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Abstract 

In this assignment, we have been looking into information availability of university events for 

Roskilde University students. The main focus has been to optimize the way information from student 

organizations is relayed to others, and to help to improve the overview of this information. We also 

investigated the importance of social relations in universities and how it affects the study environment 

and student welfare. 

Our motivation for doing this assignment came from our own experience at the beginning of this 

semester. We experienced a flood of information of different online resources and social media 

webpages. This amount of information made the students lose sight of what activities are available on 

campus. This lack of structure took a lot of effort - especially for first year students – to learn and get 

used to, which potentially makes students lose motivation of their studies or even drop out. 

To succeed in our assignment, we have created an overview of the problem with tools such as Color 

Cognitive Mapping made by design theorist John Venable. To figure out how our target group will 

use our design solution, we decided to look into sociologist Henrik Dahl communication theory, along 

with other theories on how to acquire our imperial data. We also investigated other studies relating to 

student welfare for analysis along with conducting our own interviews with students on the subject. 

We created and discussed how our digital design solution can and cannot help with the problems we 

investigated and how potentially another solution might be a better way to solve the problems to a 

better degree. 
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Indledning 

En stor gruppe unge mennesker står på Trekroner station, spændte, nervøse, håbefulde og fulde af 

forventninger. Hvad skal de næste 3 år bringe? I løbet af de næste 2 uger bliver de introduceret for en 

masse nye mennesker og universitets hjemmesider. Fælles for dem alle er, at alle disse informationer 

de får kan være svære at holde styr på.   

 

I forbindelse med vores egen studiestart, har vi selv og vores medstuderende udtrykt at vi oplever 

udfordringer, i forhold til at holde styr på alle de forskellige sociale arrangementer, 

studieorganisationer og events som der tilbydes på og omkring RUC. Mange organisationer og 

grupper har deres egne hjemmesider, Facebook grupper eller andre måder at give information på. Det 

kan hurtigt blive svært at følge med i det der sker på campus og endnu sværere at finde frem til 

organisationer og gruppers egne sider, når først de 2 introuger er overstået.  

Under vores projektdannelse blev disse udfordringer endnu en gang bragt frem i lyset. Der blev smidt 

mange idéer på banen og det online program, Padlet, som blev brugt til at brainstorme idéer og 

interesseområder, blev hurtigt fyldt med alt fra apps og robotter, til klima løsninger og oprydning i 

Københavns kanaler. Men midt i det organiserede kaos i vores fælles Padlet, sprang en idé os i 

øjnene. Hvad hvis vi samlede alle informationer på et sted, ligesom i vores Padlet? En form for fælles 

kartotek, fyldt med informationer som omhandler events, grupper og organisationer, alt sammen på 

samme sted. Ikke flere Facebook grupper, hjemmesider eller akavede søgninger på RUC’s intranet. 

Kun et smukt symposium af alt det RUC kan og er, nemlig de frivillige organisationer og events 

drevet frem af de studerende. 

I følgende projekt, vil vi forsøge at forklare hvordan vi har fundet frem til en mulig løsning og 

undersøge hvordan de nuværende systemer, kan påvirke det sociale samvær for nye og etablerede 

studerende.  
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Problemfelt 

Vi undrer os over hvorfor der ikke har været en fælles overgang til en digital løsning, i en tid hvor 

digitaliseringen tager mere og mere fat i vores hverdag og den konstant forbedrer sig. Derfor vil vi 

gerne undersøge, hvordan de forskellige organisationer har promoveret deres gøren og virke i en tid 

før de sociale medier havde gjort deres indtog.  

Vi undrer os også over hvordan det kan være, at RUC ikke har oprettet et system der samler alt ét 

sted, som for eksempel en hjemmeside der kunne linke ud til alle Facebook siderne. For eksempel kan 

man ikke finde nogle af RUCbar’s events på deres hjemmeside, men de linker til deres Facebook side. 

Er dette egentlig ikke ekskluderende over for de studerende som ikke bruger Facebook eller andre 

sociale medier? 

Er brugen af sociale medier, som kontaktflade til de studerende i forbindelse med arrangementer og 

events, kommet for at blive - eller er begivenheder på Facebook en forældet løsning? 

Vi skal undersøge hvordan det hænger sammen på andre universiteter i Danmark, for at få en bedre 

forståelse af, hvorfor der ikke er blevet lavet sådan et system før. Er det fordi det er for svært, eller om 

de kører tingene på samme måde som RUC gør. 

Vi undrer os over hvordan de har gjort i de ”gamle dage” på RUC, om der har været en anden løsning 

som ikke var digital, og hvordan det så virkede. Hvis der var en anden løsning, hvad bestod den så af 

og fungerede den som ønsket? Derfor vil vi gerne undersøge hvordan de studerende førhen har fundet 

rundt i de forskellige studenterorganisationer – både før og efter de sociale medier, om dette har 

påvirket det sociale samvær på RUC samt hvordan man er nået frem til de nuværende løsninger der 

eksisterer i dag– Er det mon noget de studerende selv har været med til at bestemme, eller er det noget 

som der er besluttet af RUC?  
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Problemformulering 

Vores problemstilling lyder: 

Hvordan oplever de studerende overblikket over de forskellige events på campus og i hvilken 

grad kan en digital løsning hjælpe på at få et bedre overblik?  

Vi har valgt denne problemstilling da vi gerne vil undersøge, hvordan de studerende kan navigere 

rundt i de sociale events der foregår på campus samt hvilken løsning der kunne gøre det lettere for de 

studerende at finde rundt i begivenhederne.  

Vi har udarbejdet en række under spørgsmål, der kan hjælpe os mere med at gå i dybden med vores 

problemstilling.  

 

Under spørgsmål:  

• Hvad er nødvendigt for et godt socialt studiemiljø? 

• Er de nuværende platforme tilstrækkelige til at formidle event informationer til nye 

studerende?  

• Hvor vidt kan vores design forslag løse problemet? 
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Metode 

Vi vil gerne præcisere, hvilken gruppe af mennesker vores designløsning skal påvirke. Derfor vil vi 

lave en målgruppeanalyse med RUC-studerende som den primære målgruppe. Det endelige design 

skal være rettet, primært mod de studerende på RUC, men hvis vores produkt virker efter hensigten, 

kan vi også tage studerende på andre universiteter og fakulteter med. Afgrænsning af målgruppen skal 

være i form af alder, geografi og adfærd. Disse kriterier kan give os et indblik i hvor stort problemet 

egentlig er - det som vi har defineret i problemfeltet. Vi vil derefter bruge Analytisk Design som 

indebærer et Coloured Cognitive Mapping (CCM). Dette er en designteori udviklet fra John Venable, 

som vi mener kan være med til at give struktur i vores designs udviklingsproces, begrundelse og 

evaluering af vores design.  

