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English Abscract  

Stress has throughout history helped us survive l by triggering our fight or flight response, during 

situations we deem threatening, as we evolved overtime so has perception of threats, our fight or 

flight no longer triggers exclusively, when we are in a life or death situation. It triggers when we 

feel pressured, be it by society or academics. The purpose of this study is to inquire more 

knowledge about the effects and causes of stress on the body and mind and how a design could 

be developed to relieve some of the symptoms stressed out students’ experiences. The study 

utilizes the core beliefs of cognitive behavioral therapy (our thoughts influence our feelings and 

feelings influence our behavior) as a foundation for a design solution, because our perception and 

reaction to stressors can impact us negatively 
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Forord 

Hvorfor har vi valgt at skrive om dette emne?  

Vi har valgt at skrive, om dette emne da gennem vores tid som studerende, både på gymnasiet og 

universitet, er vi blevet vant til at se vores medstuderende, gå under med stress. Dette har været 

et problem, som har stået på siden vores tid som studerende på gymnasierne, og fortsætter med 

at være et problem på de videregående uddannelser som RUC. Stress har en effekt som giver 

studerende mindre lyst til at deltage i skolen, og kommer dermed længere bagud, hvilket så 

resultere i, at de bliver mere stresset, da de føler at de kommer længere og længere bagud. Vi har 

selv prøvet at have stresssymptomer, og kender derfor til, hvordan det kan føles at være ramt af 

stress. Desuden har vi begge haft venner, som har lidt at stress under skolen, hvor det har ført til 

nogle konsekvenser på deres studie som resultat af stressen. Vi vil derfor gerne finde en måde, at 

hjælpe de stressramte studerende på, hvorpå vi måske kan mindske stress symptomerne hos 

studenterne. 

Hvilke erfaringer har vi inde for dette emne?  

Vi har ikke nogen faglig viden inde for vores emne, udover det meget lille research, som vi havde 

lavet før vi gik i gang med vores projekt. Informationssøgning kommer til at starte fra bunden af, 

og alt teori som indgår stress bliver skaffet gennem litteratur og de mange forskellige databaser. 

Udover den faglige viden, kender vi fra os selv og bekendte, følelsen af at være ramt af stress, og 

hvordan stresssymptomerne kan påvirke en.  

Hvad er formålet med at skrive om dette emne?  

Et ønske om at gøre uddannelsesinstitutionerne mindre stressfyldte for de studerende. Ordet 

stress er et tabubelagt emne, og der er mange unge som går rundt og gemmer deres stress, fordi 

de skammer sig over deres stress. Derfor er det et emne, som ikke bliver snakket nok om. Vi 

ønsker at starte en samtale, om hvor omfattende dette problem stadig er på 

uddannelsesinstitutionerne, og hvordan indsatsen ikke har været særlig stor for at gøre noget ved 

problemet. Selvom det er bevist igen og igen at det er et kæmpe problem på 

uddannelsesinstitutionerne. 
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Begrebsafklaringer 

• Stress 

Stress er en tilstand forårsaget af akut eller kronisk ubalance mellem belastninger og ressourcer til 

at genoprette balancen (Perski, Karolinska) 

• Kognitiv adfærdsterapi 

KAT er psykoterapeutisk behandling for mange psykiske sygdomme og stress relaterede problemer 

(APA Div. 12 (Society of Clinical Psychology)) 

• Placeboeffekten 

Placeboeffekten i vores sammenhæng er følgende; hvordan positive tanker og forventninger fra 

både patienten og lægen/professionelle kan være med til at forstærke effekten af 

behandlingen/pillen. Vi har valgt at se på placeboeffekten som en positiv ting i stedet for som 

noget værende negativ. (Benson & Stark, 1998, p. 121) 
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Indledning 

Stress er et alvorligt problem i vores samfund, som kan have store konsekvenser for den 

individuelle og samfundet i dets helhed. Stress er mere eller mindre blevet socialt accepteret, på 

den måde at det er normalt at kende en som lider af stress, da problemet er så udbredt som det 

er. Alle kender følelsen af at være ekstremt presset, når det føles som om du ikke kan nå det hele, 

der er blevet smidt en masse opgaver i hovedet på dig, og alting virker ekstremt uoverskueligt, og 

selvom du er god til at planlægge og fordele din tid, kan stress også ramme dig i form af eksternt 

pres eller negative ændringer i dit nære miljø 

Stress tager denne følelse, og gør den permanent. Motivationen til at få lavet noget er dalende og 

kan ende i totalt kollaps, som enten kan betyde frafald på uddannelser eller en masse sygefravær 

fra arbejdet. 

Vi selv kender til følelsen af stress enten i form af akademisk, ekstern og intern pres, men vores 

mestringsmetoder er ikke det mest produktive, hvis det har været en hård uge og vi har 

afleveringer, lektier, kan det virke uoverskueligt at skulle begynde overhovedet, i stedet for at 

begynde på de ting som er vigtigt, kan man blive fanget af f.eks. En ny serie på Netflix eller 

Gaming, det medfører bare at vi i situationen ikke føler os stresset men efter vores periode er 

overstået føler vi mere pres som vi selv er skyld i. dette problem ser vi ikke kun i os selv men også 

medstuderende gennem årene. Man substituerer Netflix og Gaming med en bytur med slænget og 

i  et ekstreme tilfælde frafald fra ens studie. 
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Problemformulering 

Der er rigtig mange studerende på videregående uddannelser, som går rundt med stress. Dette 

skyldes delvist det enorme pres for at klare sig godt i skolen, hvis man gerne ville på sin 

drømmeuddannelse. Studenter kæmper for at få den bedst mulige karakter, så mulighederne for 

gode jobs er gode. Hvilket resulterer i frafald på deres uddannelser, og et dårligt social liv.  

Vi vil gerne undersøge ud fra egen interesse, hvordan man kan kombinere KAT, Teknologi og 

Fysiologi, til et design som kan lindre på stressen på uddannelsesinstitutionerne. Vi vil gerne tage 

hånd om de fortabte studerende, som føler sig overbelastet og give dem et redskab, som de kan 

bruge. 

Vores problemformulering som vi endte med at bruge til vores projekt, kom til at hedde: 

Hvordan kan vi ved hjælp af KAT, Teknologi og Fysiologi, give de stressramte studerende et 

redskab, som kan lindre på den overvældende stress? 

Vores problemformulering er et resultat af den forundersøgelse, vi gjorde os for at få indsigt på, 

hvordan vi ville håndtere vores emne. Vores emne startede oprindeligt med at være omkring 

negative tanker hos studerende, og hvordan vi kunne forhindre at det førte til psykiske 

sygdomme, som stress, angst og depression. Negative tanker var dog svært at definere, og efter 

research fandt vi ud af at der var et større behov for at lave et produkt, som kunne hjælpe de 

mange stressramte studerende. Idéen til at inkorporere KAT og Fysiologi i vores design, kom fra 

vores egen interesse og viden, som vi godt kunne tænke os at arbejde med. Teknologi-delen af 

projektet kom på grund af inspiration fra apps, som Sanvello og Daylio, der hjælper med 

stresssymptomer på hver deres måde, det har dog også betydet at vi har fokuseret mest på apps, 

da det er det, vi selv gerne vil lave. 
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Problemafgrænsningen 

Vi er afklaret med at vi ikke kan ændre på præstation- og perfekthedskulturerne, da det er en for 

stor mundfuld at tage, og da vi ikke har nogen form for ekspertise inden for faget. Vi kunne godt 

tænke os at designe et produkt, som hjælper den individuelle studerende, dem som går med deres 

stress alene, fordi de ikke har nogen at snakke med det om, eller har en form for skam overfor 

deres stress. Stress er et meget bredt emne, da ordet har mange forskellige betydninger. Den form 

for stress som vi har valgt at fokusere på, er den akutte eller den kroniske ubalance, som sker 

mellem ressourcer og belastninger (Perski, Karolinska). For at kunne danne viden om de forskellige 

fag (KAT, fysioterapi) har vores kildesøgning metode været gennem brugen af nøgleord “CBT, 

stress, stress reduction exercises” på google og det kongelige biblioteks søgemaskiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roskilde Universitet 1. Semesterprojekt Vejleder: 
Gruppe nr. Mathias Nielsen og Alex Eriksen Niels Jørgen Skjalholt 

Arbejdsspørgsmål 

Introduktion til arbejdsspørgsmålene / Læsevejledning  

Arbejdsspørgsmål 1: Hvor mange studerende bliver ramt af stress? 

I dette afsnit vil vi kigge på data fra Danmarks Evaluering Institut og Undervisning- og 

Forskningsministeriet, og sammenligne dem for at finde ud af, om de er enige omkring 

stressproblemet på uddannelsesinstitutionerne. Her checker vi op på, hvad resultatet af deres 

undersøgelse var, og om de kunne bruges til noget. 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan påvirker det de studerende når/hvis de bliver ramt af stress? 

