 

giver vi os selv plads til at eksperimentere med forskellige ideer. Vi har brugt ”Storyboard” fra 

”SPRINT” modellen, i starten til at kortlægge vores vision. Ved brug at dette storyboard kan vi 

også sikre at vi alle i gruppen er enige om hvordan vores endelige produkt skal se ud og fungere. 

Vores storyboard kan ses på Bilag nr. 3. Det viser en episode, hvor man ser hvordan RUC-Hub 

fungerer som løsning og hvilket behov den opfylder. Vi starter med at vise en RUC-studerende, 

John, der bliver spurgt om han skal med til et event senere på dagen. John har indtil nu ikke været 

bevidst om, at dette event fandt sted, men han vil gerne deltage. En anden studerende gør nu John 

opmærksom på RUC-Hub. John logger derefter ind på RUC-Hub og ser hvordan han nemt kan 

holde overblikket med denne platform. Til sidst ser man John tilmelde sig Årsfesten via RUC-Hub. 
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Hvorefter man ser John feste med han kammerater til Årsfesten. Dette storyboard viser som sagt 

vores ønskede brugeroplevelse. Det viser præcist hensigten er med vores produkt og hvordan vores 

produkt skal fungere som problemløsning i denne case.  

DATAINDSAMLING OG EMPERISK ANALYSE 

Dette afsnit refererer flere gange til data vi har fået fra det spørgeskema vi har sendt ud til RUC-studerende, datasættet 

kan findes i Bilag 4 

Vi har, som tidligere nævnt, udsendt et spørgeskema for at få en forståelse for, hvad de fleste 

studerende har behov for. Det har vi gjort ved hjælp af Google Forms og derefter sendt 

spørgeskemaet ud på Facebook. Vores hensigt med spørgeskemaet har været at få et overblik over, 

hvad andre studerendes oplevelse har været med studiestart på RUC. Vi kan bruge datasættet fra 

spørgeskemaet til at generalisere behovene på tværs af RUC. Vi har valgt at bruge et spørgeskema, 

da vi gerne vil se den procentvise mening og derved hurtigt kan belyse det umiddelbare behov for 

information, som vi selv har oplevet. Derudover havde vi brug for at få så mange besvarelser som 

muligt og det har derfor ikke været optimalt at udføre mange individuelle interviews. Den data vi i 

første om gang havde brug for, har heller ikke været nødvendig at anskaffe personligt. Vi har, som 

tidligere nævnt, ikke brug for detaljerede besvarelser til vores første iteration. 

Ud fra besvarelserne på vores spørgeskema, kan det hurtigt tydes, at vi ikke er de eneste studerende, 

der finder det besværligt at finde rundt i alle platformene, der bruges i forbindelse med RUC. 

Besvarelserne på vores spørgeskema er hovedsageligt kommet fra 1. semester studerende, med 97% 

af besvarelserne fra 1. semester og 3% 2. semester. Vi har desværre ikke modtaget nogen 

besvarelser fra 3. semester og opefter. Vi har overvejet dette og er blevet enige om, at dette 

selvfølgelig ikke den optimale fordeling af studerende, som vi havde håbet på, men dog, mener vi, 

at dataene stadig er brugbar. Vi føler også, at det er vigtigt at få et billede af erfarede studerendes 

opfattelse af effektiviteten af den nuværende tilgængelighed af information. Dog kan vi ikke tvinge 

dem til at besvare vores spørgeskema. Vi kan se at 90,9% af de studerende, der har besvaret vores 

spørgeskema, følte at introduktionen til RUC’s platforme var lidt til meget uoverskueligt. Dette 

understøtter igen vores opfattelse af den generelle oplevelse af RUC’s platforme. 63,7 % af 

besvarelserne beskrev deres daglige brugeroplevelse stadig er lidt til meget uoverskueligt. Mens 

36,4% føler at brugeroplevelsen er tilstrækkelig i dagligt brug. Dette er ikke overraskende da man 

selvfølgelig vænner sig til at bruge selv indviklede systemer, men det er ikke nogen grund til at 

brugeroplevelsen ikke skal forbedres til at 100% af brugerne er tilfredse og føler sig sikre, når de 
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skal navigere rundt i deres informationsindsamling. Samtidigt viser vores besvarelser at når det 

kommer til information omkring organisationer og events i forbindelse med RUC, så finder 69,7% 

det mindre til meget svært at finde frem til den information de søger. Igen er der en minoritet på 

30,3% der finder informationsindsamlingen okay eller nem. Som tidligere nævnt har man på RUC 

valgt at bruge ”tryghedsgrupper” under studiestarten og ud fra vores besvarelser kan vi se, at der 

bliver taget godt brug af disse grupper med 59,4% af de studerende, der brugte deres 

tryghedsgrupper til at blive informeret omkring events og forelæsninger i starten. Samtidig tog 

40,6% af de studerende brug af kammerater og bekendtskaber der allerede går eller har gået på 

RUC. Vi synes selvfølgelig, at det er en forsat god ide at bruge tryghedsgrupper i opstartsperioden, 

men vi føler ikke, at det er holdbart på lang sigt. Det mener vi ikke, da tryghedsgrupperne hurtigt 

bliver opløst igen. Ifølge vores besvarelser, føler 93,8% at de vil have gavn af en hub, der kan samle 

al information om RUC’s studieliv, mod 6,3% der ikke er interesserede i det. Dette føler vi er et 

godt belæg for at forsætte med vores produkt, da det er tydeligt, at der er et bemærkelsesværdigt 

behov for sådan en hub. Besvarelserne viser også at 38,4% af de studerende tjekker 3-4 platforme 

hver morgen, for at få styr på dagen, mens cirka 50% kun tjekker 1-2 platforme om dagen. Det 

lyder måske ikke som meget, men vi mener, at det aller højst burde være 2 platforme, man skal 

holde styr på til dagligt. De platforme der tjekkes, er henholdsvis Facebook, Moodle, Ruc-Mail, 

Messenger og Study-RUC. Vi spurgte, i vores spørgeskema, hvad de studerende synes var positivt, 

ved de platforme der er i brug på nuværende tidspunkt. Ud fra de besvarelser kan vi se at det kun er 

6,3% der er tilfredse med brugervenligheden og 3,1% er tilfredse med strukturen af disse platforme. 

Dette viser at brugeroplevelsen i de nuværende platforme, er meget langt fra optimale. Vi spurgte 

samtidigt, hvad de studerende fandt negativt. Her kan vi se at 75,8% både finder strukturen og 

brugervenligheden utilstrækkelig. Vi gav de studerende muligheden for selv at komme med forslag, 

til hvad de følte ville øge informationstilgængeligheden. Her viser langt de fleste af besvarelserne, 

90%, at de studerende savner at informationerne er samlet ét sted, der er mere brugervenligt. Vi kan 

se at det kun er 9,4%, der føler at det har et fint overblik over organisationer og events, mens 53,1% 

kun er delvist med og 37,5% slet ikke har overblikket. Igen understøtter dette vores designløsning, 

da vi mener, at vi kan forbedre overblikket med vores RUC-Hub.  

Til sidst spurgte vi de studerende, hvorvidt de selv tror, at deres deltagelse ville stige, hvis de havde 

bedre overblik. Dette var 74,2% enige i. Besvarelserne fra vores spørgeskema taler tydeligvis for, at 

der er et bemærkelsesværdigt behov for at gøre informationen omkring studielivet på RUC lettere 

tilgængeligt. Der er et betydeligt flertal, der har haft en negativ brugeroplevelse, når det kommer til 
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RUC’s mange information-platforme. Vi mener derfor, at vores spørgeskema har fungeret efter 

hensigten. Vi har fået et groft overblik over RUC-studerendes genneralle oplevelse. Vi kan ud fra 

denne data forbedre vores produkt og skræddersyge det, efter hvad de studerende savner. Det der 

klart har vejet mest i denne undersøgelse, er den negative oplevelse, som de studerende har haft 

med RUC’s informations platforme. Dette understøtter som tidligere nævnt vores forventning til 

undersøgelsen. 