Vi vil lave en kvantitativ undersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative 

undersøgelser i form af interviews. Undersøgelserne kan give os indblik på, om det vi mener kunne 

være et problem for de studerende, er et reelt problem. Spørgeskemaundersøgelsen vil være rettet mod 

RUC-studerende på 3. semester og interviews vil være rettet mod repræsentanter fra forskellige 

studenterorganisationer.  

Oprindeligt havde vi tænkt os at 1. semester RUC-studerende skulle være den primære målgruppe til 

spørgeskemaundersøgelsen, men grundet de corona-relaterede udfordringer, der har været i forhold til 

afholdelse af sociale arrangementer i år, mener vi at de studerende på 3. semester kunne danne et 

bedre overblik over problemstillingens omfang. Vores spørgsmål vil gøre brug af teorier fra Steinar 

Kvale og Svend Brinkmanns bog: InterView, brugen af denne bog skal hjælpe os med at optimere 

disse undersøgelser. 

Vi vil undersøge, hvordan man tidligere har forsøgt at løse problemet ud fra lignende 

problemstillinger. Det vil hjælpe med at referere og sammenligne vores analyse og designløsning og 

dermed bygge på at løse de problemer der stadigvæk eksisterer. Vi vil derfor søge information 

gennem RUC’s bibliotek og finde tidligere studenterrapporter som har lignende problemstillinger og 

designløsninger. 

For at lave vores produkt skal vi have fat i nogle Design Metoder. Vi skal bruge design metoder til 

appkreation som er relativt nemt at bruge men på sammen tid giver en stor nok værktøjskasse så vi 

kan implementere alle de elementer vi skal bruge til vores designløsning. Vi skal også lægge fokus på 

visuel formidling, det vil omhandle Grafisk design, User Experience, User Interface samt Mockups og 

skitser.  
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CCM 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) eller problemkort på dansk, er en analysemetode til 

designvidenskab som er udviklet af John Venable fra litteraturen Using Coloured Cognitive Mapping 

(CCM) for Design Science Research i 2004. Denne teknik bruges til at skabe designet af en løsning, 

ved at visualisere det ud fra et kort af problemområdet. CCM bruger en visuel grafisk teknik, dvs. et 

strukturelt billede af et udvalgt område. Den hjælper med at håndtere kompleksitet, relatere årsager til 

problemer, og videre til implikationer. Den hjælper også med at afklare værdierne bag en 

problematisk situation samt sammenligne alternative løsninger. 

CCM er opbygget af noder og links. De enkelte noder – de figurer som ligner bobler – vil starte med 

at inkludere hverken et mål, objektiv, strategi eller et aktivitetsalternativ, så der vil der stå den 

modsætning, adskilt med tre punktummer. Links – de figurer som ligner pile – er bindeleddet mellem 

noderne. Disse viser hvilke noder der hænger sammen, enten fordi det er en årsagssammenhæng eller 

en form for bidrag, som opstår positivt, eller negativt. 

Der er to former af CCM. En som er ”Problem as Difficulties” og den anden som er ”Problem as 

Opportunities”. Den førstnævnte form bruges typisk først. Det gør man fordi man vil fokusere på at 

finde roden af problemet, årsagen til problemet og de uønskede konsekvenser af problemet. Dele af 

problemet kan fremstå som negative symptomer. Derefter vendes CCM om til den sidstnævnte form, 

det gør man for at fokusere på de ønskede resultater, hvordan man løser problemet og hvilken positiv 

effekt vi ønsker at skabe. Hele denne proces med at finde problemer og løsninger kan gentages flere 

gange, indtil man er tilfreds med den nuværende iteration, man har udviklet. 

Formålet ved at bruge CCM i vores projekt, er at identificere og forstå de problemer vi vil undersøge. 

Det vil give os konkrete problemer at fokusere på. Derudfra skal vi udvikle en fælles forståelse af 

disse problemer og så designe måder at løse problemerne på. CCM er også et godt gruppeværktøj da 

det hjælper med at skabe et strukturelt overblik over vores egne tanker og samtidig er en lettelse til 

gruppekommunikation, da vi kan henvende til problemkortet, hvis der opstår forvirring.  

 

Kvantitativ og kvalitativ metode 

Indenfor empirisk forskning bliver der hovedsageligt brugt to forskellige fremgangsmåder: 

kvantitative- og kvalitative metoder. Kvantitative metoder indebærer undersøgelser så som målinger, 

statistik og spørgeskemaundersøgelser. Den kvantitative metode er meget beskrivende, eller hvad man 

ville kalde deskriptiv. Der bliver fokuseret på det målelige i disse undersøgelser og indsamling af 

hvad man kalder hård data. Kvantitative undersøgelser er ofte meget omfattende og besidder mange 

deltagere i for eksempel spørgeskemaundersøgelser. Deltagere i spørgeskemaundersøgelser kalder 

man for respondenter. Når undersøgelserne indeholder mange respondenter, gør det det lettere at 
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generalisere svarene. (Lungholt, Metelmann, 2010: 42-43) Kvantitativ metode bliver ofte brugt i en 

deduktiv sammenhæng, hvor man har en hypotese om et felt, i forvejen. (Metodeguiden.au.dk) 

I modsætning til de kvantitative metoder, indebærer kvalitative metoder, undersøgelser så som 

observationer, feltundersøgelser og interviews. Her bliver der arbejdet med materiale som kan 

fortolkes på høj plan, som man også er interesseret i at fortolke. Man generaliserer ikke ud fra 

svarerne, men fokuserer derimod på at spørge om mere uddybende spørgsmål. I denne slags metode er 

der færre deltagere end i de kvantitative. Deltagerne i interviews kalder man for informanter. Fordi 

man har færre informanter i kvalitative metoder, kan man også indsamle mere personligt og følsomt 

data, også kaldet blød data. (Lungholt, Metelmann, 2010: 42-43) Ved brug af denne type metode sker 

det ofte i en induktiv sammenhæng, hvor der ikke er en hypotese fra start af, men som kommer 

undervejs i arbejdet. (Metodeguiden.au.dk) 

Disse to slags kategorier af metoder er gode til at bruge når man vil undersøge forskellige ting. Da 

man ikke er interesseret i at fortolke besvarelserne, vil den kvantitative metode være vejen frem, hvis 

man ønsker at indsamle hurtig, hård data. Hvis man derimod gerne vil have empiri som skal virke 

mere subjektivt, skal man kigge mere i retning af de kvalitative metoder. Disse tager ofte længere tid 

at samle data fra, da det tit skal fortolkes eller efterarbejdes på anden vis. Hvis man for eksempel laver 

et interview, kan man vælge at optage det og så skrive en transskription bagefter. Men det har også sin 

fordel, at man kan få nogle svar som er mere dybdegående end resultaterne fra de kvantitative 

metoder. 