I dette arbejdsspørgsmål vil vi tage et kig på, hvilken påvirkning der sker rent psykologisk og 

medicinske på den individuelle person. Her tager vi teori fra Lazarus, Folkmann, Netterstrøm og 

Seyle. 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvad er KAT og hvor stammer ideen fra? Hvorfor KAT? 

Dette afsnit indeholder historien omkring KAT, og hvordan de forskellige psykologiske discipliner 

er med til at bidrage til udvikling af KAT, samt et afsnit omkring hvorfor vi har valgt KAT frem for 

de andre discipliner indenfor psykologien 

Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan inkorporere vi fysiologi ind i vores app? 

Vi antager at stress medfører at kroppen, bliver meget anspændt, og folk glemmer efter en 

stresset episode at slappe af i deres muskler. Måden vi vil svarer på dette, er at skabe os viden 

inde for fysiologi, for at finde ud af hvilke øvelser vi kan inkorporere ind i vores app. Dette afsnit 

kommer vi ind på hvordan stressen påvirker kroppen på et biologisk niveau og kort omkring 

hvordan fysiologiske øvelser som progressive muskelafspænding kan være med til at lindre 

symptomerne på stress. 

Arbejdsspørgsmål 5: Hvordan kan vi anvende placeboeffekten til at forbedre folks oplevelse af 

terapiprocessen? 

I dette afsnit, vi hvor stor en rolle placebo-effekten, spiller i en terapeutisk proces samt andre 

måde at bruge placebo-effekten på udover kalkpiller og snyd. 



Roskilde Universitet 1. Semesterprojekt Vejleder: 
Gruppe nr. Mathias Nielsen og Alex Eriksen Niels Jørgen Skjalholt 

Arbejdsspørgsmål 6: Hvordan har man tidligere anvendt teknologi til at behandle stress? 

Vi tager et nærmere kig på nogle af de teknologier, som har prøvet at håndtere stress. Vi kigger 

nærmere på Daylio, Sanvello og fra Eclectic Energies, for at se hvordan de har lavet deres design, 

for at prøve at lindre stress.  

Arbejdsspørgsmål 1: Hvor mange studerende bliver ramt af stress?  

Vi ønsker at lave et produkt, som skal hjælpe studerende med deres stress, men før vi begynder at 

udarbejde et produkt, bliver vi nødt til at finde ud af hvor omfattende problemet er. I dette 

arbejdsspørgsmål vil vi kigge på en række undersøgelser som er lavet over stress på 

uddannelsesinstitutioner.  

Den første undersøgelse som vi har kigget på, er fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som har 

spurgt en række unge studerende, der er i gang med en videregående uddannelse. Undersøgelsen 

blev baseret på de studerendes egen følelse af stress. Selve følelsen af stress er blevet målt ved 

hjælp af spørgeskemadata, som er blevet indsamlet over flere forskellige omgange. Resultaterne 

viste at allerede halvt år inde i uddannelsen, har hver tredje studerende følt sig stresset. Her er det 

særligt kvinder, og studerende som ikke har nogen form for social støtte, der føler sig ramt af 

stress. EVA har spurgt de studerende, hvad følelsen af stress skyldes, de studerende svaret med 

følgende; at de faglige krav, tidspres og personlige forhold, viser sig at være de største faktorer 

blandt de studerende. Undersøgelsen blev lavet d. 03/09 2019, hvilket betyder at undersøgelsen, 

stadig er relevant den dag i dag. 

(Dich,2019, Kommunikationskonsulent for Danmarksevalueringsinstitut) 

Den næste undersøgelse som vi vil kigge på, er en undersøgelse lavet af Uddannelses- og 

forskningsministeriet. Ligesom Danmarks Evalueringsinstitut har de brugt spørgeskemaer, til at få 

svar fra over 100.000 studerende fra videregående uddannelser. Resultaterne af denne 

undersøgelse viste ligesom EVAs undersøgelse, at kvinder har en større tendens til at føle sig 

stresset, men der er stadig en betydelig andel af mænd, som føler sig stresset. Undersøgelsen viste 

at 36% af de studerende oplever ofte stærke stresssymptomer op til eksamen. Det mest 

chokerende fra denne undersøgelse, er de 18,2% som oplever altid eller ofte stærke 

stresssymptomer i forbindelse med deres studie i hverdagen. Undersøgelsen viser dog også at 82% 

er de studerende, er enige eller meget enige med at de generelt føler sig godt tilpas på deres 
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uddannelse. Dog er 18% stadig for højt, og der skal der gøres noget ved mener Tommy Ahlers. 

(Søndergaard, 2019, Pressekonsulent for Uddannelses- og Forskningsministeriet) 

”Som studerende må man gerne være presset og nervøs op til en eksamen eller en svær opgave, 

men ikke hver dag. Det bekymrer mig, at næsten hver femte studerende oplever stress i 

dagligdagen, og at vi kan se, at stress rammer så bredt. Det vil jeg gerne være med til at ændre. 

Jeg tror, en del af løsningen kan findes i en kulturforandring, hvor vi tager et opgør med 

perfekthedskulturen og frygten for at fejle” – Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy 

Ahlers. 

Uddannelses og forskningsministeriet mener at vi skal få startet debatten om, hvor vigtigt det er at 

vise det uperfekte og turde fejle, fordi det er sådan vi lærer. Der er ikke nogen hurtig løsning på 

stressproblemerne som de studerende oplever. Udover at få skabt en debat om det uperfekte. 

Ønsker Tommy Ahlers også at kigge på optagelsessystemet, justere karakterskalaen, og få 

afskaffet sig ting som hurtigstartsbonussen. Desuden kan der også være ting på selve 

uddannelsesinstitutionerne, som man skal kigge på, som f.eks. studielivet, feedback og den 

eksperimenterende tilgang til læring. Tommy Ahlers mener at dette er et problem, som kun kan 

løses ved at kigge på perfekthedskulturen, og gøre et opgør med den. 

(Søndergaard, 2019, Pressekonsulent for Uddannelses- og Forskningsministeriet) 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan påvirker det de studerende når/hvi s de bliver ramt af 

stress? 

Psykologiske Påvirkning: 

I dette felt vil vi kigge nærmere på hvordan stress påvirker den indre dialog, 

” Stress is experienced when a person perceives that the demands exceed the personal and social 

resources the individual is able to mobilise. This is called the ‘transactional model of stress and 

coping.”  – Richard S. Lazarus, forsker og professor i psykologi på University of California. 

Lazarus mener at hverken omgivelsernes begivenheder, eller personens reaktion kan definere stress, 

men at personens opfattelse af givne begivenheder, er den vigtigste faktorer. Ifølge Lazarus er de 

effekter som stress har over en person, er baseret på en persons følelse af trussel, sårbarhed og 

evnen til at overkomme, i stedet for den stressfulde situation. Hans definition af psykologisk stress 
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er et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som bliver vurderet af personen til at 

overskride hans eller hendes ressourcer, og bringer dermed fare til hans eller hendes helbred. 

(Lazarus og Folkman, 1984) 

Lazarus bruger Appraisal teorien, og arbejder videre på den. Den originale Appraisal teori beskriver 

hvordan vi vurderer begivenheder som sker rundt omkring os. 

Den primære vurdering er når vi vurderer os for, om en situation er truende eller positiv, relevant 

eller irrelevant til vores egen situation. Der er 3 ting som bliver evalueret: 

1. Er truslen væsentligt for den person? 

2. Er det et positivt sammenstød? 

3. Er det truende, skadeligt, udfordrende? 

Hvis personen beslutter sig for at situationen er truende, kan det fører til: skader, sygdom, vrede, 

væmmelse, skuffelse, bekymringer, angst, en frygt reaktion, en udfordring eller forgribelser. 

Den sekundære vurdering er når vi vurderer hvilke ressourcer er tilgængelige for os til at bekæmpe 

eller overkomme med stressfaktoren. Den individuelle vælger måske de følgende at bruge: 

Interne muligheder: Viljestyrke, indrestyrke 

Eksterne muligheder: Professionel hjælp, venner og familie. 

(Lazarus og Folkman, 1984) 

Medicinske/Fysiske Påvirkning 

I dette felt vil vi kigge på hvordan stress påvirker vores krop, altså hvordan kroppen begynder at 

reagere, som svar på stress.  

” I medicinsk sammenhæng er stress en tilstand i kroppen, det vil sige effekten af en påvirkning. 