For at udføre vores fokusgruppe interviews, satte vi os ned i gruppen og snakkede om, hvad vi følte 

vi havde brug for at få ud af dem. Vi diskuterede hvorvidt vi ville fokusere på at undersøge behovet 

for RUC-Hub mellem de studerende, brugeroplevelsen af RUC-Hub eller deltagernes mening om 

vores æstetiske design. RUC-studerendes behov for en samlet informations hub har vi allerede 

forsøgt at belyse, via vores kvantitative undersøgelse. Vores kvantitative, eller rettere sagt vores 

spørgeskema gav os et fint overblik over behovet for vores platform, samt et roughbillede af, hvad 

de studerende gerne vil se i denne hub. Vi valgte derfor, at vi ville fokusere på at udforske 

brugeroplevelsen af RUC-Hub, samt at få uddybet de allerede definerede behov. Den æstetiske 

oplevelse var vi ikke specielt interesserede i, da vi endnu ikke er begyndt på vores designlayout i 

denne iteration. Samtidig aftalte vi hvor mange interviews vi ville lave, samt hvem der skulle spille 

hvilken rolle under interviewene. Når vi, i gruppen, var blevet enige, kunne vi bevæge os videre i 

processen, og begynde at designe spørgsmålene, efter de behov vi var blevet enige om tidligere. Vi 

valgte at interviewe andre studerende fra Hum-Tek. Det gjorde vi, da vi hurtigt kunne finde nogle 

deltagere, der passede ind i vores målgruppe, som tidligere nævnt er alle RUC-studerende. Vi 

mener ikke, at studiestarts-oplevelsen differentierer betydeligt fra hus til hus på RUC, derfor mener 

vi, at vi forsvarligt kan generalisere RUC-studerendes holdninger og brugeroplevelser, ud fra vores 

Hum-Tek studerende, på tværs af RUC. Vi valgte at lave to fokusgrupper, hver på 4 personer. 

Valget af at bruge mini-grupper byggede på risikomindskning, vores forventning til interviewets 

fremgangsmåde og delvist tid. Grunden til at vi valgte at lave to gruppeinterviews er, igen, at vi 

ville risikoformindske så vidt som muligt. Det vil sige, at vi ville undgå at en deltager kunne 

dominere samtalen i gruppen og derved have effekt på de andre deltagers mening. Hvis vi kun 

havde arrangeret et gruppeinterview, ville vi risikere at sidde med 8 delvist identiske besvarelser. 

Samtidig ville vi sikre, at vi fik mindst en fuld gruppe til vores interview. Dog blev vores ene 

gruppe halveret, da to deltagere meldte afbud og i den anden gruppe havde vi desværre også et 

afbud. Interview-deltagerne var følgende personer; Ahsunalla Wahidi 21 år 1. semester, Kevin 

Daniel Bertelsen 20 år 1. semester, Muaz Ahmed 22 år 1. semester, Simone Jensen 21 år 1. 
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semester, Ayman Fandi 21 år 1. semester.  

Vi valgte, som tidligere nævnt, at bruge mini-grupper på grund af risikomindskning og interviewets 

opsætning. Vi ville gerne have interviewet til at foregå som en diskussion, fremfor en lettere 

uinteressant og muligvis u-oplysende traditionel spørgsmål-svar opsætning. Dette valgte vi at gøre, 

grundet de svar vi søgte, var mere komplekse end ja/nej. Vi ville gerne have dybdegående og 

beskrivende svar på, hvad de studerende mangler for at få et bedre overblik, over deres studieliv. 

Samtidigt ville vi høre en mere detaljeret beskrivelse af deltagernes æstetiske oplevelse ved brug af 

vores platform. Som en ekstra del ville vi gerne høre fra de studerende, om de så nogle mangler i 

vores daværende iteration. Vi mener, at den bedste måde at komme frem til disse eller lignende 

svar, er ved at opsætte interviewet som en diskussion, næsten en debatgruppe. Her vil man ofte få 

draget de fleste informationer ud da deltagerne naturligt vil vælge forskellige roller under 

interviewet. Ved at inddrage disse roller får vi fokusgruppen til at fungere, netop som en 

fokusgruppe. Fremfor at lave noget, der minder mere om et kollektivt interview, som bare vil give 

et slags svar. Helt konkret søgte vi at få bekræftet vores tidligere forventninger til de studerendes 

behov og få en overfladisk forståelse af den nuværende brugeroplevelse af RUC-Hub. Vi kalder det 

en overfladisk forståelse, da den iteration af vores produkt, vi havde til rådighed da interviewene 

fandt sted, stadig var 2. iteration og derved ikke en fuldt fungerende platform. Men ved at bruge 

vores ”mock-up” mente vi stadig, at vi kunne drage dele ud som vi vil kunne bruge til vores 3. 

iteration. Samtidig søgte vi en mere detaljeret beskrivelse af de studerendes brugeroplevelse, når det 

kommer til det nuværende system. Den grundlæggende værdi vi stødte på under denne 

undersøgelse, var enkelhed. Det var tydeligt at deltagerne alle søgte noget, der var mere simpelt og 

derved nemmere at bruge. Flere af deltagerne gav udtryk for, at det for eksempel er svært bare at 

huske, hvad de forskellige platforme hedder og hvad de bruges til. Vi har under denne undersøgelse 

haft flere koncepter, som vi har skulle vælge mellem. Vi har arbejdet med følgende koncepter; 

enkelhed, funktionalitet og æstetik. Med enkelhed fokuserer vi på brugeroplevelsen. Her er vores 

mål at gøre RUC-Hub så brugervenlig som mulig. Hvis det betyder, at vi fjerner nogle funktioner 

fra platformen, vil vi vælge at gøre dette, for at opnå det højeste enkelhed. Ved at gøre brug af dette 

koncept, kan vi forbedre overblikket over studielivet. Dog vil det, som tidligere nævnt, muligvis 

komme på bekostning af nogle funktioner. Det æstetiske design af RUC-Hub vil umiddelbart ikke 

tage skade af at fokusere på enkelhed. Tit og ofte går enkelhed og æstetik hånd i hånd. Når det 

kommer til funktionaliteten, vil vi forsøge at inddrage så mange relevante funktioner som muligt. 

Disse funktioner er ting såsom, booking af lokaler, indbygning af automatisk kalender, køb af 
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billetter til fester og chat-funktion. Hvis vi valgte dette koncept, vil det selvfølgelig komme på 

bekostning af æstetikken og enkelheden. Vi valgte at fravælge dette koncept, da vi ikke søger at 

erstatte platforme såsom Facebook eller studerendes private kalender. Vi ser ikke nogen grund til at 

erstatte mere komplekse systemer såsom lokalebooking. Her mener vi, at det de studerende vil have 

ligeså stor gavn af noget så simpelt, som en hjælpeguide. Det er vores oplevelse, at de studerende 

heller ikke søger en erstatning, men rettere en guide til for eksempel lokale booking. Det sidste 

koncept vi overvejede, var at fokusere på at skabe et æstetisk tilfredsstillende produkt. Med dette 

mener vi at vi vil fokusere på at re-designe vores platform og derved forsøge at gøre 

informationsfordelingen mere overskuelig, ved hjælp af en mere simpel visuel opsætning. Hvor 

enkelhed vil skrabe funktioner væk, vil man med det æstetiske koncept fokusere på den visuelle 

opstilling. Vi har, efter denne undersøgelse, valgt at fokusere på konceptet enkelhed. Det er vores 

forståelse, at det var det, som deltagerne savnede mest. Enkelhed. Besvarelserne fra fokusgrupperne 

gennemgås i det følgende afsnit. Det første vi ville høre fra deltagerne, var hvordan deres oplevelse 

af studiestarten og introduktionen til RUC-platformene. Besvarelserne vi fik var hovedsageligt 

negative, flere gav udtryk for, at det tog dem over en uge at blive nogenlunde kendt med de 

forskellige hjemmesider. Derefter spurgte vi deltagerne, om de umiddelbart havde noget de savnede 

i de nuværende platforme. Alle deltagerne mindes den platform, som de brugte på gymnasiet, 

Lectio. Alle deltagerne erindres at Lectio var brugervenligt og alt var samlet et sted. Deltagerne 

mente, at Lectio var langt mere intuitivt og meget lettere at holde styr på til daglig. For at få en 

forståelse for, hvilken enhed deltagerne bruger til at tjekke RUC platformene spurgte vi, hvor de 

helst så RUC-Hub. Skal det være en app, som man downloader ned på telefonen. Eller ville de 

fortrække en hjemmeside, som selvfølgelig også virker på smartphones. Igen var de fleste deltagere 

enige om, at de mest brugte deres computer til at anskaffe information. Derfor mente de, at de 

meget hellere ville tage brug af en hjemmeside fremfor ”endnu” en app. Dernæst bad vi deltagerne 

udtrykke deres mening om vores ”mock-up”. Hvad mener de om layoutet, hvad er vigtigt for dem at 

se på startsiden og hvordan ser de helst vi integrerer de features som de søger. Her drejede samtalen 

sig mest om organisationer og booking af lokaler. Det var vigtigt for deltagerne, at vi integrerer en 

liste over organisationer og laver en kronologisk oversigt over events. På listen over organisationer 

var det vigtigt for deltagerne, at man kunne komme direkte videre til organisationernes egne sider. 