 

Vi vil bruge disse to metoder, til at samle data der kan analyseres. Vi vil bruge en 

spørgeskemaundersøgelse, til at få et bedre overblik over, hvordan de studerende navigerer rundt, på 

de eksisterende muligheder. Vi vil også prøve at få en bedre forståelse af hvad de studerendes 

holdninger og oplevelser er med systemet, igennem interviews hvor informanterne kan udfolde sine 

svar, mere.  

Ekspert interviews er en type for interviews, som omhandler at respondenten der bliver interviewet er 

ekspert på det område man gerne vil undersøge. (undervis.dk) Eksperterne har viden som den normale 

borger ellers ikke har adgang til, og respondenten kan være alt lige fra folk der er har meget viden 

inde for et område, forskere og professorer. Man foretager ofte ekspert interviewene i starten af sin 

undersøgelses proces, hvilket vi også har gjort. Vi vil selv bruge et ekspert interview på en der kender 

til information angående Studenterhusets måde at håndtere events og formidling på, når det kommer 

til de sociale medier. (moos-bjerre.dk) 

Vi har valgt at gøre brug af det semistruktureret interview, da vi kun interviewer vores informanter én 

gang. I det semistruktureret interview følger intervieweren en interviewguide som indeholder nogle 

faste spørgsmål, som man gerne vil have svar på undervejs i interviewet. Det er smart at bruge denne 
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interview type, hvis man gerne vil komme rundt om en masse emner. Intervieweren kan nemlig stille 

mere uddybende spørgsmål, men samtidig give informanten plads til at svare mere frit. 

(metodeguiden.au.dk/interviews/)  

Grundet Corona, har vi ikke haft mulighed for at interviewe informanterne fysisk, og derfor har det 

været foregået over Microsoft Teams. Dette har også gjort det svære for os at finde nok informanter, 

da mange ikke har været interesseret, i et online interview.  

 

Vores idé med spørgeskemaerne var at samle en masse kvantitativt data om de studerendes meninger 

om RUC’s måde at formidle de sociale begivenheder på. Vi havde i første omgang tænkt os at det kun 

var studerende fra 3. semester der kunne svare, men efter en samtale med en fra 3. semester, blev vi 

henvist til at lægge vores opslag, på en samlet Humtek Facebook gruppe. På denne måde kunne alle 

Humtek studerende svare på vores spørgeskema, hvilket gav os respondenter lige fra 1. til 7. semester.  

Efter vi fik lagt linket op på Facebook og der begyndte at komme svar på spørgeskemaet, kunne vi 

hurtigt se at det slet ikke foregik på den måde vi havde forestillet os. Vi fik kun 9 svar, hvilket gav os 

en følelse af at der måtte have været noget galt med måden vi havde sat spørgeskemaet op på, eller 

vores måde at formidle spørgsmålene.  
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Semesterbinding 

Vi mener at løsningen til vores problemformulering kunne være at designe og udvikle en app, og da 

det er obligatorisk i 1. semester at skrive i basiskurset Design og Konstruktion - har det været oplagt 

for os at primært arbejde med faget Design og Konstruktion. Vi får dog også brug for nogle metoder 

fra en valgfri dimension, som vi har valgt at skulle være faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

Der også ligger sig tæt op ad vores generelle emne. 

 

Design og Konstruktion 

Med udgangspunkt i det obligatoriske fag Design og Konstruktion, vil vi udforske forskellige design 

teorier og løsninger, med målet at udvikle udkastet til en event/interesseområde-app. Ved brugen af 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) kan vi forsøge at identificere problemstillinger, afgrænse 

årsager hertil, og komme med mulige løsninger på disse problemstillinger. I sammenspil med 

spørgeskemaer og interviews, kan vi udnytte designs naturlige iterations tilgang, til at forstå vores 

problemstillinger bedre, og skabe et mere opfyldende design. Vi vil altså arbejde med design, med 

henblik på at løse en problemstilling vi som første års studerende finder relevant, for den generelle 

studerende på RUC. 

Da vi med appen håber at kunne inddrage målrettede forslag til de studerende, lægges der op til at 

fokusere på de studerendes ret til anonymitet, det etiske bag målrettede forslag og derved også 

persondata. Derfor har vi valgt at inddrage STS som vores selvvalgte fag. 

 

Subjektivitet, teknologi og Samfund 

Med inddragelsen af spørgeskemaer og interviews, har vi mulighed for at undersøge de studerendes 

og organisationernes holdning til brugen af sociale medier. Både som medie til at nå ud til hinanden, 

men også i forhold til anonymitet og muligheden for at lære forbrugerne af ens produkt at kende. 

Dette lægger op til spørgsmål om det etiske i at bruge konti fra de sociale medier, som krav for 

oprettelse i appen. Men også brugbarheden af sociale medier, som talerør mellem eventarrangørerne 

og de studerende, og de fremtidige udsigter for sociale medier som dette talerør. Med fokus på etiske 

teorier og undersøgelser af unges brug af sociale medier, vil vi undersøge om en alternativ løsning ved 

oprettelse i appen, i stedet for konti fra sociale medier, kan være svaret - eller om brugen af appen skal 

være anonym.  

Vi vil kigge i en mere psykologisk retning for at forklare hvorfor det sociale studiemiljø er vigtigt for 

de studerende med brug af Maslows behovspyramide, der kan give os et indblik i menneskers behov. 

Vi vil også bruge kommunikationsteori i form af hvad kommunikation indebærer og hvad kontakt 

handler om. Derudover vil vi også undersøge hvilke faktorer der skal være til stede før det er et godt 

studiemiljø for de studerende samt kigge på en undersøgelse om studerendes trivsel i 2020 

sammenlignet med 2019, for at se om corona situationen påvirker deres oplevelse, af studiet.  
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Teori 

Vi vil bruge Problemkort (CCM) som er en design-teori, til at få en bedre forståelse af hvilke 

symptomer der kan være årsagen til problemet – og hvordan man kan vende problemkortet til en 

designløsning. Vi vil også gøre brug af en kommunikations baseret teori og til sidst forklare noget om 

hvorfor studelivet er vigtigt for de studerende samt tage et kig på hvordan corona har påvirket deres 

trivsel. 

Problemkort (CCM) 

Med udgangspunkt i de problemer som vi har defineret i problemformulering, vil vi lave vores egen 

problemorienterede CCM. Med muligheden for at gå i forskellige led i hver retning, vil vi kunne 

opstille mulige effekts. Brugen af en problemorienteret CCM på denne måde, giver os mulighed for at 

identificere og forestille os et problem, og en mulig årsag hertil, inden en eventuel prototype bliver 

lavet. Derved kan vi forsøge at komme nogle dårlige første designs i forkøbet og forhåbentligt teste et 

mere gennemtænkt design af. 