Denne tilstand har både en fysiologisk og psykologisk side og er altså et bredere begreb end det, 

psykologerne bruger. Rent fysisk er stresstilstanden kendetegnet ved, at det såkaldte sympatiske 

nervesystem, der får blodtrykket og puls til at stige, aktiveres. Desuden sker der en 

energimobilisering, idet stofskiftet forskydes i katabol (nedbrydende) retning, så blodets indhold af 
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sukker og fedt øges. Samtidig bliver immunforsvaret påvirket. Det betyder, at risikoen for udvikling 

af sygdom på længere sigt øges. Psykisk giver stress en række forskellige uspecifikke symptomer, 

hvoraf søvnløshed, anspændthed, irritabilitet og ulyst er de mest karakteristiske” – Bo Netterstrøm, 

dr. med., speciallæge i arbejdsmedicin, Kalmia Center mod stress 

Det som Netterstrøm beskriver her, er hvordan kroppen reagere når den bliver udsat for stress. De 

reaktioner som kroppen gør sig, er ønskværdige i den akutte og konkrete situation, men hvis man er 

udsat for stress over en længere periode, bliver reaktionerne for hyppige, stopper reaktionerne med 

at fungere som beskyttelse mod noget truende eller farligt, og reaktionerne selv går over og bliver 

truende og faglige. Reaktionerne sker som en reaktion, til at gøre os i stand til at skulle møde trusler 

eller farer i vores omgivelser, så kroppen er bedst muligt forberedt i en truende eller belastende 

situation. Reaktionerne som hjernen sætter i gang for at gøre kroppen parat er følgende: 

- Åndedrættets hyppighed øges dramatisk. 

- Blodtrykket stiger i kroppen. 

- Pupillerne bliver udvidet. 

- Ens mund bliver tør. 

- Stresshormoner bliver udløst. 

- Muskler bliver anspændt, dette er især gældende for nakke og skuldre. 

- Leveren begynder at udsende glukose (sukkerstof), som energi til musklerne. 

("Kroppen og stress | Stressforeningen", 2017) 

Påstanden fra Netterstrøm bliver understøttet af Hans Selyes General Adaption Syndrome. Teorien 

er en stress model, som forklarer hvordan en stresset begivenhed kan true kroppens helbred, det 

fører til en 3-stadie krops reaktion. De 3 stadier som bliver beskrevet i denne model er Alarm, 

Resistance og Exhaustion. På modellen kan vi se hvordan kroppens modstandskraft reagere jo 

længere tid at personen går med stress i kroppen. En model som beskriver 3-stadiekrops reaktionen, 

kan man se på bilag 1. 
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Homeostasis på modellen er der til at vise hvordan modstandskraften er, før kroppen finder tegn på 

stress i kroppen. Homeostasis er den kræft til at bevarer et relativ stabilt indre tilstand, selvom 

ændringer sker rundt omkring dig. Kraften til at regulere kroppens indre energi og dermed overleve. 

Det første stadie i modellen er Alarm, hvor kroppen har fundet tegn på stress for første gang. Når 

kroppen mærker tegn på stress, reagere kroppen med en ”kæmp eller flygt” reaktion. Kroppen 

stimulerer dit sympatiske nervesystem, som er en del af det autonome nervesystem, og sætter 

ressourcer ud til resten af kroppen så man er klar til at møde truslen. (Lucille, 2016) 

Det andet stadie er Resistance(modstand), her har kroppen gået med stress i kroppen i noget stykke 

tid. Kroppen prøver på at modstå og kompensere, imens at det parasympatiske nervesystem prøver 

på at få mange af de fysiologiske funktioner tilbage til et normalt niveau, mens kroppen fokusere 

ressourcer på at kæmpe imod stressfaktoren. 

Det sidste stadie er Exhaustion(udmattelse), i dette stadie har kroppen siddet med stressfaktoren i en 

længere periode, og som resultat ikke kan kæmpe imod på samme niveau mere. Hormonbalancen 

ender med at blive tabt fuldstændigt, og man bliver modtagelig overfor sygdomme, og i meget 

ekstreme tilfælde død. (Lucille, 2016) 

 

 

 

 

 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvad er KAT og hvor stammer ideen fra? Hvorfor KAT?  

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er veletablerede som en effektiv psykoterapeutisk behandling for 

mange psykiske sygdomme, og stressrelaterede problemer i erhvervsmæssige miljøer samt er det 

veldokumenterede, men det er dog ikke alle patienter som viser forbedring. Trods årtiers 

forskning i effektiviteten af psykologiske terapiformer som KAT, er der stadigvæk ikke meget viden 

omkring, hvorfor disse former for terapi virker. Kernekonceptet i KAT er baseret på ideen; vores 
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tanker påvirker vores følelser, vores følelser påvirker vores adfærd, og vores adfærd påvirker vores 

liv, og de beslutninger vi tager i livet(Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, & Fang, 2012) 

. KAT blev udviklet af den amerikanske psykiater Aaron T. Beck i 1960'erne en sammenlægning af 

forskellige kognitive og adfærdsteorier; kognitiv psykologi, adfærdsterapi, rationel-emotiv 

adfærdsterapi og andre. Kognitiv psykologi største bidrager er Sigmund Freud som er kendt 

indenfor psykologi-faget for hans personlighedsmodel bedre kendt som ægget. Freud 

argumenterede for at man er i konstant krig med sig selv indeni, på grund af de tre personligheder 

som hvert menneske har(Kragh, 2018). 

Superegoet som er personens moralske side som tvinger os til at bekæmpe vores instinktive 

impulser, det er med til at kontrollerer vores fornuft/ego, hvis en person har et underudviklet ego, 

er det sværere for personen at kontrollere deres lyster og behov. Samtidigt er det sværere for 

personen at sætte sine grænser for deres egen handling, instinkterne kaldt for det ‘et, den 

ubeviste primitive del af mennesker det indeholder vores lyster og behov som sexlysten eller 

aggressioner. 

Adfærdspsykologi 

Indenfor adfærdspsykologi bliver individet betragtet, som et biologisk individ der igennem livet 

udsættes for forskellige stimuli, og dermed skaber individets personlighed. De to faktorer som er 

med til at forme personligheden, er den biologiske reaktion og eksterne stimuli. I modsætningen 

til kognitiv psykologi er det ubevidste ikke en væsentlig faktor, det betyder dog ikke at adfærds 

psykologerne ikke anerkender det ubevidste. Individets følelser er ikke centrum for adfærds 

psykologerne, det er derimod individets handlinger. Et velkendt felt indenfor adfærdspsykologi er 

klassisk betingning, en læringsproces hvor en betinget stimulus bliver parret sammen med en 

ubetinget stimulus, den ubetinget stimulus fremkalder et automatisk respons. Når den anden 

stimulus bliver introducerede, resulterer det i en indlært respons. Et berømt eksempel herpå er 

Pavlovs hunde hvor en klokke (betinget stimulus) parres sammen med mad (ubetinget stimulus) 

som resulterer i at hundene savler (ubetinget respons) efter noget tid begyndte hundene at salve 

uden at maden var til stede (Mcleod,2018, Oct 08). 

Rationel-emotiv adfærdsterapi 
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Rationel-emotiv adfærdsterapi (REBT) blev udviklede af en amerikansk psykolog Albert Ellis i 1955. 

Terapimetoden er skabt til at hjælpe folk med at ændre sig indeni på det følelsesmæssige plan 

(Frogget, 2005). Terapiprocessen er konfronterende og aktiv. Nogle af de kognitive metoderne 

indenfor terapien er; at konfronterer patientens irrationelle tanker/holdninger (Dryden, 1995, pp. 

155-158) f.eks. ved at pointere hvor irrationel deres tanker er, hvis de tænker at de skal være god 

til alting, før at de føler at de er noget værd. Tankestop, hvor terapeuten afbryder patientens 

negative tanker ved at råbe stop eller noget lignende. Hjælpe patienten med at se deres situation 

fra en mere positiv vinkel og problemløsning. De emotive metoder inkluderer rollespil, observering 

af andres adfærd, og om deres adfærd bliver straffet eller belønnede, humor og skam 

fremkaldende øvelser, som bruges med henblik på at hjælpe patienten med at bearbejde de 

forstyrrende følelser forbundet med visse adfærd og situationer. De adfærdsmæssige metoder 

inkluderer brugen af lektier, risikovillighedsøvelser, systematisk bearbejdelse af skræmmende 

situationer ved at gradvist øge intensiteten af negative stimuli og biblioterapi, hvor patienten 

læser omkring deres lidelse. Øvelserne bliver brugt til at hjælpe patienten med at erstatte de 

negative adfærd som patienterne, har gjort brug af i fortiden (Frogget, 2005). REBT gøre brug 

ABCDE-modellen til at hjælpe patienter med at forstå sammenhængen mellem deres tanker, 

følelser og adfærd. (A) står for aktiverende begivenheder det kan f.eks. være negative 

begivenheder som holder os tilbage det er forbundet med vores overbevisning(B) , 

overbevisningen kan enten være rationel eller irrationel,  hvis det er en irrationel overbevisning 

kan det føres til  nogle konsekvenser(C), det kan f.eks. være stress, nedtrykt stemning eller angst 

for A, og det er her hvor en REBT terapeut hjælper til, med at komme med modargumenter(D) til 

de irrationelle overbevisninger, og hjælpe patienter med at erstatte deres overbevisninger med 

effektive overbevisninger(E). 