Det skal gøres via et link, der findes under organisationens ”profil”. Sammen med dette link skal 

der være en kort beskrivelse af organisationen og dens funktion. Under denne beskrivelse skal det 

være muligt at se hvis organisationen har nogen kommende events. Der var mellem deltagerne, en 
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gennemgående oplevelse af forvirring, da det kom til lokale booking. Derfor nævnte flere at de 

enten gerne vil se et ny bookingsystem i RUC-Hub eller bare en guide til hvordan skal bære sig ad 

med at booke lokaler. Til sidst i undersøgelsen spurgte vi deltagerne, om de havde set noget som 

umiddelbart manglede eller skulle fjernes fra RUC-Hub. Her blev der lagt vægt på enkelheden samt 

æstetikken på forsiden. Deltagerne fokuserede samtidigt på import af deres RUC-kalender til deres 

private. Her udtrykte flere af deltagerne, at de gerne så en forenklet måde at overføre sin kalender i 

stedet for den nuværende metode. I denne undersøgelse har vi valgt at hovedsageligt fokusere på de 

negative resultater. Det har vi gjort, fordi vi har søgt at finde ud af, hvad der manglede i vores 

platform, hvis noget overhovedet. Det mener vi, at vi vil kunne komme frem til, i de negative svar, 

fremfor positive svar. Det er efter vores mening, hovedsageligt positive svar vi har modtaget, men 

det er ofte nemmere for en deltager at sige ”Det ser fint ud” fremfor at udpege de dele, som ikke 

opfylder deres forventninger. Ud fra vores undersøgelser føler vi at vi har fået svar på det vi ledte 

efter. Vi har fået svar på hvad de studerende føler de mangler i det nuværende system som RUC 

bruger. Vi kan forstå på de studerende, at de generelt mangler et tilstrækkeligt overblik over 

studielivet på RUC. Det kan forstås ud fra besvarelserne, at størstedelen af de studerende ikke selv 

er tilfredse med den nuværende brugeroplevelse. De studerende savner et overblik over 

organisationerne der findes på RUC. De føler at selve søgningen efter information, for eksempel 

guide til lokale booking er for forvirrende. Desuden savner de studerende overordnet at den relevant 

information er samlet et sted, i stedet for de mange platforme der er i brug i dag. Med indførelsen af 

RUC-Hub kan vi løse alle disse problemer i nogen grad. Vi kan sørge for at den relevante 

information omkring organisationer og events. Det gør vi ved at skabe den omtalte liste over 

organisationer og lave en profil til hver organisation. Vi forbedrer samtidigt 

informationstilgængeligheden for events på RUC-campus og i forbindelse med RUC, ved at lave en 

kronologisk liste, med links til Facebook events. Ved at lette den byrde det er at holde styr på alle 

de nuværende platforme, mener vi, at vi kan forbedre overblikket og sikre at alle RUC-studerende 

er bevidste om hvor mange organisationer og events de kan deltage i. 
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TEORI 

Vi har i gruppen inkluderet adskillige teorier viden til at understøtte vores projekt. Da vores 

platform er et digitalt produkt, har vi undersøgt, hvordan vi kan få det mest optimale ud af vores 

platform, ved hjælp af nogle teoretikere. Vores fremgangsmåde bliver forklaret af Donald A. 

Norman, med en af sine teorier kaldet ”Perceived Affordance”. Det hører ind under et designs 

brugervenlighed, som man også i dette tilfælde kan forbinde til vores platform. Hvordan man kan 

gøre sit design nemmest for sin brugere, i forhold til at kunne finde rundt i hjemmesiden. Det skal 

fungere overskueligt, uden at der skal meget besvær til at finde rundt i. (Norman, 1999). I og med 

vores platform skal skabe et bedre overblik for studerende og forbedre sociale relationer så er det 

meget afgørende at have et design som indeholder ”Perceived Affordance”.  

Teoretikeren Herbert Simon implementerede en teori kaldet ”Design-science” som omhandler 

videnskaben af artefakter. Design-science indebærer at kreerer et innovativt artefakt, som omfatter 

de tekniske evner til hvordan man implementerer og designer et informativt system. Det har en 

relativ god sammenhæng til vores platform, da den indebærer at optimerer tilgængeligheden af 

informationer på Roskilde universitet (Alan R. Hevner S. T., 2003).  

Begrebet ”design-science” indebærer 4 forskellige slags artefakter som bliver beskrevet. 

”Constructs, models, methods, instantiations”. ”Constructs” tilvejebringer sproget til det problem 

og løsningen som skal findes. Derefter bruger ”models” det førnævnte begreb til at fremvise det 

reelle problem. I dette tilfælde passer både vores storyboard og problemkort ind til dette begreb, da 

vi bruger begge modeller til at visualisere et problem samt løsningen. Vores storyboard bruges til 

grafisk at visualisere platformens funktion og designløsningen vi vil implementere. Problemkortet 

der i stikordsform visualiserer vores problem. ”Methods” forklarer om processen til en løsning, som 

kan komme i forskellige former. For vores projekt har fokusgrupper og spørgeskemaer været de 

mest optimale ”methods” i processen til at løse denne problemstilling. ”Instantiation” viser, 

hvordan man implementerer de forskellige typer af artefakter. Platformens færdige udgave ville 

være et godt eksempel her, da man kan se hvordan begreberne bliver taget i brug (Alan R. Hevner 

S. T., 2003).  

Til vores empiriske del af rapporten har vi benyttet os af en teori kaldet ”Behavioral science” som 

forklarer hvordan empirien kommer med hypoteser omkring et produkt/design. Det spørgeskema vi 

har designet, gav et bud på hvordan den nuværende informations tilgængelighed er, med de 
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platforme som Roskilde Universitet bruger. Ud fra vores empiriske afsnit kan man konstatere 

strukturen og den funktionelle del af RUC’s informationstilgængelighed (Alan R. Hevner S. T., 

2003). 

”Information system” bringer en model i spil, der kan benyttes til at opsummere ens design. 

Modellen viser gennem nogle punkter og processer, hvordan man får en optimal 

informationstilgængelighed. Modellen har punkter som ”Enviroment, IS-research og Knowledge 

base”. Hvis vi indsætter vores platform i modellen, for at give et overblik over hvilke kriterier vi 

opfylder, sikrer vi at vi kan designe det bedst mulige produkt (Alan R. Hevner S. T., 2003).  

DESIGNLØSNING 

Som ny studerende er det svært at få et overblik over arrangementer/foreninger og skemaet til 

forelæsningerne. Uanset hvordan man anskuer problemet, kan der ikke herske tvivl om at Roskilde 

Universitet bruger for mange platforme til at formidle information. Således vil vi gøre livet 

nemmere for de studerende, ved at samle informationer fra de forskellige platforme som Roskilde 

Universitet gør brug af, og udgive informationen på en universal platform. Som et resultat af vores 

kvantitative undersøgelse, hvor vi designede et spørgeskema, kunne vi se hvor mange studerende, 

der i særdeleshed mente, at informationen var uoverskuelig. Dette mener størstedelen på trods af det 

faktum, at der var mange informationsplatforme. Udover informationstilgængeligheden hjælper 

vores applikation de studerende med at finde arrangementer, foreninger og fester mm. Vi hjælper de 

studerende med at spare tid, samt undgå at overse eller gå glip af en begivenhed. Vi startede vores 

arbejde i workshoppen, ”programmering af mobile web apps”. Under workshopugen blev 

fundamentet til vores produkt bygget, og vi blev orienteret om den basale viden til programmering. 