Når det problemorienterede CCM er færdiglavet, kan det “vendes om”, og derved bruges som en 

løsningsorienteret CCM. Vi har altså nu mulighed for at sige, de her problemer eksisterer og skal 

løses, ved en tilstrækkelig løsnings idé, kan vi derfor begynde at arbejde os hen mod de forventede 

reaktioner på vores løsnings idé, altså de heraf kommende effects. 

Figur 1 – Eksempel på et Problem oriented 

Color Cognitive Map af Pries-Heje 
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Symptomer og Problemer 

Som vist i figur 1, vil vi kunne starte ved hovedproblemet, den er sat ind som boblen i midten. Boblen 

i midten vil svare til vores problemformulering, hvor de to andre bobler er problemstillinger som er 

tætkoblet til problemformuleringen, dette vist med pilene. Vi kom frem til disse problemer ved at 

brainstorme mulige årsager, og underliggende problemer, til vores overordnede problemer og har 

derefter sorteret dem på plads. 

Vendt om til designløsning 

Efter vi har identificeret de problemer 

vi skal lægge fokus på, har vi så vendt 

problemkortet om til en 

løsningsorienteret model. Nu skal vi 

kun have problemformuleringen i 

midten. Målet er nemlig at finde én 

designløsning som vil resultere i, at de 

følgende ønskede effekter - som er 

beskrevet i de øverste tre kasser i figur 

2 - vil blive opfyldt. Dette gør vi ved at 

lave et system der opfylder de 3 

nederste kasser. 

 

Kommunikationsteori 

Vi skal finde ud af hvordan vi kan få 

vores målgruppe til at anvende vores 

produkt. Derfor vælger vi at bruge Henrik Dahls 

teori om studier i den uopfordrede henvendelses teori og praksis som er beskrevet i litteraturen, ”Har 

du overvejet at ændre hele dit liv?” fra 1993. 

Hvis vi stræber efter at fange modtagerens opmærksomhed med vores produkt i nutidens komplekse 

Informationssamfund, bliver vi nødt til at lytte til målgruppen og udvælge de rigtige 

kommunikationsværktøjer. Det handler om at tage udgangspunkt i modtagerens univers. Sociologen 

Henrik Dahl har været inde på dette forhold; at kommunikation for at lykkes, skal foregå med en fast 

forankring i modtagerens verden.  

”Der er en interessant forskel på at høre og at lytte. Når man går fra at høre til at lytte, stiller man 

ind på et andet menneske – hvad enten kommunikationen sker via massemedier eller personligt. 

Uanset kommunikationsmediet bevæger man sig i lyttende tilstand i sammen bane som den man lytter 

til, mens man i hørende tilstand, så at sige bevæger sig i uafhængige baner” (Dahl:1993:21-22).  

Figur 2 – Eksempel på et Solution oriented 

Color Cognitive Map af Pries-Heje 
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Dahl forklarer i artiklen om, hvordan tidligere kommunikationsmodeller og teoretikere, ikke længere 

passer til den nye kommunikationsvirkelighed, som vi lever i, i dag. Alfred Schutz, som Dahl 

refererer til, bruger udtrykket ”tuning in”, altså at man skal ”stille ind” på sin modtager – ud fra at 

opnå en viden om sin ”samtalepartners” relevanshorisont - før det overhovedet bliver relevant at tale 

om en ”vi-relation”. Kommunikation og dialog forudsætter således en forståelse af relevans. 

Det er altså et kriterie for vores produkts succes, at vi skaber relationer der tager udgangspunkt i 

modtagernes ”univers”, om som baserer sig på viden om værdier, som netop gør den aktuelle relation 

mellem os og vores modtagere unik. Det er både fra at blive ulovligt kopieret, men dialogen skaber 

også grobund for indsamling af ny viden, der kan bruges til produktforbedring og tilpasning.   

Idéen til vores projekt opstod, da vi selv fandt overskueligheden af events på RUC utilstrækkelig, og 

igennem vores spørgeskemaundersøgelse, kan vi få dannet et overblik over, hvor bredt problemets 

omfang er og om det overhovedet er aktuelt.  

”Hvis man vil have folk til at problematisere ting, de tidligere aldrig har problematiseret, så skal man 

ikke simpelthen informere og argumentere på samme m med til at beskytte vores produkt åde, som 

man ville gøre i fx en videnskabelig artikel. I stedet skal man lære af retorikken og først og fremmest 

koncentrere sig om kontakten.” (Dahl:1993:33) 

Dahl argumenterer videre, at for at ramme den målgruppe, der ikke tidligere har anset det som 

problem, må vi først sætte os ind i hvordan de tænker, men også i et vist omfang hvordan vi selv 

tænker, for at skabe den nødvendige kontakt.  

 

Malinowski nævner et problem, nemlig ”kontakt”. Kontakt bliver beskrevet som at deltagerne ikke 

kun kommunikere ved hjælp af overførsel af visse betydninger og meddelelser, men at også at de 

aktivt deltager i form af bekræftelse af sammenværet. (Dahl, 1993: 27) 

Malinowski låner en metode fra filosofferne Henri Bergson og William James, der omhandler at 

skelne mellem det der hedder ”ydre tid” og ”indre tid”. (Dahl, 1993: 28) På denne måde kan han 

undersøge sin problemstilling som han har stillet sig selv: ”Forudsætter kommunikation, at der 

eksisterer en slags social interaktion, der ikke indgår i den kommunikative proces?” (Dahl, 1993: 27-

28) Eller som han fortæller på en anden måde: ”… Er der noget under den sproglige kommunikation, 

som alligevel er en forudsætning for den?” (Dahl, 1993: 27-28) 

 

De to begreber bliver beskrevet således: Ydre tid er universets og urets tid og den indre tid er en 

følelse af varighed som foregår inde i mennesker. For at menneskelig kommunikation kan være til 

stede, kræves det at begge parter deltager i hinandens ydre og indre tid. (Dahl, 1993: 28) 
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Det gode studieliv og dets vigtighed 

Der er mange faktorer der spiller ind når studerende vælger at droppe ud af en uddannelse, men det er 

ikke altid, at man får at vide, hvad der kræves for at frafaldene bliver mindsket. Der mangler nemlig 

forskning når det kommer til frafaldene af studerende. Det fortæller Dansk Evalueringsinstitut i en 

rapport, hvor 4.500 forskningsartikler er blevet set grundigt igennem - både danske og internationale 

studier. Af de 4.500 er det kun 27 artikler, der rent faktisk fortæller noget om, hvordan disse frafald 

kan undgås, da der typisk kun bliver beskrevet om typerne af studerende, som har større tendens til at 

falde fra. (information.dk) 

Der findes dog empirisk understøttelse i den internationale litteratur, som påviser at den sociale 

integration, har en betydning for frafald på de videregående uddannelser. Betydningen viser sig dog 

ikke i et lige så stort omfang i dansk kontekst, hvilket tilskrives en særligt individualistisk kultur(A. 