Hvorfor kognitiv adfærdsterapi? 

De forskellige fag nævnt ovenover bidrager alle sammen til KAT, og det var Aaron T. Beck som 

udviklede KAT. KAT er den mest veldokumenterede terapiform og effektiviteten er meget potent, 

undersøgelserne viser at KAT er mere effektive end f.eks. organisation orienterede 

stresshåndteringsteknikker (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, & Fang, 2012) og samtidigt meget 

relevant indenfor vores stoisk tilgang til vores designløsning. 
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Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan inkorporerer vi fysiologi ind i vores produkt?  

Vi antager at stress medfører at kroppen bliver meget anspændt, og folk glemmer efter en stresset 

episode at slappe i deres muskler. Måden vi vil svarer på dette, er ved at skabe os viden inde for 

fysiologi, for at finde ud af hvilke øvelser vi kan inkorporere ind i vores app. 

Vi antager at når folk er stresset er en af symptomerne at vores muskler er for anspændt, derfor 

har vi valgt at undersøge hvor meget fysiologi kan være med til at hjælpe stressede studerende. 

 Der findes mange former for afslapningsteknikker f.eks. progressiv muskelafspænding, 

åndedrætsøvelser eller mindfulness strategier, og det bliver allerede brugt sammen med kognitive 

terapi. Når du er under stress, begynder din krop at producerer stress hormoner og aktiverer vores 

kæmp eller flygt respons. Dit hjerte begynder at banke hurtigere, og din blodkar snævrer. Stress er 

en naturlig forsvarsmekanisme, men på sigt kan stress være med til at forværre dit helbred.  

I modsætning til stressresponsen har vi, afslapning responsens som sænker din hjerterytme, 

blodtryk, iltforbrug og mængden af stresshormoner, i teorien kan regelmæssige brug af 

afslapningsøvelser, være med til at reducere de negative effekter af stress. Afslapnings træning 

fungerer ved at sende fysiske meddelelser til det centrale nervesystem, for at ”fortælle” vores 

hjerne at der ingen fare er og dermed kickstarte afslapningsresponsen. Studier har vist at folk med 

angst har en nedsat følsomhed og funktioner i deres parasympatiske nervesystem (Benson, 1976, 

pp. 245-251), den del af nervesystemet som ansvarlig for afspændingen. Normalt burde det 

parasympatiske nervesystem, træde i kraft efter det sympatiske nervesystem har været i gang 

længe, men det sker ikke ofte i folk som lider af angst, og derfor kan det være nødvendigt, at gøre 

brug af afslapningsøvelser for at kickstarte det parasympatiske nervesystem. Den øvelse vi havde 

tænkt os at gøre brug af til at fremkalde afslapnings responsens er; progressiv muskelafspænding 

(PMA) som blev udviklet af Edmund Jacobsen en amerikansk fysiolog i 1920’erne, i PMA bliver 

patienten gjort opmærksom på de mindste muskelspændinger, for at kunne frigøre 

muskelspændingerne på et dybere afslappende niveau. Øvelserne tager alt mellem 10-15 minutter 

(“Anxiety Canada”,n.d.). PMA kan være med til at reducerer angst og stress som citeret af (Selva, 

2019) “         
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Another study examining PMR in people with schizophrenia concluded that PMR was a useful 

“add-on treatment” that could reduce anxiety and stress levels and increase well-being 

(Vancampfort et al., 2013). These authors also note that PMR can be a useful therapeutic 

intervention since they found no major adverse effects from PMR and since PMR can be 

implemented at “minimal cost.”(Selva,2019) 

 

Arbejdsspørgsmål 5: Hvordan kan vi anvende placeboeffekten til at forbedre folks 

oplevelse af terapiprocessen? 

Vi vil igennem vores interviews/spørgsmål til præsten og psykologen, komme frem til om de 

kender nogle metoder, som har en placebo effekt. Altså metoder hvor brugeren tror det har en 

effekt på dem, men der ikke er nogen videnskabelige beviser for, at det burde virke. 

Da vores projekts midtpunkt er tanker, og deres kræfter til at påvirke vores følelser og adfærd. Vi 

synes at det giver mening at finde en måde at bruge placeboeffekten på, det kommer dog til at 

være svært for os som studerende at finde ud af hvor effektiv placeboeffekten kan være for vores 

produkt. 

 Når vi hører ordet placeboeffekten tænker vi sukkerpiller, som bliver delt ud af en læge for at 

snyde en patient i håb om, at kroppen vil reagere positiv på det (Benson & Stark, 1998, p. 20), det 

bliver bare betegnet som en ”placeboeffekt” ligesom man afviser folks lidelser med ”Det er bare 

oppe i dit hoved”. Vi ved at placeboeffekten bliver oftest brugt af forskere, for at sammenligne 

effektiviteten af en terapeutisk metode, medicin og eksperimentelle terapeutiske metoder, men 

den mindre fremtrædende del af placeboeffekten, er en persons tro er med til at forstærke 

placeboen, at en patient, pårørende eller dem begge tror at pillen/terapien er med til at skabe 

positive resultater (Benson & Stark, 1998, p. 121). F.eks. med en undersøgelse af en professor i 

psykologi Ellen Langer; hvor hun brugte placeboeffekten på en alternativ måde. I stedet for piller 

eller falske procedure, hendes undersøgelses forsøgsgruppe var 84 hotel rengøringsdamer, hun 

målte deres BMI, fedtprocent og hofter samt et spørgeskema omkring motion og om de dyrker 

det, hun fortalte halvdelen af rengøringsdamerne, hvor mange kalorier de forbrændte i de 

forskellige arbejdsopgaver, den anden halvdel fik dog intet at vide. Efter en måned kom Langer 
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tilbage, og målte rengøringsdamerne igen, gruppen som fik at vide at deres arbejde var en form 

for motion havde tabt vægt (Crum, Alia J., and Ellen J. Langer,2017), dog er modargumentet for at 

de rengøringsdamer, som så det som motion ændrede adfærd og begyndte at spise sundere, og 

mere aktive på deres arbejdsplads. Det ændrer dog ikke på faktoren at perspektiv, og ens tanker 

har en stor indflydelse på vores velvære. Hvis man kan overbevise en person omkring at det de 

foretager sig, er positiv og hjælper dem, hjælper dem faktisk på en subjektiv plan, men ikke 

objektiv, f.eks. med astma er det blevet bevist igennem placebo inhalatorer at placebo effekten er 

med til at lindre symptomerne på astma uden at påvirke lungefunktionerne (Bierly, 2015). 

 

Arbejdsspørgsmål 6: Hvordan har man tidligere anvendt teknologi til at behandle 

stress? 

Vi har valgt at tage fokus på nogle teknologier, som har nogle forskellige måder at håndtere stress 

på. Vi har valgt disse teknologier, da vi håber på at lave et produkt, som tager disse idéer og laver 

videre på dem. 

Daylio 

Daylio var oprindelige den app, som inspireret os til at lave en app, der kan bruges som redskab til 

at håndtere stress. App’en er rimeligt simpelt i sin opbygning, man vælger et humør og de 

aktiviteter som man har lavet i dag, dens funktion fungere meget ligesom en dagbog. Udover at 

kan man tilføje noter, som man kan tilføje hvis man har følt på en bestemt måde, eller hvis der er 

noget som har gået en på. Et indlæg behøver kun at tage nogle sekunder, men kan hjælpe en 

enormt meget, til at opdage gemte adfærdsmønstre, og hjælpe med at udvikle sundere 

adfærdsmønstre som f.eks. at spise sundere, løbeture eller at vågne tidligere. Daylio samler din 

data, og giver dig en oversigt over dit humør og aktiviteter gennem statistikker og en kalender, 

som viser dit humør gennem måneden/sæsonen/året. 

 Som man kan se på bilag 2 og 3 har Daylio’s interface meget simpelt. Daylio’s simple interface gør 

appen ekstremt brugervenligt, det kræver ikke mere end nogle par tryk for at tilføje dit humør og 

de aktiviteter du har lavet den dag. Det gør at selv om du har haft en virkelig dårlig dag, kræver det 

ikke det store fra brugeren for at tilføje deres indlæg af humøret og aktiviteterne, dette betyder at 
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brugeren ikke når at blive for overvældet og føle sig utilpas, da det er så simpelt at tilføje. Du kan 

også sætte en alarm i appen for at sikre at du får lavet et indlæg om dagen. (Chaudhry,2016) 

Appen skaber et overblik, hvilket især er godt for stressramte, så de kan finde adfærdsmønstre, 

som ikke var tydeligt for dem før. Så har de nemlig muligheden for at ændre deres 

adfærdsmønstre til noget, som er sundere for dem, som f.eks. hvis de kan se de bruger for meget 

tid på gaming(spille computerspil), i forhold til at studere. 