Derudover fik vi programmeret vores hjemmeside samt designet den. Da workshopugen var 

overstået, sad vi med en applikation, som manglede en del arbejde endnu. Her begyndte vi at 

arbejde på informationen, som de studerende sender ud igennem applikationen. For at vi skulle 

kunne modtage den information, fik vi hjælp fra FabLab. Vi startede med at købe vores eget 

domain, på denne måde kunne vi hoste vores egen database. Derefter begyndte vi at programmere 

på sammenhængen mellem os, som webhost, og de studerende, der som brugere sender data til os i 

form af feedback, samt den information som ligger mellem de to led. Vi har desværre måtte droppe 

vores ambition om at få dette op at køre, da vi stødte ind i adskillige problemer. Vi kunne ikke få 

overført vores Ruc-Hub fra GitHub til vores rigtige domæne. 
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PROBLEMKORT 

Vi startede med problemformuleringen ”Hvorfor er der ikke et bedre overblik over RUC’s sociale 

miljø”, ud fra dette designede vi et problemkort og tog udgangspunkt i sociale relationer. Efter vi 

havde været til problemformuleringsseminar og midtvejsevaluering, valgte vi at ændre vores 

problemformulering til ”Hvordan kan vi designe en app, som kan, skabe mere overblik for nye 

studerende samt forbedre sociale relationer”. Årsagen til at vi valgte at ændre vores 

problemformulering er at vi fra dette punkt og fremad, tager udgangspunkt i at vores applikation 

skal hovedsageligt være en informationsplatform. Til vores problemformulerings seminar, fik vi at 

vide det vil være bedst, hvis vi tog et valg og kun fokuserede på vores platform som 

informationshub eller som redskab til at forbedre sociale relationer. Vi valgte at fokusere på en 

informationsplatform, som forhåbentligt vil, efter vores forventning, kunne forbedre sociale 

relationer, vha. bedre overblik over social livet på RUC. Dette har så indkredset vores emne samt 

kortfattet vores problem, som vi skal undersøge. Under bilag 5, kan man se at vi har skrevet 

konsekvenserne over vores problemformulering. Uanset hvordan man anskuer problemet, kan der 

ikke herske tvivl om at konsekvenserne medfører til mindre social relation samt lav deltagelse. 

Uanset hvordan man skuer problemet an kan der ikke herske tvivl om, at de største årsager 

heriblandt er at de studerende mangler et overblik over informationer. Dette medfører til at de 

studerende er uoplyste og hvilket kan medføre til lavere deltagelse af sociale arrangementer på 

RUC. Ved lavere deltagelse risikerer vi at formindske kvaliteten og hyppigheden af events for 

studerende. Derved bliver det sværere for ny studerende at møde andre ligesindede studerende. 

Dette kan ultimativt medføre til forhøjet ensomhed. 

SEMESTERBINDING 

Semesterbindingen i dette semester er ”Design og Konstruktion”. Vi har i første omgang startet 

vores projekt ud med et design i tankerne og har derfor allerede fra start, prøvet at tænke ud fra 

design og konstruktion dimensionen. Vi har først sat og ned og forsøgt at finde frem til hvilken 

designtænkning, der passede bedst til vores ide. Vi kom frem til, at Rittel og Webbers 

designtænkning som problemløsning  (Alan R. Hevner, 2004) passede bedst til vores 

problemstilling. Derefter valgte vi at bruge SPRINT-processen  (Unknown, 2010-2012) og 

Hevner’s Tre-Cyklus model  (Hevner, 2007). Vi har valgt at bruge SPRINT-processen, da den også 

i noget omfang inddrager iterativt design i og med, at man vender tilbage til produkter og revurderer 
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kvaliteten af produktet og om, det virker som hensigten. Det føler vi er en god metode at bruge, da 

vores 1. iteration byggede udelukkende på, hvad vi selv mente der var brug for i vores produkt. 

Ting såsom, organisations profiler, events og billetsalg, var efter vores oplevelse noget af det 

vigtigste at implementere i produktet, men efter vores første spørgeskema kan vi nu se, hvad andre 

studerende føler er vigtigt for dem. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder med flere iterationer, da 

brugertilfredsstillelse er en af støttepælene for et ”godt” design. Det er desuden vigtigt for os, at vi 

kan vende tilbage og forbedre produktet i fremtiden, hvis det bliver en succes. Derved kan vi blive 

ved med at komme med flere iterationer, til at forbedre bruger oplevelsen. Hevner’s Tre-Cyklus 

model (Hevner, 2007) har vi valgt at bruge, da vi mener at modellen hjælper os med at skabe en 

mere overskuelig struktur over vores designproces. Vores projekt inddrager også Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund dimensionen, da vi også er interesserede i hvilken omfang, vores produkt 

kan øge trivslen i RUC’s studieliv. Vi mener, at en forbedret rådighed og overskuelighed af RUC’s 

studieliv kan forbedre deltagelsen. Det er vores umiddelbare oplevelse, at der på RUC, som så 

mange andre videregående uddannelser, er mange som for nyligt er flyttet til området og står derfor 

på bar bund, uden et socialt sikkerhedsnet. Vores forhåbning er, at vi ved at kunne forbedre 

deltagelsen, kan mindske mængden af studerende der oplever ensomhed, eller bare styrke 

sammenholdet og tværfagligheden på tværs af husene på RUC. Vi vil derfor undersøge effekten af 

vores produkt på de studerende og deltagelsen. Desværre er vi begrænset af tid, når det kommer til 

indsamling af data vedrørende virkningen af vores produkt, da produktet har brug for at være ude i 

verden i et givent stykke tid og at de studerende rent faktisk tager brug af det.  

PRODUKT 

Da vores projekt handler om at samle informationer et sted, blev vi i gruppen hurtigt enige om vi 

skal lave en app/platform. Der er flere måder vi kunne gøre det på. Nogle af mulighederne, var at 

lave en “Native” app, som vil kører på Android telefoner og iPhones. Det betyder, at man eksklusivt 

udvikler en app til den specifikke platform. I dette tilfælde Android og iOS. Vi valgte i stedet at 

lave en progressive-web-app i stedet. Fordelene ved en progressive-web-app er, at det kan bruges 

på stort set alle enheder, som har en internetforbindelse og en webbrowser. Vores primære mål er at 

lave det til mobiltelefoner, men den kan også benyttes på computere, samt andre enheder med en 

internetforbindelse og en webbrowser. Dette gælder både for almindelige Windows computer og 

MacBooks. En anden fordel ved dette er, at enheden ikke behøver at “loade” noget nyt hver gang 

der bliver trykket på noget. Dvs. alt ting er hentet ned, hvilket gør vores app hurtigere og ideelt at 
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bruge på en mobiltelefon. Vi lavede vores første iteration af vores produkt i workshopperioden. Her 

lærte vi, hvordan vi programmerer en app, hvordan vi redigerer layout, samt hvordan man builder, 

altså hvordan man går fra kode til app. Vi fik hurtigt lært, at vi blev nød til at bruge nogen 

specifikke biblioteker til at hjælpe os med at lave vores app. Det var b.la. Gatsby og Bulma. Gatsby 

hjalp os med at give en skabelon til vores hjemmeside. Her kunne vi arbejde videre ud fra dette, og 

Bulma hjalp os med at designe hjemmesiden, for at få det til at se mere attraktivt ud. (vores hub: 

https://github.com/HUMTEK-2019E/Intro/wiki). Vi blev færdig med 1. iteration af vores produkt i 

workshopperioden og har siden da med hjælp af FabLab arbejdet videre på vores Hub. Under 

udvikling af 2.iteration opstod der problemer, som vi vil kom nærmere ind på i næste afsnit. Til 

vores 1. iteration lavede vi en fokusgruppe, hvor responsen på vores produkt var hovedsagelig 

positiv. De personer som deltog i vores fokusgruppe, kunne godt lide vores produkt, fordi de mente 

det kunne være et godt og nyttigt værktøj til at få overblik over det sociale liv på RUC. Især som ny 

startet studerende. Under fokusgrupperne fik vi respons på vores produkt, herunder feedback og 

ønsker til fremtidige iterationer. Nogle af de ønsker vi fik fra fokusgrupperne til de fremtidige 

iterationer er b.la. en sidemenu, et skema system, en funktion hvor alle forelæsninger kan blive 

overført til ens mobiltelefons kalender mm. Feedbacken fra fokusgrupperne, gav os nye idéer til 

fremtidige iterationer, og vi har efterfølgende diskuteret dem internt i gruppen. Hvilke forbedringer 

vi kan lave, hvilke tilføjelser er realistiske, samt hvordan vi løbende kan holde appen opdateret med 

diverse ønsker, som vi b.la. fik fra fokusgrupperne.  