Qvortrup et al. 2020 s.159).  

“. Dette betyder ikke, at betydningen af det sociale kan afskrives fuldstændigt i en dansk kontekst, 

hvilket blandt andet viser sig gennem dets betydning for den faglige integration og identifikation. 

Således angiver fx ca. 15 % af frafaldne studerende fra Arts og Science and Technology på Aarhus 

Universitet, at de manglede støtte og feedback fra deres medstuderende” (A. Qvortrup et al. 2020 

s.159) 

 

I artiklen analyserer de 3 faktorer relateret til studiemiljøet, det faglige system, det sociale system og 

undervisningen. Disse 3 systemer overlapper dog og har indflydelse på hinanden. Der bliver i artiklen 

argumenteret for, at uddannelsesinstitutioner, med henblik på at formindske frafald, kan tænke den 

sociale integration ind i undervisningen ved fx mere gruppearbejde, idet det faglige system og 

undervisningen overlapper til det sociale system, såfremt læringsaktiviteten foregår med andre 

medstuderende. (A. Qvortrup et al. 2020 s.159) 

Man kan dog ikke konkludere at netop alle frafaldene er grundet et dårligt studiemiljø, eftersom 

mange faktorer spiller ind i de studerendes valg om at droppe ud. Dog har det sociale studiemiljø en 

stor rolle, som let kan blive påvirket af faktorer ude fra, den mest primære faktor ville i dag være, 

Corona pandemien.  

Maslows behovspyramide 

Et vigtigt aspekt at tænke over er, hvorfor studielivet er en vigtig del af studenternes evner til at 

gennemføre en uddannelse. Vi skal nemlig kigge på A.H. Maslows teori om menneskelige motivation 

for at forstå hierarkiet af det menneskelig behov – nemlig Maslows behovspyramide. Denne teori vil 

hjælpe os med at indse, at der er nogen basale menneskelige behov der skal opfyldes, før man kan 

trives igennem en uddannelse.  

Hvis man tager et kig på Maslows behovspyramide i figur 3, vil man se at det sociale er ret vigtigt. 

Udover de to vigtigste punkter som indebærer de fysiske behov, så som at få kost og hvile og 
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sikkerheds behovet der indebærer at kunne være i tryghed og føle sig beskyttet uden angst – Så viser 

pyramiden klart, at hvis man kan få dækket de mest basale behov, er det sociale det næst vigtigste. 

(Maslow, 1943) Derfor er det sociale studieliv også ekstremt vigtigt for de studerende.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Maslows behovspyramide (net2change.dk) 

Ego behovet er så det næste behov som skal blive opfyldt. Dette behov handler om at blive påskønnet 

og anerkendt for at opbygge selvtillid og for at styrke vores selvværd. En måde at få anerkendelse på, 

er når man skriftlig gøre ens egne præstationer og får positivt feedback på den. Et eksempel kunne 

være på social medier – i form af wall posts, tweets, etc.  

Det sidste behov – selvrealisering, handler om at lade kreativiteten træde i kraft, løse komplekse 

problemer og derved præge innovation. (Maslow, 1943) 

Designteori 
Brugervenlighed og et interface der er nem at navigere, er begge essentielle elementer for at udvikle 

en digital designløsning. Steve Krug beskriver i sin bog Don’t Make Me Think. A Common Sense 

Approach to Web Usability (2005), forskellige krav for at skabe et succesfuldt webdesign ved at bruge 

”common sense” metoder. Ud fra disse metoder har han opstillet 3 love, de såkaldte “Krugs laws of 

usability” - eller Krugs anvendeligshedlslove.  

Krugs første lov om anvendelighed: “Don’t make me think” (Krug, 2005: s.11). Hvis man skal 

udvikle en webside, er det vigtigt at det brugene ser, er et selvindlysende, oplagt og selvforklarende 

billede foran sig. Man skal kunne finde rundt på det man ser uden at bruge mange kræfter på at skulle 

tænke over det. Der skal ikke være nogen tvivl om noget er klikbart i brugeroverfladen eller ej. 

Krugs anden lov om anvendelighed: “Animal, Vegetable, or Mineral?” handler om når brugerne skal 

træffe beslutninger på platformen, og hvordan de interagerer aktivt med den. Krug argumenterer for, 

at det ikke nødvendigvis forringer brugeroplevelsen på platformen, hvis man skal bruge mange 

knapptryk på at navigere rundt - så længe processen er strømlinet således at brugeren ikke tænker over 

dem. (Krug, 2005: s.40) 
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Krugs tredje lov om anvendelighed: “Omit Needless Words”. Her vil man undgå at overbelaste 

brugerne med tekst så meget som overhovedet muligt. Det er for at reducere støj på brugeroverfladen, 

så det vigtige indhold er mere fremtrædende og lader derved brugerne danne sig et overblik over 

indholdet hurtigere. Man vil også undgå så kaldt ”happy talk”. Altså tekst der er salgsfremmende og 

småsnaks-agtige. Det er fordi mange brugere ikke vil bruge deres tid på det og vil hellere nå til sagen. 

Instruktioner skal heller ikke være beskrevet i tekst form, da alt i selve interfacet, skal være 

selvforklarende. (Krug, 2005: s.45) 

 

Analyse 
For at løse problematikken, der omhandlede at de studerende havde svært ved at finde rundt i 

begivenhederne på Facebook, har vi designet en app som skal kunne gøre det lettere at navigere rundt, 

med direkte links til arrangørens Facebook side.  

Opbygningen af et godt studiemiljø  
Ifølge Maslows teori vil mennesket skulle have opfyldt de mest basale behov før det sociale kan 

komme til. Så derfor er det en vigtig del af studiemiljøet, at de studerende føler sig trygge og godt 

tilpas både på studiet og rundt om de medstuderende. Hvis dette bliver opfyldt kan de studerende 

fokusere på det sociale aspekt af studielivet og opbygge venskaber, hvilket er yderst vigtigt hvis man 

går på et universitet der omhandler meget gruppearbejde. Hvis ikke den studerende har opbygget 

venskaber på studiet, kan det føre til ensomhed der også kan være en psykologisk stressorer – Dette 

kan også være en grund til, at flere studerende føler sig ensomme og stressede i 2020 som man kan se 

i Dansk Magisterforeningens undersøgelse (dm.dk: 2-3).  