Sanvello 

Appen beskriver sig selv som en app for stress, angst og depression baseret på kognitiv-

adfærdsterapi, mindfulness og sundhed. App'en bruger aktiviteter sammen med et støttende 

fællesskab til at skabe en kerne, som er designet som et dagligt værktøj til at hjælpe folk med 

deres stress og angst i et passende tempo. Sanvello er baseret på alment benyttet og empirisk 

understøttet behandlinger for angst, depression og stress. Ifølge appen selv er den bygget på flere 

studier som viser at disse praksiser skulle være effektive og adressere varieteter af de psykologiske 

sygdomme, som skulle komme i vejen for at man kan leve et glad liv. ("Home - Sanvello", 2019) 

Angst, stress og depression er formodet af appen at stamme fra en igangværende cyklus af 

negative tanker, som kan påvirke ens psykologiske følelser og handlinger. Sanvello virker på den 

måde, at den nedbryder den cyklus som man finder sig selv fanget i, ved at vise teknikker som skal 

kunne ændre dit perspektiv i momentet, og være med til at man kan få det bedre over tid. 

Sanvello hjælper alle med at finde den vej, der virker bedst for dem. Kognitiv adfærdsterapi som 

bliver brugt i elektroniske applikationer, har vist at hjælpe med symptomer som social angst, 

depression og søvnløshed, ifølge appen selv. 

("Home - Sanvello", 2019) 

 Som vist på Bilag 4, har app'en et dejligt simpel layout. Appen laver nogle checkins med brugeren 

for at hører hvordan deres seneste uge har været, og om der er nogle særlige symptomer den 

lægger mærke til. Den giver dig nogle scorer ud fra dine check ins, som så giver dig nogle forslag til 

f.eks. meditations øvelser eller noget musik du kan lytte til. Fællesskaberne som app'en tilbyder, 

giver brugeren en form for tryghed, man behøver ikke være aktiv på fællesskaberne, da der er en 



Roskilde Universitet 1. Semesterprojekt Vejleder: 
Gruppe nr. Mathias Nielsen og Alex Eriksen Niels Jørgen Skjalholt 

kæmpe database med spørgsmål som er besvaret derinde. Folk er venlige og tilbyder gode råd, til 

hvordan man skal håndtere sin angst, depression og stress. ("Home - Sanvello", 2019) 

Eliza fra Eclectic Energies 

En anden måde man har brugt teknologi til at håndtere stress eller angst på er ved chatbots. Den 

chatbot vi har kigget nærmere på er Eliza fra Eclectric Energies. Eliza er en chatbot, som skal 

hjælpe med at udforske ens følelser. Chatbotten skal hjælpe dig med at udtrykke ens følelser, ved 

at blive ved med at stille brugeren spørgsmål omkring hvad personen føler, og hvad det er der får 

en til at føle de her ting. Chatbotten giver dog ikke nogen råd, og bliver mere brugt som en form 

for at udtrykke ens følelser, i stedet for at komme med nogen form for råd. (Weizenbaum, 2017) 

Ligesom alle chatbots er det ikke altid at man får et svar som giver meget mening. Chatbotten 

kræver at man skriver meget enkelte engelske sætninger, som er nemt at forstå for chatbotten. 

Eliza kan dog stadig virke, som teknologien selv beskriver sig selv som gratis terapi. Hvis man ikke 

har lyst til at fortsætte session, kan man altid sige ”Stop”, ”Bye” eller ”Quit”. (Weizenbaum, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikonklusion til arbejdsspørgsmålene  

Ud fra vores arbejdsspørgsmål, har vi lavet en lille minikonklusion for at få de vigtigste pointer ud 

af vores arbejdsspøgsmål. Så man har et bedre overblik, over hvad der bliver gennemgået. 

Ud fra det første arbejdsspørgsmål, konkluderede vi at der er et reelt problem på de videregående 

uddannelser, og ud fra undersøgelserne fra Danmarks Evalueringsinstitut og Uddannelses- og 
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Forskningsministeriet har man konkluderet at der er en 18,2% af studerende på videregående 

uddannelser, som føler sig stresset i hverdagen, hvilket næsten er en 1/5 af alle studerende på 

videregående uddannelser. 

Vi har lært omkring de psykologiske og fysiske/medicinske effekter som kommer af at gå med 

stress i kroppen. Den psykologiske del af arbejdsspørgsmålet fokuserede på Lazarus teori, som 

fortæller hvordan psykologisk stress, omhandler det særlige forhold mellem personen og 

omgivelserne, som bliver vurderet til at overskride hans/hendes ressourcer, og dermed bringer 

fare til personens helbred. Den fysiske/medicinske påvirkning af kroppen kigger på teori fra Bo 

Netterstrøm og Hans Seyle, hvor vi fandt ud af hvordan kroppen kommer i et ”fight/flight” 

scenario, og sætter en masse ressourcer ud i resten af kroppen for at kæmpe mod truslen. Under 

stressen vil din krop blive udsat for blandt andet anspændelse i musklerne, stigning i blodtryk og 

meget mere. Hvis kroppen bliver ved med at sætte en masse ressourcer ud i kroppen, ender den 

dog i en ”exhaustion” stadie, som kan fører til en masse fysiske konsekvenser som sygdomme og i 

ekstreme tilfælde død. 

For at opsummerer det hele, har vi lært at KAT er en amalgamation af forskellige psykologiske 

felter og som et terapeutiske behandlingsmetoden hjælper patienten med at udskifte de 

selvdestruktive tanker som ”jeg er ikke god nok” ved at stille spørgsmål til de tanker og hjælpe 

dem med at substituere de negative tanker med noget bedre, fordi at tanker ændre på hvordan vi 

føler og det vi føler at ændre vores adfærd. 

Vi skrev også om hvordan man kunne anvende fysiologi i vores produkt, da vi tidligere fandt ud af 

at kroppens muskler ofte bliver anspændt. Derfor ville vi gerne have anvendt fysiologi, så vores 

produkt kan løsne folk op og derved give en positiv oplevelse. Vi har tænkt os at bruge PMA, som 

er progressiv muskelafspænding, det er en måde at gøre patienten opmærksom på 

muskelspændinger i kroppen, for at derfor kunne frigøre muskelspændinger på et dybere 

afslappende niveau. 

Derudover kunne vi godt tænke os at bruge placeboeffekten. Placeboeffekten i vores 

sammenhæng, er hvor brugeren tror det har en effekt på dem, men der ikke er nogen 
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videnskabelige beviser for, at det burde virke på dem. Vi har kommet med nogle eksempler, på 

hvordan placebo effekten virker som Ellen Langers undersøgelser. 

Vi har også fået kigget på hvordan man tidligere har anvendt teknologi, vi valgte 3 forskellige 

teknologier, som håndtere behandlingen af stress på hver deres måde. De havde alle sammen 

nogle fordele, som at gøre det til en god og nem brugeroplevelse, eller til at hjælpe med at 

udtrykke ens følelser. Det har givet os inspiration til hvordan vi selv, skal håndtere de stressramte 

studerende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design afsnit 

Hvad kan vi læse i dette afsnit? (Læsevejledning) 
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I dette afsnit kommer vi ind på de forskellige design teorier vi har anvendt til at skabe overblik 

over vores design. Cognitive mind mapping er med til at give os et større billed omkring vores 

problem og på hvad for nogle fronter vores designe skal være med til at løse.  

Storyboard afsnittet går vi over, hvordan noget originalt fra filmvidenskab, kan blive brugt som et 

designværktøj. Hvad er teorien bag det, og hvordan har vi brugt det i vores design. 

Interviewet har vi brugt, for at lede vores interview med præsten og C. Du kan læse i dette afsnit 

hvilket tanker der gik ind i hvert interview, og hvordan vi brugte Kvale og Brinkmann. 

Cognitive mind mapping for design rationale 

Hvad er det? 