Nogle af de ting som vi vægter mest i vores app, er b.la. brugervenlighed, drift stabilitet og 

fremtidssikring. Grunden til dette er fordi vi selv oplevet stor forvirring, da vi blev introduceret til 

RUC’s systemer, og dette har vi også lavet en undersøgelse på som vise det samme resultat. Dette 

har så været motivationen for at vores app skal være brugervenlig. Da vores app kommer til at blive 

brugt på en daglig basis er det vigtigt at den er driftsstabil, samt fremtidssikring, da formålet med 

denne app er at gøre det enklere for studerende at holde overblik over social livet på RUC, samt evt. 

blive en del af RUC’s systemer. 

IDÉ TIL PRODUKT 

Idéen til selve produktet startede, som tidligere nævnt, allerede i workshopperioden. Vi havde valgt 

en workshop, som vil gavne os ift. vores semester projekt. Det skal lige siges, at alle i gruppen 

valgte ikke den samme workshop. 2 personer fra vores gruppe deltog i programmering af mobile  

apps workshoppen. I denne workshop lærte vi, hvordan processen for at skabe en progressive-web-
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app fungerer. Hvad det kræver og hvad der skal tages højde i forhold til programmeringsdelen. 

Idéen til vores RUC Hub startede med en skitse, vi lavede i workshopperioden. At lave skitser er 

starten af processen for at skabe vores hub. Skitsen skulle repræsentere, hvordan layoutet på 

hjemmesiden skulle se ud, samt hvilke informationer der vil blive vist på startsiden af vores hub. 

Herefter lavede vi flere skitser, af de forskellige sider på vores hjemmeside, og efter dette valgte vi 

at rentegne dem for at give et bedre visuelt overblik og en idé om, hvordan vi har tænkt os vores 

Hub skulle se ud (Se bilag 6). Gennem denne fase gik det op for os, hvor vigtigt det er at have en 

visuel idé af, hvad man gerne ville programmere ift. hjemmesider. Grunden til dette er at det giver 

en ‘guideline’ for hvad man skal inkorporere i selve koden. Et eksempel på dette er b.la. de drop 

Down menuer som vises, når man trykker på nogle af de store knapper. Et andet eksempel er 

tabellerne med informationer, som kommer under drop Down menuerne. Efter vi havde fået et 

visuelt overblik over, hvordan hjemmesiden skal se ud, begyndte vi at tænke på funktionaliteten. 

Nogle af disse funktioner som vi valgte, er b.la. køb og tilmelding af fest, arrangementer samt 

foreninger, RUC-Login, en chat funktion mm. Disse funktioner var dem, som vi overvejede, men 

givet vi lærte at programmere på 2 uger, fik vi ikke inkorporeret alle funktioner. Dog fik vi hjælp 

fra FabLab til at hjælpe os med at prøve at få inkorporeret disse funktioner i vores 2.iteration. Med 

forarbejdet på plads, kunne vi nu begynde med at udvikle vores hub, som vi vil komme nærmere 

på.  

PRODUKTUDVIKLING 

Efter vi blev færdige med at udarbejde skitserne, samt diskutere hvilke funktioner vores hub skal 

indeholde, kunne vi endelig gå i gang med at programmere. Eftersom vores begrænsede erfaring 

med at programmere HTML og JavaScript, brugte vi en skabelon til at hjælpe os med at lave vores 

hjemmeside. Som tidligere nævnt, brugte vi noget der hedder Gatsby. Gatsby er en database for 

skabeloner til hjemmesider. Da vores mål var at lave en progressive-web-app, valgte vi at gå med 

basic skabelonen, som også bliver kaldt for ’gatsby-starter-default’ (Gatsby, 2019 (opdateret)). 

Grunden til vi gjorde dette var, at med basic skabelonen er der offline support, som er vigtigt når 

man lave apps til telefon, da en telefon ikke har så stor ydeevne, som en Windows computer eller 

som en MacBook har. Basic skabelonen, rigtigt god at bruge, da det ikke var uoverskueligt at forstå, 

som nybegynder. Til at programmere vores hjemmeside, kan man bruge forskellige programmer. Vi 

har brugt et program som hedder ’Visual Studio Code’, da det var det vi fik lært og fik hjælp til i 

workshopperioden. Når man downloader basic skabelonen, bliver den hentet som en mappe. Hele 
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denne mappe åbnede vi i Visual Studio Code for at programmere. Det første vi gjorde, var at skabe 

overblik over hvad mappen indeholdt, og hvilke filer vi skulle arbejde med. Herefter startede vi 

med at arbejde på selve startsiden på vores hjemmeside. I vores tilfælde hedder filen index.js (se 

bilag 7). Det første vi gjorde, var at teste skabelonen. For at teste dette builder man hjemmesiden. 

Når man builder en hjemmeside, sker der følgende; Visual Studio Code laver en local host, hvor 

den hoster vores hjemmeside direkte fra computeren i stedet for et domain. Dette er meget nyttigt, 

da man kan se alle de ændringer vi laver med det samme, i stedet for at lægge det op på et domain. 

Hvis man vælger at teste sin kode på sit domæne, er man nødsaget til at lave en ændring ad gangen. 

Derefter skal man uploade og teste koden på domænet. En ting som vi lærte i workshopperioden, 

var, at vi skal teste/builde hver gang, vi tilføjer eller redigerer noget i vores kode. Grunden til dette 

er det bliver nemmere at fejlfinde, hvis noget skulle gå galt med hjemmesiden. F.eks. hvis vi blev 

ved med at programmere uden at builde og teste hver et eneste ’step’, ville det næsten blive umuligt 

for os at fejlfinde vores hjemmeside hvis noget skulle gå galt. Efter vi fik sikret os alt fungerede, 

som det skulle begyndte vi at programmere. Som tidligere nævnt har vi brugt et bibliotek, som 

hedder Bulma. Bulma har været et vigtigt bibliotek for os at bruge, da det hjalp os med at få vores 

hub til at se attraktivt ud, men også for at optimere det æstetiske design til mobiltelefoner. Dette har 

været en af de vigtigste ting for os. Det første vi gjorde, efter vi havde installeret Bulma, var at lave 

de 5 store knapper på forsiden af vores hub (se bilag 8). En ting som er vidunderligt ved Bulma 

biblioteket, er at der er givet eksempler på, hvordan man laver de forskellige ting på deres 

hjemmeside (Unknown, Bulma, --). Hvis vi tager knappen som et eksempel, så kan man på deres 

hjemmeside gå ind og se hvilke linjer koder man skal tilføje for at f.eks. at ændre farve, give 

knappen en kant, gøre den større, gøre den mindre osv. Dette har været effektivt for os at bruge, da 

vores viden indenfor programmering var begrænset, samt var det nemt at bruge og inkorporere det i 

vores kode. Vi tilføjet en knap ad gangen, og herefter buildet vi vores hjemmeside for at bekræfte 

om alt fungere som det skal. Det næste step var at lave tabellerne, som indeholder informationer, 

som vil blive vist som en dropdown menu. En dropdown menu er når man klikker på en knap bliver 

en givet ting synligt, og når man klikker på den samme knap igen, bliver den givet ting usynligt. I 

vores tilfælde er den givet ting tabellerne eller under menuer. For at lave tabellerne brugte vi samme 

metode som knapperne. Dog lavede vi ikke tabellerne vha. Bulma biblioteket. Vi brugte det som 

allerede er indbygget i HTML, men metoden at gøre det på er det samme. På samme måde som vi 

gjorde med knapperne, fandt vi en programmerings side for HTML, hvor alt stod forklaret og hvor 

tingene kunne ændres til eget behov, så man kan sætte den redigeret kode fra hjemmesiden ind på 
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Visual Studio Code (w3schools.com, --). Vi kommer med et eksempel senere i afsnittet hvor vi 

forklarer hvordan vi har lavet tabellerne. Herefter lavede vi en funktion for dropdown menuerne. 