En anden udefra kommende stressorer, kan være ændring i arbejdsmiljøet. I et interview med Mads 

Jonsson, bliver der nævnt at studiemiljøet blev påvirket negativt, efter skifte af husets bygning: ”Det 

var super hyggeligt, humtek bygningen var i en anden før - Det var en super god bygning, der var 

rigtig meget plads... Men efter at humtek flyttede ind i den nuværende bygning, så har man næsten 

ikke været i den, for den føles mere indelukket og der er ikke så mange siddepladser og det er bare 

ikke fedt at være i den.” - Mads Jonsson  

Han fortsætter med at forklare om hvordan bygningens kapacitet har en stor betydning for det sociale 

studiemiljø: ”[...] det kommer nok også af at jeg ikke er direkte tilhænger af humtek mere, fordi jeg jo 

ikke er en del af basisåret - så nu befinder jeg mig ikke så meget der mere, men jeg befinder mig ovre 

i en anden bygning. - der er der så også kun 1 eller 2 gruppe lokaler, som man kan være i, så det er 

meget begrænset hvor meget man kan være i bygningen - og så går man ned på biblioteket og så 

bliver man super spredt, hvor i den gamle bygning der kunne man fx. se hvis nogle havde en dør åben 

og så kunne man spørge dem om de ville med ned på RUC bar.” – Mads Jonsson 
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Dette viser at miljøet rundt om en når man befinder sig på campus, har stor betydning for hvor social 

man er. Hvis ikke bygningerne inviterer til socialt samvær med en masse siddepladser og rum til at 

dyrke sociale aktiviteter, vil de unge automatisk flytte sig til en anden bygning eller helt lade være 

med at deltage i det sociale.  

Efter et spørgsmål angående hvilken betydning de aflyste begivenheder har, nævner Mads at de 

sociale begivenheder så som rusture er vigtige for at etablere et godt socialt studiemiljø, da det 

introducerer de studerende for hinanden og giver dem mulighed for at danne sociale bånd med 

hinanden: ”Ej det er godt nok ærgerligt, det er voldsomt fedt. Og det skaber virkeligt et godt 

studiemiljø. Vi kom ned og boede i hytter, og blev delt i grupper. De boede jo med dine 

gruppemedlemmer, så det var ligesom en god måde at blive introduceret til flere folk...” – Mads 

Jonsson  

Dette giver os et klart indblik i at det sociale studiemiljø er mest etableret fra starten af semesteret 

af. At rusture og fester er aflyst kan give en negativ effekt på de nye studerendes kendskab til 

hinanden, og kan gøre at det sociale studiemiljø ikke bliver stærkt bygget op. Hvilket er et vigtigt 

element på RUC, da gruppearbejde er en stor del af universitetets politik.  

Corona har været en stor faktor selv, siden mange institutioner er blevet lukket ned og meget 

undervisning er foregået online, så har de studerende ikke så meget mulighed for at bygge et bånd til 

sine medstuderende, hvilket også kan føre til ensomhed. Motivationen for de studerende er også 

vigtig, siden den skal hjælpe de studerende med at kæmpe for at få lavet diverse opgaver og deltage 

aktivt i undervisningen. I Dansk Magisterforeningens undersøgelse kan man se at hver fjerde af de 

studerende ikke synes at online undervisningen fungerer ordentligt (dm.dk: 5). Dette kan være 

demotiverende, hvilket senere kan føre til at de studerende dropper ud, som en konsekvens af 

inaktivitet i studiet. 

Stressen kan dog også komme fra forberedelse til eksamen, som de studerende svarer i Dansk 

Magisterforeningens undersøgelse (dm.dk: 2-3). Mange unge lider af eksamensangst som især kan 

være med til at presse de unge op til eksamen.  

Selvom det har dokumenterede effekter for frafaldet på uddannelserne at tilføje flere sociale aspekter 

til undervisningen, er det ikke en løsning i sig selv. RUC er et godt eksempel en uddannelse med 

særligt på gruppearbejde, men det reflekteres ikke på frafaldsprocenten og studiemiljøet i en særlig 

grad. 
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I en opgave skrevet af humanistisk RUC studerende i 2014, undersøger de studerende hvordan det 

sociale studeliv står til på campus. De skriver således: ”Ydermere udtaler Pernille Van Kleef, som er 

formand for RUC’s studenterorganisation, at universitetet ikke har et nær så velfungerende studieliv 

på campus sammenlignet med andre universiteter.” (RUC_App!: l. 13-15 s. 2) 

Dette giver os et bedre indblik i, at det sociale studieliv på RUC før Corona, har haft problematikker. 

De forsætter med at fortælle om disse problemer, og konsekvenserne af dem: ”Studielivets 

problematiske tilstand bliver underbygget af et frafald på 26% i løbet af de tre år på 

bacheloruddannelserne” (RUC_App!: l. 15-16 s. 2)  

 

Corona påvirker de studerende 

Trivslen hos de studerende er blevet endnu værre, efter Corona kom ind i billedet. En analyse af 

Dansk Magisterforening viser os et klart billede af hvordan de studerende har det i dag. 

Undersøgelsen er fra juni 2020 og er udarbejdet af Simone Bang som arbejder for Dansk 

Magisterforening. Der er brugt tal fra 2019 studieundersøgelse og 2020 i undersøgelsen. Analysen 

bestod af 1.672 respondenter i 2019 og 2.985 i 2020. (dm.dk: 1-2) 

Foreningen har sammenlignet de studerendes svar omkring ting så som: ensomhed, stress, hvordan de 

har det med online undervisning og engagementet i studiet, med deres svar i 2019. Og svaret er klart, 

langt de fleste unge føler sig oftere ensomme og stressede end i 2019. (dm.dk: 2) 

Der er også en nedgang i antallet af de studerende der ikke føler sig ensomme. I 2019 var 

procentdelen 29% hvor det i 2020 er faldet til 22%. Så der er ingen tvivl om at Corona påvirker de 

studerende psykisk. (dm.dk: 2) 

Stress har også spillet en faktor i de studerendes trivsel. Respondenterne der følte sig stressede er 

blevet til flere, under Corona pandemien. I 2019 var det 33% af respondenterne der følte sig ofte 

stressede, hvor det i 2020 er steget til 36%. Det er meget forskelligt  hvad de studerende føler sig 

stresset af, men den største synder er i forbindelse med eksamen. (dm.dk: 2-3) 

Når det kommer til den online undervisning er svarene mest neutrale. 4% mener at det er gået godt 

hver gang, 36% siger godt de fleste gange, 37% er neutrale og mener at det hverken er gået godt eller 

dårligt. Hvor 18% siger det er gået dårligt de fleste gange, og 5% siger det er gået dårligt hver gang. 

Som Dansk Magisterforening har regnet ud, mener næsten hver fjerde respondent, at 

fjernundervisningen ikke fungerer godt. (dm.dk: 5)  
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CCM 
Idéen med CCM i vores projekt, er at identificere de underliggende problemer, og dermed vende den 

om til en designløsning. Vores CCM har ændret sig markant i løbet af projektforløbet, efter vi valgte 

at undersøge studiemiljøet senere i vores proces. I problem afsøgningsfasen lagde vi stor fokus på 

selve SoMe platformen og brug af den. Det gjorde at mange af de led lignede for meget af hinanden 

og derved var det for overflødig.  