Cognitive mind mapping for design rationale(CCM4DSR), er en diagram teknik som blev udviklet af 

John Venable i 2014, CCM4DSR drog inspirationer fra Cognitive mind mapping(CM) og er ideen bag 

cognitive mind mapping, er at nogle ideer og problemer, er for abstrakt til at kunne skrive det 

lineært i en tekst. CCM4DSR ligesom CM bruges til at analyser problemer, oversager og 

konvesekvenserne. Samtidigt er det et godt redskab for at finde sammenhæng i en gruppes ideer 

og perspektiv (Ackermann, Fran & Eden, Colin & Cropper, Steve.pp2. 1992). CCM4DSR 

differentierer sig fra CM ved brugen af farver, rød for negativ, grøn for positive samt brugen af 

noder med tekst til at beskrive problemet/konsekvenser og oversager og pile til at vise relationer 

mellem noderne, kravene for nodernes indhold er en uønsket tilstand i bydeform, f.eks. “for 

meget arbejde” ideen bag bydeform er at det kommer til at være nemmere at konverterer  et 

uønsket tilstand til en ønsket tilstand ved at ændre eller modificer bydeformen fra “for meget 

arbejde” til “formindske for meget arbejde” og derefter diskuterer hvordan det kan lade sig 

gøre(Venable). 

Hvordan har vi brugt det? 

Vores gruppe har brugt CCM4DSR til at først finde ud af hvad problemet i det her tilfælde ”stress 

in studerende” kan have af konsekvense, derefter hvad der er med til at forårsage stress i 

studerende, og derefter vende polerne om og stille spørgsmål til, hvordan vi kan løse de 

problemer. Det har været med til at hjælpe os med, at se det store billede og identificerer 
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hovedårsagerne for vores problem, som vi kom frem til var tanker, der vi allerede har lidt 

baggrundsviden omkring stress, men intet omkring hvordan en løsning kunne designes.(bilag 

6.1,6.2) 

Storyboard i Design 

Hvad er det? 

Storyboard er en teknik som bliver brugt, som en visuel repræsentation af hvordan et færdigt 

produkt skal anvendes eller se ud. Storyboards blev oprindeligt brugt til at koordinere kompliceret 

scener i film. Georges Melies er den allerførste dokumenteret i at bruge storyboards, til at skabe 

sig en idé om hvordan scenerne skulle udvikle sig. Walt Disney begyndte for første gang at bruge 

de storyboards som vi kender i dag, helt tilbage til 1933, hvor man brugte storyboards for 

kortfilmen “Three Little Pigs”. Storyboard blev senere brugt som et designværktøj, for at man 

kunne inkludere brugeroplevelsen af designløsningen. 

Hvordan har vi brugt det? 

Storyboards har været med til at hjælpe os, med at give os en forståelse om, hvordan vi godt 

kunne tænke os at vores brugeroplevelse skulle være. Vi har fået startet diskussion om, hvordan 

det første indtryk af produktet skulle være, hvordan produktet skulle indrettes, og hvilke 

situationer der kunne føre til. Storyboards giver også en bedre forståelse til andre personer, om 

hvordan vi forestiller os at vores produkt skulle virke. 

Kvale og Brinkmann Interview-teori 

Hvad er det? 

Vi har valgt at særlig at sætte fokus på iscenesættelse af interviewet, interviewspørgsmål og 

kunsten af at kunne stille opfølgende spørgsmål. 

Iscenesættelse af interview skal anspore personen til at beskrive deres synspunkt omkring emnet. 

De første par minutter af et interview er absolut afgørende for resten af interviewet, 

interviewpersonerne vil gerne have en hurtig opfattelse af intervieweren, før de kan begynde at 

tale frit, og fremlægge deres oplevelser og følelser for en fremmed. Man kan skabe en bedre 
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kontakt ved at lytte opmærksomt, og vise interesse, forståelse og respekt for hvad 

interviewpersonen siger, og selv virke afslappet og gør sig klar over hvad man ønsker at vide fra 

interviewpersonen. (Kvale og Brinkmann, 2009) 

Ifølge Kvale og Brinkmann skal interviewspørgsmål helst være korte og enkle. Man kan godt 

indlede interviewet med en konkret situation, som f.eks. i vores sammenhæng kunne være en 

bestemt situation omkring stress. Ham der leder interviewet, er sit eget forskningsredskab, han 

skal kunne fornemme, hvad et svar umiddelbart betyder, og den horisont af mulige betydninger, 

det åbner er afgørende. Dette kræver viden og interesse inde for undersøgelsestemaet, og det 

menneskelige samspil mellem intervieweren og interviewpersonen. For at sikre, at spørgsmålene 

betyder det samme for forskellige personer, bliver man nødt til at tilpasse spørgsmålene, så de 

passer til hver enkelte persons ordforråd, uddannelsesmæssige baggrund og opfattelsesevne. 

(Kvale og Brinkmann, 2009) 

Stille opfølgende spørgsmål er en kunst i sig selv ifølge Kvale og Brinkmann. For at kunne stille 

opfølgende spørgsmål, indebærer aktivt lytning. Intervieweren skal kunne lytte til, hvad der siges, 

og hvordan det siges. Det kræver igen kendskab til interview emnet og et øre for interview 

temaet, for at tage en beslutning om, hvilken en af de mange dimensioner af en 

interviewpersonens svar som man skal forfølge. Man kan nærmest dreje en analog til skak, hvor 

hver træk som modspilleren laver, ændre strukturen sig, hvor hver spiller skal overveje de mange 

forskellige implikationer af modspillerens træk. (Kvale og Brinkmann, 2009) 

Hvordan har vi brugt det? 

Det første interview vi lavede, var med RUC præsten. Vi havde i forvejen sendt hende nogle af de 

spørgsmål, som vi ville have svar på, så hun vidste hvad det var, vi ville have svar på før vi gik ind til 

interviewet. Selvom vi havde meget forskellige synspunkter, lyttede vi og respekterede det hun 

havde at sige, og prøvede at komme med modargumenter baseret på den viden vi havde inde for 

stress dengang. Vi prøvede at holde vores spørgsmål så korte som mulige, som f.eks. ”Hvad er din 

definition af stress?” fordi selvom spørgsmålet måske ikke er let at besvarer, er det nemt at forstå 

spørgsmålet. Da vi lavede interviewet, var vores viden ikke nær så bredt, som det er i dag, derfor 
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kom vores opfølgende spørgsmål til ikke at være så gode, men vi prøvede at komme med 

opfølgende spørgsmål, som kunne uddybe hendes pointer. 

Det andet interview som vi lavede, var med C, hvor vi havde indsamlet os mere viden om vores 

emne, havde vi nemmere ved at holde en fokuseret samtale, som man kan hører i vores interview. 

Før vi gik i gang med interviewet, gjorde vi det klart for interviewpersonen, hvad hovedpunkterne 

kom til at være, som i dette tilfælde var hvordan stress havde påvirket hans uddannelsesforløb. Vi 

prøvede at skabe et behageligt miljø for personen, ved at spørger lidt ind til ham selv først, så han 

følte sig bekvem hos intervieweren. Vi prøvede at holde vores spørgsmål, så korte som muligt, dog 

endte vi med at se at vi skulle afklare en del mere. Fordi vi havde mere viden inden for feltet, blev 

vores opfølgende også bedre end interviewet med præsten. Vi lyttede og respekterede det han 

havde at sige, og kom med opfølgende spørgsmål for at få nogle mere uddybende svar. 

Undersøgelser 

Spørgeskemaundersøgelse  

For at undersøge behovet for vores produkt, ville vi lave en spørgeskemaundersøgelse, som skulle 

besvare nogle af de brændende spørgsmål som vi havde. 

Det vi fik konkluderet med vores spørgeskema, var at mere end 80% af de folk, som vi spurgte, 

havde oplevet stress, de typiske grunde som vi så, var at folk følte sig presset, fra deres 

uddannelser og familie. Dette bliver bekræftet mere i spørgsmål 3, hvor hele 70% svarer at deres 

uddannelse har været en hovedårsag til deres stress. Der er rigtig mange som selv mener, at de er 

selvforskyldt i deres egen stress. Vi spurgte også ind til hvordan deres indre dialog havde været 

under stressforløbet, og om de selv troede på at den indre dialog, har en effekt på ens dagligdag. 

Her viste det sig at 59,3% af de spurgte, mente at de havde en negativ indre dialog, mens 14,8% 

mente at de havde en positiv indre dialog, derudover kunne 25,9% ikke huske hvordan deres indre 

dialog var. Vi spurgte om der var noget som havde hjulpet dem med deres stress forløb, og det 

feedback som stort set alle var enige om, var at snakke med andre personer, tage tid til sig selv og 

finde en struktur på i sin hverdag. Det sidste vi spurgte ind til, var om hvis der var et rum på RUC, 

som kunne hjælpe igennem stressfulde episoder gennem øvelser, om de så ville være interesseret 
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i at bruge rummet. Det viste sig at der var en del, som ikke ville bruge vores rum, da de følte skam 

over at have stress, og var bange for at andre folk ville se dem gå ind i rummet (Bilag 5). 

De ting som vi fik konkluderet i vores undersøgelse, var at stress er et problem på RUC, mange 

mener den indre dialog har en virkning på din stress, dialog og struktur hjælper på stress og at der 

er mange som skammer sig over deres stress, og er bange for at tage stressproblemet med på 

RUC. 