Dropdown menuerne programmede vi på en anderledes måde. På programmeringssprog kaldes 

dette ’a function’. Selve funktion er følgende: 

function skjul() { 

  let fl = document.getElementById("festListe") 

  if (fl.hidden) { 

    fl.removeAttribute("hidden") 

  } else { 

    fl.setAttributeNode(document.createAttribute("hidden")) 

  } 

} 

Dette er funktionen for dropdown menuen for fester. Som man kan se overstående, har vi kaldt 

funktionen ”skjul”. ”festliste” er hvad vi har kaldt tabellen. På linje 4 står der: 

fl.removeAtrribute(”hidden”). Dette betyder at dropdown menuen er normalt usynligt. Hvis vi så 

kommer vi videre til linje 5, har vi en ”else” funktion. ”Else” funktion bruges hvis handlingen ikke 

er det samme som kravet (w3schools.com, w3school, --). I vores tilfælde har vi brugt ”else” 

funktion til at vise dropdown menuen, når man klikker på den store ’Fester’ knap. Dette gentog vi 

for alle de andre resterende knapper. Med disse ting på plads, testede vi vores hjemmeside for at 

bekræfte, at vores startside på vores hub fungere som ønsket. Nu hvor vi havde vores startside på 

plads, var det til at lave de andre sider. Med andre sider mener vi dem, som man bliver dirigeret til, 

når man f.eks. trykker på køb/tilmed på et arrangement. For at gøre dette oprettede vi en ny fil i den 

samme mappe som index.js, som vi så kaldte page-3, page-4, page-5 osv. Det skal lige siges page-2 

allerede var i mappen, da vi hentede den ned. I alt har vi 14 sider, som man kan blive dirigeret til, 

udover vores index.js side, som er startsiden på vores hub. Da page-2 allerede var oprettet, kopieret 

vi koden fra page-2 til alle de andre sider, som en skabelon for en tom side, som vi nu kunne 

redigere. F.eks. ser page-2 sådan ud efter vi har redigeret den:  

import React from "react" 

import { Link } from "gatsby" 
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import Layout from "../components/layout" 

import SEO from "../components/seo" 

 

const SecondPage = () => ( 

  <Layout> 

    <SEO title="Page two" /> 

    <h1>Billetsalg til fester</h1> 

    <br/> 

    <p>Her kan du købe billetter til alle fester der afholdes på RUC</p> 

    <br/> 

    <table class="table"> 

        <thead> 

          <tr> 

            <th>Fest</th> 

            <th>Køb billet</th> 

          </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

          <tr> 

          <td>HumTek fest</td> 

          <td>75kr</td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td>RUC Fest</td> 

            <td>50kr</td> 

          </tr>  

        </tbody> 

      </table> 

    <Link to="/">Gå tilbage forsiden</Link> 

  </Layout> 

) 

export default SecondPage 
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Page-2, er siden for køb af billetter til fester. De første fire linjer er nødvendige komponenter for at 

sikre siden fungere. Hvis man så går ned på de næste par linjer, kan man se at vi i vores kode har 

givet navnet ’Page two’. Dette bliver ikke vist hjemmesiden, blot på koden for at skabe mindre 

forvirring i vores kode. Herunder er der en linje med følgende tag: <h1/>. Dette tag bruger man til 

at lave overskrifter på en hjemmeside. Under dette har vi et andet tag som er: <br/>. Dette tag 

betyder ’break line’ hvilket betyder den springer en linje over, ergo så der kommer et mellemrum. 

Et tag starter altid med et starttag og et sluttag. Eksempel: (starttag) <h1>…<h1/> (sluttag). Det 

samme kan man se i vores kode. Hvis vi ser på næste linje, er det her vi har defineret tabellen. 

Tagget <thead> er der hvor vi har skrevet overskrifterne fra tabellen (se bilag 9). Inden i tagget 

<thead> er der et andet tag, som er <tr>. Denne tag gør det muligt at skifte kolonner. Efter <thead> 

sluttaget kan vi se på koden, der komme 2 nye tags. <tbody> og <td>. <tbody> tagget er det som 

definerer alt, hvad der står under <thead> ergo under overskriften på tabellen. Tagget <td> bruges 

til at definere rækkerne(https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp). På den fjerde sidste 

linje er der en tekst som har fået et tildelt et ’link’. Dette link gør så man kommer på forsiden. 

Skråsteg betyder startsiden/roden dvs. i vores tilfælde index.js som er startsiden på vores hub.  

De fleste af vores sider, som man bliver dirigeret til på vores hub, ligner meget page-2. Dette 

gælder både hvis vi ser på koden, men også hvis man ser selve siden på vores hub. F.eks. vores 

sidste knap som er ’Send feedback’, er anderledes ift. til de andre sider. Det samme gælder vores 

fjerde knap. Et eksempel på dette er f.eks. siden man bliver dirigeret til når man trykker på ’Send 

feedback’: 

import React from "react" 

import { Link } from "gatsby" 

 

import Layout from "../components/layout" 

import SEO from "../components/seo" 

 

const TwolvePage = () => ( 

  <Layout> 

    <SEO title="Page twolve" /> 

    <h1>Feedback på RUCs Universal app</h1> 
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    <br/> 

    <p>Send feedback om denne app, alt fra kritik, til ønskede funktionalitet.</p> 

    <br/> 

    <textarea class="textarea" placeholder="Her kan du sende feedback om denne app :)" 
rows="10"></textarea> 

    <br/> 

<Link to="/page-13"><button>Send</button></Link> 

<br/> 

 

<Link to="/">Gå tilbage forsiden</Link> 

  </Layout> 

) 

 

export default TwolvePage 

Som vi også forklaret i de foregående eksempler, så er de første fire linjer nødvendige komponenter 

for at sikre hjemmesiden fungere. Hvis vi går et par linjer ned, har vi navngivet siden ’Page twolve’ 

i vores kode for at skabe mindre forvirring. Hvis vi efterfølgende ser på linje 8 og 9, er disse 2 tags 

forklaret i de forrige eksempler. <h1> er tagget for en overskrift, og <br> er tagget for ’break line’, 

altså mellemrum. På linje kommer der er et nyt tag. <p> tagget gør det muligt at skrive tekst på 

vores side, hvor der efterfølgende er et <br> tag igen. På linjen nedenunder <br> tagget kommer 

<textarea> tagget. Dette tag gør det muligt for studerende at skrive input. I dette tilfælde give 

feedback. ’Placeholder’ er i dette tilfælde blevet brugt til at skrive, det går tekst inde i tekstboksen 

(se bilag 10). På næste linje står der: ’rows=”10”. Dette definerer størrelsen af vores tekstboks, og i 

vores tilfælde har vi defineret størrelsen som er 10 rækker. Hvis vi ser på de næste par linjer i vores 

kode, kan man se, at der er 2 links. Den første knap dirigerer til page-13, og den anden knap er 

præcis den samme som i det forrige eksempel altså: <Link to=”/”…</Link>. Hvis vi kigger på 

nærmere på den første knap, så dirigerer den videre til en ny side. Page-13 er meget simpel, som 

kan ses nedenfor:     

import React from "react" 

import { Link } from "gatsby" 
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import Layout from "../components/layout" 

import SEO from "../components/seo" 

 

const ThirteenthPage = () => ( 

  <Layout> 

    <SEO title="Page thirteen" /> 

    <h1>Tusind tak for feedback :)  

        <br/> 

        Vi vil tage det til os, og løbende opdatere appen :) 

    </h1> 

    <br/> 

      

<Link to="/">Gå tilbage forsiden</Link> 

  </Layout> 

) 

 

export default ThirteenthPage 

De første fire linjer i koden er nødvendige komponenter, efterfulgt af vi har navngivet siden ’Page 

thirteen’. Under dette har vi <h1> tagget igen, og inde i <h1> tagget, er der et <br> tag for at gå 

videre til næste linje. Hvis man kigger på den fjedre knap på vores hub, kommer der 3 under 

menuer frem. Når man klikker på en af disse under menuer, vil man blive præsenteret for en side, 

som er næsten identisk til page-13, som man kan se følgende: 

import React from "react" 

import { Link } from "gatsby" 

 

import Layout from "../components/layout" 
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import SEO from "../components/seo" 

 

const EightPage = () => ( 

    <Layout> 

        <SEO title="Page eight" /> 

        <h1>Anmodelse om oprettelse af fest</h1> 

        <br /> 

        <p>Anmod om at oprette en fest</p> 

        <br /> 

        <div class="field"> 

            <div class="control"> 

                <textarea class="textarea is-danger" placeholder="Skriv dit studienr. 
Hvor festen skal afholdes. Hvem der kan komme."></textarea> 

            </div> 

        </div> 

        <Link to="/page-11"><button>Send</button></Link> 

<br/> 

        <Link to="/">Gå tilbage forsiden</Link> 

    </Layout> 

) 

 

export default EightPage 

Dette er page-8, som er siden for at anmode om oprettelse af en fest. Hvis vi sammenligner page-8 

koden med page-13 koden, kan man hurtigt se de to sider er næsten identisk. Det samme gælder for 

de andre under menuer, som er under vores fjerde knap ’Anmod om oprettelse’.  