Vores endelig CCM er delt om i tre led, de tre led reflekterer de underspørgsmål vi har defineret under 

problemformuleringsafsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et af de problemer vi har identificeret – beskrevet nederst til venstre i figur 4. – er en manglende 

social interaktion som til sidst kan føre til at individet vil stoppe deres uddannelse. Dette problem 

svarer til den problemstilling hvor vi vil undersøge om studiemiljøet har en effekt, på uddannelses 

frafaldet. Vi har derefter vendt den om til en løsning, hvor vi skal opfylde den sociale interaktion (se 

figur 5) vha. vores produkt. Vores produkt vil virke som katalysen til et bedre social netværk som 

forhåbentligt vil minimere studiefrafaldet på universiteter. 

Det andet problem vi har identificeret – beskrevet nederst til højre i figur 4. – er at individerne 

fravælger brug af social medier og dermed risikerer at gå glip af eventet. Dette problem svarer til den 

problemstilling, hvor vi vil undersøge de studerendes utilpashed med de nuværende metoder, til at 

finde eventinformation på.  

Figur 4 - Problem oriented Color Cognitive Map 
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Hvis vi skal have studerende til at anvende de eksisterende sociale medie platforme, så vil brugen af 

vores designløsning forhåbentligt hjælpe med dette, hvor vi prøver at skabe et centraliseret event 

system og dermed skabe et bedre overblik over eventsene. Det tredje problem, som også er vores 

hovedproblem – beskrevet nederst i midten i figur 4. – er at der ikke eksisterer en event platform, der 

er et centralt sted for eventannoncer, på de eksisterende social medie platforme. Dette problem er 

vendt til den designløsning som vi har udviklet under projektet. Her sørger vi for at give et positivt 

overblik over events, og dermed giver brugerne en idé om hvilke events der foregår på campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne struktur af problemer, symptomer og effekter giver et godt overblik over de elementer vi har 

sat fokus på under projektet. Det hjælper os med at have overblik og være målrettet samt giver CCM 

en god fundamental projektstruktur. Det giver også læseren overblik over hvad vores projekt går ud 

på, med en visuel stimulerende måde, med diverse forståelige figurer. Det kan naturligvis vise at vi 

ikke vil opfylde den ønskede effekt med vores produkt, som vi beskriver øverst i figur 5. Det vil 

resultere i at vores designløsning mislykkes. 

Design analyse 
I designprocessen valgte vi at have særlig fokus på anvendeligheden i vores design, ved så vidt muligt 

at designe appen efter Steve Krugs love om anvendelighed fra bogen Don’t Make Me Think. A 

common Sense Approach to Web Usability (2005).  

Figur 5 – Solution oriented Color Cognitive Map 
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Den første lov om anvendelighed, handler om at brugerne skal tænke så lidt som muligt når de bruger 

vores app. På baggrund af dette, har vi valgt et meget minimalistisk design, hvor brugerne ikke er det 

mindste i tvivl om, hvad de kan interagere med på skærmen. Steve Krug lægger meget vægt på dette 

punkt, da det er en svær balancegang at have en nem og overskuelig platform, der samtidig ikke må 

gå hen og blive kedelig at se på og interagere med. Derfor har vi netop gjort vores design mere 

interessant ved at inddrage farver og animationer, i form af transitions når man navigerer rundt på 

appen.  

På baggrund af dette tilføjede vi nogle farveelementer på selve knapperne der kan interageres med. 

Derved gjorde vi det mere interessant æstetisk uden at komprimere overskueligheden for brugerne.  

Den anden lov lægger sig lidt op ad den første, og handler om at brugeren ikke har noget imod mange 

knappetryk, så længe de ikke behøver at tænke over dem. Alligevel valgte vi at begrænse mængden af 

knappetryk, så alt det vigtige indhold kan findes max 2 knappetryk væk fra startsiden. 

 

Krugs tredje anvendeligheds lov handler om at begrænse unødvendig tekst på brugeroverfladen, for at 

opnå et bedre overblik for brugeren, så processen kan gøres så glat som overhovedet mulig. Hele 

præmissen for vores projekt er netop at gøre det mindre forvirrende og mere overskueligt for nye 

studerende at kunne finde rundt i events på RUC. Derfor har vi valgt at fjerne næsten al tekst der ikke 

er essentiel. Der er ikke en beskrivelse til appen, da vi har gjort navnet selvindlysende, og de 

forskellige funktioner er kun akkompagneret, med navnet på dem. Den eneste egentlige ”tekst”, er den 

organisationerne selv lægger op som beskrivelse af begivenheden eller som forumopslag.  

  

En ting vi tilføjede til designet under processen, var evnen for appen til at kunne linke videre til de 

forskellige organisationers Facebook/Instagram sider. Inspiration til projektet kom jo egentlig fra, 

vores egen forvirring fra introperioden, en følelse af mangel på alternativ for at få overblik over de her 

begivenheder, hvis man ikke er en aktiv del af de sociale medier. Derfor havde vi i første omgang 

tænkt, at vores design som udgangspunkt skulle have så lidt at gøre med Facebook som muligt, men 

efter at have snakket med Studenterhuset og RUC sports formand Tobias Krogh, som også står for 

deres formidling på de sociale medier, kunne vi godt se problematikken i den filosofi.  

” Jeg kunne også godt tænke mig en app som eventuelt kunne linke til hjemmesider og de sociale 

medier. […] Da mange af foreningerne jo kommunikerer på sociale medier, ville det være ret nice, 

hvis du kunne linke til Facebook.” - Tobias Krogh 

Den oprindelige plan var at de forskellige organisationer på RUC skulle tildeles moderator-

rettigheder, så de kunne oprette deres begivenheder på selve appen. I interviewet fik vi dog kastet lys 

på at dette nok ikke er realistisk, hvis vi vil skabe en egentlig brugerbase på platformen. Problemet 

munder ud i at Facebook allerede er så etableret som platform til at finde begivenheder hos brugerne, 

at vores app kun vil være et supplerende alternativ for de organisationer med begivenheder at formidle 
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ud. De vil altså stadig skulle oprette en begivenhed på Facebook såvel som vores app, og den ekstra 

ulejlighed ville måske være nok til at vende visse organisationer væk.  

  

Det er ikke muligt at lave i Adobe XD, men der er mulighed for at tage idéen endnu længere, ved at 

programmere appen til at trawle Facebook events, for derved at spare organisationerne for endnu mere 

arbejde. 