  

  

Interview med C  

Hvad fik vi ud af interviewet: C er en studerende på Niels Brock. Som er gået om 2 gange, C 

bekræftede vores hypotese omkring stress at det var noget Ydre, i hans tilfælde var det noget ydre 

(socialt, akademisk), og noget som skete for ham. Han blev overfaldet (18:40, C interview), da 

stress bliver aktiverede normalt, når et organisme har dømt det til som et livsfarligt tilstand, derfor 

kan vi tillade os, at sige at han har haft erfaringer med stress, hvor han var i livsfare, og stress som 

vi studerende har størst chance for at komme i kontakt med. Som jeg fik forstået fra interviewet 

var det den akademiske del, som fyldte mest. Til at starte med sagde C, at hans måde at håndtere 

stress på, var ved at løbe fra de ting, som gav ham stress. For det meste var det skoleopgaver han 

tog afstand fra, ved at tage ud og feste med hans venner for at have det ”fedt”(8:11). Det var hans 

måde at håndtere stressede ting på, men det hjalp ikke og var kun en kortvarige løsning for C. 

Fordi problemet i det her tilfælde; opgaver blev tacklede og det gjorde det værre. C ser det ikke 

som et problem hvis man kunne balancere mellem det sjove i Cs tilfælde er det at tage i byen, 

spille computerspil eller se videoer på internettet. C kommer fra en religiøs (15:30,C interview) 

(Jehovas vidner) familie hvor regler, orden og disciplin fyldte meget i hans liv, han mener at pga. 

disse erfaringer fra hans barndom, har det været med til at påvirke hans evne til at prioritere de 

vigtigste ting i hans liv på daværende tidspunkt. C kalder det for det kortsigtet glæder og de 

langsigtede glæder, mener han at unge sætter pres de forkerte steder under uddannelse (25:30, C 

Interview), i stedet for at forbedre sig selv, så sammenligner de deres præstationer med andre 
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mennesker og det er med til at give dem stress hvis de ikke opnår deres ambition(1:50,C 

interview). (bilag 9 https://www.youtube.com/watch?v=d80VebGgxPQ) 

Analyse af interview med C  

C kommer fra en religiøs familie, hvor disciplin og orden var en vigtig del af af hans opvækst. 

Tidligt inde i vores interview nævner han at at ”Vi spejler altid efter det højeste, vi vil alle sammen 

gerne være unikke, vi vil alle sammen være originale, det var et perspektiv at jeg ville være bedre 

end alle andre” Denne tankegang mener C er en uopnåelig lykke, og er en af grundene til hans 

stress, dette kan vi perspektivere til KAT ift. hvordan tankegang kan påvirke ens følelser og adfærd. 

Han nævner at han har afleveret for sent mere end han havde afleveret opgaver til tiden. Vi ser 

det som hans ”flygt eller kæmp” respons er engagerede til flugt ved at tage ud og feste med 

vennerne, som hjalp på hans tilstand men ikke på selve problemet. Det har ført ham til at droppe 

ud to gange. Det der havde hjulpet ham, var en form for selvterapi. Når C var stresset siger han at 

hans symptomer var søvnløshed, hjertebanken og angst. Det stress som han har er pga. 

udskydning af de vigtige ting i hans liv for ham var det opgaver og oprydning, C nævner at når 

mennesker sætter sig for ting som de skal, men ikke gøre det, kan det føre til stress i form af angst, 

hvor de tager afstand fra problemet, dog er den anden side af mønten også, at folk er for bange til 

at sige nej f.eks. på arbejde hvor de til sidst bryder sammen pga. af eksternt pres. For at komme af 

med sin stress begyndte han at kigge ind i psykologi litteratur, og førte indre dialoger med ham 

selv omkring hans tanker og handlinger, nu er han nået et punkt i hans liv, hvor han siger han ikke 

føler sig presset til noget, i form af ultimatum til sig selv f.eks. brug af ordet skal, hvor førhen i 

tiden hvor han tog ordet ”skal” meget bogstaveligt.  

(bilag 9 https://www.youtube.com/watch?v=d80VebGgxPQ) 
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Koncept idé 

Hvordan kom vi frem til løsningen? 

Det følgende afsnit omhandler vores take på hvordan en løsning kan designes til at svare på vores 

problemformulering ud fra vores indsamlede empiri og design teorier.  

Afsnittet her vil være fokuseret på implementering af behovsdækkende løsninger, som vil blive 

anvendt i mindre brugte lokaler på RUC. Vi har brugt Coloured Cognitive mind mapping for design 

rationale til at få en større overblik over hvad for nogle underemner af problemet vi kan hjælpe 

dem med. f.eks. i vores projektgruppe til problemformulering seminaret havde vi en opfattelse om 

at det var os der skulle præstere for vejlederne og ikke omvendt, og det havde store betydninger 

for vores interne diskussioner omkring indholdet af vores rapport, vi stillede for mange spørgsmål 

omkring hvad der var rigtigt og hvad der var forkert at skrive eller inkluderer, pga. af at vi ikke blive 

gjort til grin eller lyde “dumt”, frygten for at fejle var højt. fordi vores mindset var at det er os der 

skulle præstere over for vejlederne men i virkeligheden var det omvendt. Vi ved nu efter vores 

indsamling af empiri og besvarelsen af vores arbejdsspørgsmål at vores tanker har en stort 

betydning for vores følelser og adfærd. og det har været med til at forme vores kriterier for vores 

design, som vi vil kunne kalde for succesfuld. samtidigt har vores spørgeskemaundersøgelse åbnet 

op for nye behov 

• Behov for privatliv 

• Behov for at vores design ikke fremkalder følelsen af skam. 

metoder for at gøre vores rum socialt acceptabelt.  

• Disse behov fra målgruppen giver os klare retningslinjer for udviklingen af vores design. 
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Koncept Ideen  

Vores design ide, ligesom KAT en amalgamation af forskellige discipliner, det er en blanding 

mellem en fysisk og digital løsning. Designet er en oplevelse og samtidigt også genanvendeligt. 

Designet benyttes af stressende studerende i en mindre eftertragtet lokale på RUC. rummet 

indeholder en touchskærm som bliver brugt at brugeren som et redskab til at finde den bedst 

muligt metode til at hjælpe dem med at afstresse. ideen bag dette er at vores målgruppe er RUC 

studenter derfor giver det mening af beliggenheden er på campus. samtidigt har RUC mange 

lokaler som er mindre eftertragtet, som vi kan bruge til at dække behovet for privatliv og 

indholdet af vores design er ikke med til at fremprovokere skam i dem som bruger vores produkt. 

 

Hvordan skal appen virke? 

Vi har valgt at vise hvordan vores app, skal se ud ved at benytte en skitse af vores wireframes. 

Wireframes virker lidt ligesom storyboards, men bliver brugt til at skabe sammenhæng i f.eks. 

apps og hjemmesider. Vi har brugt wireframes til at vise, hvordan vi havde tænkt os at vores app 

skulle hænge sammen. 

Som man kan se på bilag (7), bliver man mødt af en loginskærm, hvor man har mulighed for at 

logge ind på en bruger eller logge ind anonymt. På loginskærmen vil man også have mulighed for 

at skifte sprog, da en del universiteter har engelsktalende studenter, og de skal selvfølgelig også 

have mulighed for at bruge rummet. 

Den næste frame viser vores første spørgsmål, som er hvad føler du lige nu? Svarene er baseret på 

bilag (5), som hjælper en med at identificere ens følelser. Her får de studerende muligheden for at 

vælge mellem dårligt, vrede, trist, glad, væmmelse og rædsel. Hvad de end vælger her, vil have en 

stor betydning på hvad ord de ser i næste frame. 

Den næste frame som man ser, har taget udgangspunkt i at man har valgt vrede, som sin følelse. 

Her spørger vi så om de kan uddybe deres følelse, baseret på de ord som identifikationscirklen af 

ens følelser beskriver. På næste frame går vi i dybde med grundene til at man er stresset, og får 

dem til at klikke på de emojis som repræsentere arbejde, kærlighed, familie, socialt liv og skole. 
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Næste frame tager vi og spørger brugeren, hvor mange gange de har haft det sådan, og her menes 

der på det seneste, og ikke om man har følt vrede eller rædsel nogensinde. Den sidste frame, som 

man ser, er en beskrivelse af øvelsen som man skal udøve. Vi kunne godt tænke os at appen gav 

en detaljeret visuel skridt for skridt beskrivelse, om hvordan man laver øvelserne. 

Vi har dog også benyttet os af marvelapp.com til at lave en slags prototype. Hjemmesiden giver 

mulighed for at designe interface på ens app, så vi kan få en endelig idé om hvordan appen ville 

komme til at se ud. 