Efter alt dette formået vi at få vores hub til fungere på et GitHub domain. Vi holdte et møde med 

FabLab for at hjælpe os med at videreudvikle vores produkt. Der var mange funktioner, som vi 

ønskede at tilføje til vores næste iteration. Nogle af disse funktioner var b.la. en køb/tilmeld side 

som fungerer, RUC-login, chat funktion og få feedback og anmod funktion på vores hub til at 
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fungere. Da vi holdte vores første møde med FabLab, og fortalte om de funktioner vi ønskede at 

tilføje, syntes de, det var en for stor mundfuld. Nicholas, som var vores FabLab vejleder, gav os et 

forslag om at købe et rigtigt domain, og få opbygget en database, som kan snakke sammen med 

vores hub. Dette gjorde vi så, men det krævede at få hele vores hub flyttet fra GitHub til vores 

domain, som er ruchub.dk. Vi prøvet at få vores rigtige domain til at virke, men desværre lykkedes 

det os ikke. Grunden til dette var fordi, vores kode var en blanding af HTML og JavaScript. 

Nicholas fortalte os, at et rigtigt domain hovedsageligt kun kører på HTML.  

Vi fik dog formået at lave en database. Tanken bag databasen var, at den skal bruges til at modtage 

henvendelser fra de studerende på vores hub. Herunder anmodninger om oprettelse af fest, 

arrangement, foreninger og feedback. Dette gjorde vi vha. phpMyAdmin. På samme måde som vi 

gjorde inden vi startede med at programmere vores hub, lavede vi en skitse for at se hvad databasen 

skal indeholde og for at have et visuelt overblik over hvordan databasen fungerer (se bilag 11). Som 

man kan se på vores skitse, er der ’3 koloner’ i vores database. Den første er ’user’, den anden er 

’type’ og den tredje er ’text’. ’User’ kolonnen repræsenterer, hvilken studerende der har tastede 

noget. Dette havde vi tænkt os at bruge med RUC-Login, så vi kan se hvem der har anmodet om 

oprettelse af arrangementer, eller givet feedback. Givet vi ikke fik implementeret RUC-login kan 

der stå hvilken som helst værdi (tal) under user. ’Type’ er hvilken slags anmodning, der er tale om. 

Vi har skrevet i vores kode at type 1 er fester, type 2 er arrangementer, type 3 er foreninger, og type 

4 er feedback. ’Text’ kolonnen giver sig selv. Her står alt tekst, som brugeren har skrevet (se bilag 

12 for eksempel på alt dette). Givet vi ikke fik vores hub flyttet fra GitHub til vores domain, 

arbejdet vi videre på vores hub som ligger på GitHub. Vores hub på nuværende tidspunkt fungerer, 

dvs. alt på hjemmesiden virker (se vores hub: https://humtek-2019e.github.io/ruc_event/). Vi har 

dog ikke formået at få tilkoblet databasen med GitHub, da Nicholas fortalte os det vil være meget 

nemmere med vores eget domain. 

FREMTID FOR VORES PRODUKT 

Vi har købt et domain, hvor der godt kunne være en fremtid for vores app. Dog som nævnt tidligere 

lykkedes det ikke for os at få vores RUC-Hub til at fungere på det domain vi købte, så vi arbejdede 

videre på vores produkt som ligger på et GitHub domain. Det skal dog siges at det færdige produkt 

skal have sit eget domain, i stedet for et GitHub domain. Siden det var vores første semester 

projekt, afgrænsede vi det til RUC for at gøre det mere overskueligt for os selv. RUC Hub kunne 
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godt være en funktion, som RUC kan inkorporere, med deres andre systemer såsom Moodle, Study 

RUC, RUC intra osv. Det skal dog siges at vores Hub ikke skal erstatte nogle af systemerne på 

RUC. Men kun at samle informationer og data fra de forskellige systemer på RUC og overføre det 

til et sted, for at gøre det mere overskueligt for studerende på RUC. Dette gælder især de nystartede 

studerende på RUC. Hvis vi tænker ud over RUC så kunne vores produkt godt være en løsning for 

andre universiteter eller institutioner med meget information spredt ud på flere platforme. Vores 

RUC-Hub gør det nemt og overskueligt for alle de nye studerende at holde overblik over det sociale 

aspekt af RUC/andre universiteter. Det skal dog siges, at vi har taget udgangspunkt i RUC, men 

selve hubben kan ændres til andre universiteters behov. Dette er især hjælpsomt til studerende som 

laver overgangen fra gymnasielivet til universitetslivet. På gymnasiet er alt information præsenteret 

på en mere overskuelig måde f.eks. vha. af Lectio. På universitetet skal man selv tage ansvar for at 

f.eks. at finde ud af hvornår man har forelæsninger, hvor man har forelæsninger, hvilke lektier man 

har og det sociale aspekt mm. Vi mener at vores produkt kan hjælpe mange ny studerende, med at 

komme bedre ind i universitetslivet. Vi lavede et spørgeskema, som vi sendte ud og dette 

understøtter, hvad vi selv oplevede, da vi startede på RUC. Mange oplevede at de ikke havde et 

overblik over det sociale aspekt af RUC, men dem som havde overblik i nogen grad over RUC’s 

platforme, synes stadig ikke de havde et tilstrækkeligt nok overblik ift. til det sociale aspekt af 

RUC. Med den data vi har indsamlet fra vores spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview, 

oplevede vi at mange ønsker vores hub burde være en del af RUC’s systemer. Specielt da vi lavede 

fokusgruppeinterviews kunne vi mærke at personerne i fokusgrupperne, virkelig var interesseret i 

vores hub og de var positive overfor ideen at vores hub skulle være tilgængeligt på RUC’s systemer 

fra start af. Størstedelen af deltagerne var sikre deres opstart på RUC blive bedre ift. til det sociale 

aspekt. Det samme kan vi forestille os på andre universiteter. Vi mener at hvis vores produkt bliver 

til realitet, vil det kunne gavne mange ny startet studerende, især de studerende som laver 

overgangen fra gymnasium til universitetet. Ergo, vi kan godt se vores produkt blive til en realitet, 

og blive inkorporeret både i RUC’s systemer, men også andre universiteters systemer.  

DISKUSSION 

I vores projekt har det været en stor fordel, at vi alle har hjulpet hinanden, og haft hjertet på rette 

sted. Der bør således ikke at være tvivl om vores vejleder og Fablab også har været til fordel for 

vores projekt. På trods af det faktum hvis vi gik i stå, fik vi nogle faglige redskaber af vejlederne 

der guidede os igennem processen. Et andet interessant perspektiv er at hvert gruppemedlem havde 
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en rolle, ift. arbejdsopgaverne gennem projektet. Hvilket gjorde at vi fik det mest optimale ud af 

processen. Gennem projektarbejdet oplevede vi en del udfordringer. En af disse udfordringer som vi 

stødte på, var b.la. med vores platform. Vi havde tænkt os at vores Hub skal fungere på vores eget 

domain, men uden held lykkedes det os ikke. Vi arbejdede så videre ud fra GitHub domain, hvor 

vores hub fungerede. Det problem som vi oplevede igennem opstarten på RUC, fik vi understøttet 

med de undersøgelser vi lavede. Herunder spørgeskema og fokusgrupper. Andre studerende oplevet 

samme frustration som os, da vi startede på RUC. Ud fra de data vi indsamlede, var der mange som 

ønskede vores Hub var en realitet i opstartsperioden.  

KILDEKRITIK 

Selvom vi selv har været en del af indsamlingen af denne data, bliver vi samtidigt nødt til at være 

kildekritiske i forhold til de besvarelser vi har modtaget fra vores undersøgelser. Vi må anerkende 

at vi har måtte tage os selv i at vinkle spørgsmålene for meget i vores første iteration af 

spørgsmålene. Det har vi taget højde for og har derfor fokuseret på at få de mest objektive, men 

samtidig gøre besvarelserne så personlige som muligt. Vi har valgt at bruge primære kilder, da vi 

mener at det er vigtigt at få beskrevet behovet direkte fra brugerne. På denne måde får vi den mest 

ærlige og relevante beskrivelse af behovet. Netop fordi det stammer direkte fra deltagerne. En af 

grundstenene for at lave et ”godt” design er brugertilfredsstillelsen. Altså opfylder vores platform 

de behov, som de studerende har. Det føler vi som sagt at vi får det bedst, direkte fra brugeren. 