 

Hvordan skal vores brugeroplevelse være?  

For at vise hvordan vi godt kunne tænke os, at vores brugeroplevelse skulle være, valgte vi at 

bruge storyboards, til at vise et eksempel på hvordan man kunne bruge rummet. Du kan se 

storyboard på bilag(8).Dette er en læsevejledning, som beskriver skridt for skridt beskrivelse, 

hvordan storyboardet skal læses. 

Scene 1: Ser vi en person, som tydeligt er stresset på grund af skolearbejde. Personen føler sig 

utilpas og stresset ud. 

Scene 2: Personen føler sig håbløst fortabt i sit studie, og bliver mere og mere stresset ud, da han 

kommer længere og længere bagud. 

Scene 3: Personen føler sig meget alene, og ville ønske han havde nogen at tale med, men 

desværre har han svært med at snakke med nogen, da han skammer sig over at være stresset. 

Scene 4:  Personen har mistet motivation til at gå i skole, da han føler sig så stresset, og vælger at 

gå forbi universitet, og videre til busstoppestedet. 

Scene 5: Ved busstoppestedet overhører han, nogen snakke om et nyt rum, som er ankommet på 

universitetet, som skulle hjælpe mod stress. 
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Scene 6: Personen beslutter sig for at check rummet ud, men ser at det er i brug, da ude foran 

døren er det et ”In Use” lys, som lyser rødt op. 

Scene 7: Endeligt er rummet ledigt, og han vælger at prøve det af, for at se om det kan hjælpe 

ham på nogen måde. 

Scene 8: Han kigger ind i rummet, og ser det er udstyret med en sofa og en stol, som man kan 

sætte sig på. 

Scene 9: På væggen ser han en kæmpe skærm som er touch, som spørger om man vil login på sin 

egen bruger eller om man vil login anonymt. 

Scene 10: Efter personen har logget ind anonymt, begynder skærmen at stille spørgsmål til 

hvordan man har det, og hvad man føler. 

Scene 11: Her udøver personen de øvelser, som der er blevet givet til ham ud fra de svar, som han 

har givet. 

Scene 12: Efter han har lavet øvelserne, føler han sig forfrisket, og selvom det ikke har fået 

stressen til at gå helt væk, har det været ligesom et frisk pust. 
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Diskussion  

Kvantitative og Kvalitative  

Igennem vores undersøgelser lavede vi 2 interviews, og et spørgeskema som 27 studerende fra 

RUC svarede på anonymt. Det er den kvantitative undersøgelse og den kvalitative undersøgelse, 

som har med til at give os en bredere forståelse af vores emne.  

Hvilken en var så mest effektivt? 

Spørgeskemaet gav os klart et godt grundlag, til nogle af de brændende spørgsmål, som vi sad 

inde med. Vi fik nogle små overraskelser, som f.eks. det med at der var en skam over at blive set, 

når man går ind i et stressrum, og der var så mange som var åbne for at prøve nogle øvelser, som 

måske kunne have en positiv effekt for din indre dialog. Det var vores første øjenåbner, om at 

vores syn af stress, måske var for snævert, og at vi skulle udbrede vores horisont lidt. Vi får 

mulighed for at spørger en stor gruppe mennesker, om deres holdninger, dog får vi ikke mulighed 

for at uddybe eller afklarer vores spørgsmål. 

Interviews gav os en dybere forståelse for hvordan stressen kan påvirke individet. Som vi så i 

interviewet med C, da stressen endte med at tage overhånd, begyndte han at løbe fra 

problemerne, men dette endte dog kun med at gøre problemet værre for ham, og til sidst endte 

med at have konsekvenser. Præsten var med til give os god feedback, på det design idé som vi 

havde udtænkt, vi fik også nogle gode indslag, på hvordan hun synes man skulle håndtere 

stressproblemet. Interviews var godt, til at få en dybere forståelse af på emnet, vi fik et klart 

eksempel på hvordan en stresssituation kunne se ud med C, og fik en god samtale om hvad man 

kunne gøre ved det med præsten. Det bedste ved interviews er at man får lov til at spørger ind til 

den individuelle, og få lov til at afklarer de spørgsmål, som kan være utydelige, dog kan man kun 

interviewe et par mennesker ad gangen. 

Både kvantitative og kvalitative undersøgelser har været med til at gøre vores design bedre, dog 

kan du godt diskutere for hvor relevant den data, vi har fået indsamlet for de 2 forskellige metoder 

har været. Begge vores undersøgelser sagde f.eks. at den bedste måde at overkomme stress er at 

tale med andre personer, eller at få kontakt med andre personer. I spørgeskemaet så vi hvordan 

den mest populærere metode at håndtere stress på, var at tale om det, mens C fortalte at hans 

måde at håndtere stress på, var at gå ud og feste, for at glemme om stressen. Kontakt er altså en 
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vigtig del for at håndtere stressen på en eller anden måde. Det fik vi dog bekræftet ved at lave 

begge former for undersøgelser, og på den måde komplementere de hinanden. 

 

Empiri  

Da vores antagelse omkring behovet for stress er blevet bekræftet med en hurtig google søgning 

omkring stress i studerende, følte vi ikke at der var en reelt behov for en behovsundersøgelse 

udover at inkluderer en enkelt indledende spørgsmål omkring deltagerne af 

spørgeskemaundersøgelsen om de har haft stress eller ej og om deres stress var studierelaterede 

eller ej, det viste sig at vores hypotese var korrekt og indholdet af spørgeskemaet har været med 

til at optimere vores design. udover det er vi selv vores egen målgruppe og vores egne erfaringer 

kan være relevant for vores undersøgelse men af gode årsager har vi prøvet at undgå anekdoter. 

Vores indsamling af empiriske data kunne vi har optimerede mere, Vi kunne have været mere 

struktureret og for at kunne få det burde vi have startet før med vores dataindsamling. Vi kom for 

sent i gang og for os betød det at vores process var forhastet og det kan have haft en effekt på 

vores design udvikling. Vi vil gerne designe et produkt som skal hjælpe med at lindre stress af 

studerende på Roskilde universitet, det betyder at vores design er generaliserede, men vi baserer 

vores design fra nogle enkelte studerendes holdninger og en uformelt interview med en 

gymnasieelev og dermed kan man argumentere for at vores empiri ikke er fyldigt nok, til at kunne 

generalisere en designløsning som dækker alle stressede RUC-studerende. 
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Konklusion  

At være en stressramt studerende på en videregående uddannelse, kan have store konsekvenser 

for ens læring på de videregående uddannelser, og du er langt fra den eneste som lider af stress. 

Ifølge undersøgelserne lavet af Danmarks Evalueringsinstitut og Undervisnings- og 

forskningsministeriet er hele 18% af alle danske studerende på videregående uddannelser stresset 

i hverdagen. Stressen har dog ikke kun en konsekvens for dit sind, men også på din krop og din 

indre dialog. Hvis stressen er langvarige, betyder det at din krop er i konstant ubalance, hvilket kan 

have en negativ effekt på din krop som muskelspændinger eller alvorlige sygdomme.  

Den empiri som vi har indsamlet, har bekræftet vores antagelse, om hvordan ens tanker er med til 

at påvirke følelser og adfærd, og det er ikke bare lige til at ændre ens adfærd. For det der styrer 

det er ens tanker og følelser, derfor har vi sat fokus på, at vores design skal være et redskab, som 

bruges til at give folk et bedre indsigt over hvordan deres tanker og følelser er med til at forme 

deres adfærd. Det mener vi, at det kan være med til, at lindre effekterne af stress og muligvis, 

sænke deres opfattelse af truende begivenheder. 

Vores konceptidé kan ikke kurere stress, men kan være med til at lindre den, på et niveau hvor de 

studerende kan få det overblik de behøver, så man giver dem et frisk pust. Vi har indset gennem 

vores projekt, at stress er mere tabubelagt end vi havde forestillet os, ud fra de undersøgelser som 

vi fik lavet både kvantitativt og kvalitativt. Undersøgelserne har været med til at give os indsigt, på 

felter som vi ikke tænkte på, både hvor rummet skulle placeres i forhold til hvor mange mennesker 

der kom i det område, og hvordan man kunne skabe sig et privatliv inde i rummet.  

Vi kan derfor konkludere, at vi ved hjælp af KAT, Fysiologi og Teknologi, kan komme frem til en 

konceptidé, som i teorien kunne virke som et redskab til de stressramte unge, hvor stressen føles 

for overvældende. Dog er det derfor ikke sikkert vores design besvarer på vores 

problemformulering, da vi ikke endnu har foretaget os en evaluering af vores design. Derfor kan vi 

kun sige at det er på et hypotetisk og subjektivt niveau, på daværende tidspunkt. 
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