I forhold til spørgeskemaet, så er kilden opstået i et individuelt online miljø. Besvarelserne har 

været anonyme og deltageren er derfor ikke underlagt noget reelt pres til at svare hvad han 

forventer vi vil have. Derfor anser vi besvarelserne fra spørgeskemaet for at være så objektive som 

muligt. Vores gruppe interview er derimod fremkommet i et socialt miljø. Interviewene fandt sted 

på RUC-campus, med alle deltagere fysisk til stede. Her skal det overvejes at nogle deltagere kan 

svinge deres svar grundet deres relation til os. Derfor valgte vi så vidt muligt deltagere som vi ikke 

havde nogen relationer til. Relationer eller ej, så hændes det at deltagere stadig svinger deres 

besvarelser fordi de gerne vil fremstå som ”gode” deltagere eller lignende. Dette forsøgte vi at 

undgå ved at få deltagerne til at slappe af og føle sig tilpas under interviewet.  

Vi er bevidste om at disse undersøgelser er lavet med et givent formål i tankerne, mere end bare 

nysgerrighed. Vi har som tidligere nævnt taget højde for hvordan vi har formuleret vores spørgsmål, 

så de ikke er ledende. Derved har vi gjort hvad vi kunne for at sørge for at besvarelserne er så 

objektive som muligt.  
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KONKLUSION 

Vi har i gruppen gennem et længere forløb med vores projekt, kan vi konstatere, at vi har løst vores 

problemstilling. Vores primære formål med dette projekt, var at optimerer Roskilde Universitets 

informations tilgængelighed, samt forbedre de sociale relationer. For at vi har kunne komme til der 

hvor vi er nu, har der været en del processer vi skulle igennem. Vi har ud fra vores egen erfaring af 

RUC’s informations tilgængelighed kunne kreere en platform som løsning. Ved hjælp af 

kvantitative og kvalitative metoder, samt teorier fra adskillige teoretiker har vi kunne udarbejde en 

platform, der er struktureret, brugervenlig og informativ. Vi har benyttet os af et spørgeskema og to 

fokusgrupper på henholdsvis 3 og 2 personer. Spørgeskemaet hjalp os med at danne et overblik 

omkring de tilgængelige informationer RUC har på nuværende tidspunkt. Fokusgruppen blev brugt 

som feedback til vores egen platform. Vores storyboard og problemkort har hjulpet os med at danne 

et overblik, omkring hele produktets design og forløb. Vi kan dernæst konkludere at vi har et 

vellykket produkt som designløsning til vores problemstilling. 

REFLEKSION  

Vi vil starte med at reflektere over vores arbejdsindsats. Vores arbejdsindsats, synes vi har været 

rimelig god fra starten, da vi alle i gruppen har ydet med det vi kan bidrage til det produkt vi har 

skabt, samt projektarbejdet generelt. Processen hvor vi har skulle gøre vores ide af et produkt til en 

reel platform, har været lidt af en rutsjebane. Selve arbejdet omkring vores produkt har været 

udmærket, men ikke desto mindre har der været lidt tekniske udfordringer hen ad vejen i forhold til 

at kreerer vores platform. Lige på nuværende plan vil vi i gruppen gerne have succes med at få 

vores platform op og stå. På længere sigt kan der udvikles videre på platformen i forhold til flere 

funktioner og et bedre design. Ud over det så vil det være et fremtidsmål at få vores platform 

implementeret blandt Roskilde Universitets informative hjemmesider. 

SAMARBEJDSAFTALE 

Samarbejdsaftale er et værktøj som vi tog med i vores taske fra gymnasiet. Formålet med at lave en 

samarbejdsaftale er at styrke gruppens ambitionsniveau og arbejdsindsatsen. Fordelen ved at 

inddrage samarbejdsaftale er, at sammenholdet i gruppen bliver styrket samt alle bliver respekteret, 

og hvis nogen i gruppen har brug for særlig hjælp, står resterende gruppemedlemmer klar med en 

hjælpende hånd. Derudover er alle gruppens medlemmer orienteret over den forventede enkelte 



Hamad Ashraf BP1 – Semesterprojekt RUC 
Mathias Jarlbæk Kornmod  Afleveringsdato: 17/12/2019 
Mohammed Harris Beg 
Saad Abbouch 

  Side 34 af 57 

medlemsaktivitet og deltagelse, således så man kan effektivisere gruppens arbejde. Et andet 

interessant perspektiv er, at samarbejdsaftale hjælper med at undgå konflikter i gruppen, og hvis der 

nu skulle opstå problemer, vil de kunne løses hurtigt så man kan komme i gang med at arbejde 

hurtigt som muligt, så gruppen ikke spilder tid. Der bør således ikke være tvivl om at 

samarbejdsaftale bliver indgået i vores projekt arbejde for at det skal være en fornøjelse for alle 

medlemmerne at arbejde, både individuelt samt på tværs af gruppen og sidst men ikke mindst som 

et hold. Samarbejdsaftalen fungerer også som en slags kontrakt for vores gruppe. Dvs. vi har 

indgået nogle aftaler som står skrevet nedenfor, som vi alle er enig om. Hvis nogle af disse aftaler 

ikke bliver overholdt er der sanktioner for dette. Neden for har vi så lavet vores samarbejdsaftale: 

   

Gruppemedlemmer: Hamad Ashraf, Mathias Jarlbæk Kornmod, Saad Abbouch og Harris Beg 

Gruppe nummer: v1924788318  

 

Hvad er vores ambitionsniveau for dette projekt (Ikke bestået, bestået, middel eller over 

middel? - Giv eventuel en karakter for jeres arbejde ud fra egen holdning) 

Vi mener at vores ambitionsniveau er middel, og karakteren som vi har valgt at stræbe efter er 7. 

 

Disse aftaler har vi indgået i vores gruppen, og det er vigtigt at følgende aftaler bliver 

overholdt samt respekteret af alle gruppens medlemmer.  

1. Når vi arbejder, så arbejder vi: 

Gruppemedlemmerne skal deltage aktivt og undgå forstyrrelser fra blandt andet andre 

hjemmesider, telefonen og andre lignede ting.  

2. Man må ikke pjække, og hvis et gruppemedlem ikke møder op, skal han sørge for: 

At informere resterede gruppe, derefter sætte sig ind i tingene. Og undgå at være fraværende 

fremover.  

3. Det er acceptabelt hvis et gruppemedlem ikke møder op når: 

Hvis gruppen er informeret om hvad årsagen er, og de acceptere årsagen. 

4. Det er acceptabelt hvis et gruppemedlem ikke laver sin del af det aftalte arbejde når:  

Der er en stor begrundelse, for eksempel en tragisk ulykke.  

5. Hvis et gruppemedlem ikke laver sin del af det aftalte arbejde til tiden, løser vi dette 

problem ved at: 
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Hjælpe det enkelte gruppemedlem med sin del, og ved at sætte personen ind i opgaven og 

hvad den del som vedkommende ikke fik lavet. 

6. Alle gruppens medlemmer har ansvaret for at gemme sit eget, samt det fælles arbejde 

som er lavet: 

I vores gruppe har vi lavet et fælles dokument på Google-docs hvor vi skriver vores 

projekter. Derudover har vi en semestergruppe over iMessage hvor vi kommunikere dagligt, 

samt vores Facebook gruppe som vi bruger til at opdatere hinanden mht. til vores projekt. 

7. Hvis vi oplever konflikter/problemer i projektarbejdet, løser vi dette problem ved at: 

Snakke om problemerne og komme frem til en løsning. Og hvis problemet er for stort til at 

selv løse det, vil vi spørge vores vejleder om råd, samt komme med en beslutning til 

hvordan problemet skal løses, da vores vejleder i sidste ende har de sidste ord.  

8. Hvis et gruppemedlem ikke overholder denne samarbejdsaftale som vi har lavet, har 

vi aftalt at: 

Give vedkommende en advarsel, og hvis der er flere overtrædelser, bliver man smidt ud af 

gruppen.   
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