”[…] hvis man virkelig gerne vil integrere en app, så kunne du altid integrere en app der prøver at 

trawle Facebook events, hvor du så prøver at integrere Facebooks RPI direkte ind i appen, så hvis 

RUC Sport lægger et event på Facebook, så hiver appen det direkte ned.” – Tobias Krogh  

Ved en eventuel rigtig lancering af vores app, ville det være en god funktion at overveje. Den største 

udfordring ved en sådan lancering ville helt sikkert blive at skaffe brugerbase blandt de studerende – 

en opgave der bliver næsten umulig, hvis det ikke er muligt for at overbevise organisationerne om at, 

vores design er en nem løsning, der ikke koster dem ekstra arbejde.  

 

Spørgeskemaundersøgelse  
Vores spørgeskema fungerede på ingen måde som vi havde forestillet os. Vi lavede et spørgeskema 

med nogle spørgsmål (se bilag) der omhandlede hvordan de studerendes opfattelse af RUC’s systemer 

var, og vi fik en del blandede svar. Vi fik dog kun 9 svar på vores spørgeskema, hvilket gør det svært 

for os at konkludere noget.  

Et forslag der kom fra en af respondenterne lød: ”Hvorfor laver i ikke et samlet hjemmeside” hvilket 

giver os en idé om at det måske ikke er en app de studerende vil have. Måske er det mere en 

overskuelig hjemmeside med direkte links til studenterorganisationers Facebook sider samt et forum 

til at kommunikere i. En hjemmeside er dog blevet foreslået før, af en studerende ved navn Bastian – 

Han forsøgte at stable en hjemmeside på banen, men fik ikke tilladelse af hverken studenterrådet eller 

studenterhuset og hans projekt kunne derfor ikke blive en realitet: ”[...] jeg fik den geniale idé at 

hvorfor laver man ikke en samlet hjemmeside for alle foreninger, alle aktiviteter på RUC der hedder 

RUC students - jeg snakkede med formandskabet i 2019 for at høre om rusvejledningen evt. ville være 

med til at stå for det, [...] og jeg fik faktisk til at starte med et go, [...]og så fik jeg at vide sådan ca. 2 

dage senere at studenterrådet ville ikke bakke op om det” - Bastian 

 

Vi har valgt at kigge nærmere på to af respondenternes svar, da de er interessante i forhold til hvilke 

svar de har valgt og hvilket semester de går på.  

Den første af de to respondenter går på 3. semester, humtek. - De har svaret ”meget uenig” til ”Dit 

første indtryk af RUC’s systemer var positivt og overskueligt” – de svarer ”meget enig” til ” Du har 

på nuværende tidspunkt vanskeligheder med at finde rundt på RUC’s systemer”, hvilket viser at de 
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stadig har svært ved at finde rundt på RUC’s systemer i dag, selvom de har gået på RUC i 1½ år -  de 

svarer også ”meget enig” til ”Du har en forestilling om at RUC’s systemer kan forbedres” hvilket 

giver os et indtryk af at det evt. Kunne hjælpe dem med overblikket, hvis der kom en forbedring på 

det tekniske.  

Den anden respondent (8 svar) går på 7 semester, kandidat kommunikation + it KU. De har svaret  

”uenig” i ”Dit første indtryk af RUC’s systemer var positivt og overskueligt”  – dog har de til 

modsætning af den første respondent svaret ”uenig” til ”Du har på nuværende tidspunkt 

vanskeligheder med at finde rundt på RUC’s systemer” hvilket viser at de har ikke problemer med at 

finde rundt i RUC’s systemer i dag – de er dog enige i at systemerne kan forbedres, siden de har 

svaret ”enig” i ”Du har en forestilling om at RUC’s systemer kan forbedres” - men det interessante 

hos denne respondent er at de så har svaret ”uenig” til både ”Du har overblik over hvilke 

studenterorganisationer der eksisterer” og Du ved hvor du kan finde alle RUC’s 

studenterorganisationers websider” – hvilket viser at selvom de har styr på systemerne, så er der 

noget de ikke ved om når det kommer til studenterorganisationerne.  

 

Dette kan give os en indikation af at der måske er noget om det, når man snakker om at RUC’s 

systemer er svære at finde rundt i. Dog kan vi også ud fra svarene se at jo længere tid respondenterne 

har gået på RUC, jo bedre bliver de til at finde rundt i systemerne – hvilket kan give os en idé om at 

det for de fleste kræver tid at sætte sig ind i systemerne, men når man så har gjort det, forstår de det 

bedre og ser det ikke længere som et problem. 

De studerendes forhold til systemet 
Føler de studerende sig så utilpas med de nuværende metoder til at finde event informationer på? I 

vores interview med Mads Jonsson blev der spurgt ind til hvordan hans introperiode havde været. 

Hans svar fokuserede meget på at den store mængde af ny information på kort tid, var kaotisk og 

forvirrende. Men det var stadig en god oplevelse at starte på RUC: ”Udover at det var voldsomt 

kaotisk, så var det jo en rigtig fed oplevelse at starte derude, men jeg kan tydeligt huske hvor kaotisk 

det var, man forstod ikke så meget af hvad noget som helst var [...] og jeg kan tydeligt huske hvordan 

der var en masse fremlæggelser hvor man skulle sidde på en stol og høre på folk der kom ind og 

sagde at man skulle like deres Facebook sider...” – Mads Jonsson 

Mads’ første indtryk af RUC’s systemer var også negativt, fordi der var så mange hjemmesider. Han 

prøvede i starten at tage noter så han kunne holde styr på hvad der gjorde hvad, men til sidst følte han 

at det var for uoverskueligt til at lytte efter: ”[...] alle de her hjemmesider var relevante og dem skulle 

man huske og prøvede at tage noter så man vidste "okay, den her skal jeg huske" - Den side gør det 

og den gør det, men til sidst blev det lidt for meget - man kan ikke rigtig holde styr på alle de ting, så 

blev man bare siddende lidt som en slags zombie...” – Mads Jonsson 
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Dette svar kan vi også se andre steder fra. I vores spørgeskema spurgte vi om deres første indtryk af 

RUC’s systemer havde været positive – og der viste sig et klart mønster blandt respondenterne. 8 ud 

af 9 respondenter svarede nemlig at de var uenige eller meget uenige i udtrykket. Hvilket giver os et 

overblik over at de studerendes første møde med Facebook siderne, som bliver præsenteret i 

introugen, ikke er positivt. Dette kan være et problem da det kan resultere i at de studerende ikke 

bruger de nuværende metoder, til formidling af begivenheder, og ikke kan overskue at holde øje med 

dem: ”Den der hedder study humtek på Facebook - den fulgte jeg med det samme, fordi det var en af 

de første vi blev præsenteret for - men efter det så syntes jeg bare at der var så mange ting, så dem 

fulgte jeg ikke - men man snakkede med sin gruppe om hvad de synes var vigtigt at følge [...] Ellers så 

følger jeg ikke rigtig andre, men det er måske fordi vores humtek gruppe har været ret god til at dele 

opslagene fra de forskellige Facebook sider af - rusvejlederne deler ofte opslag.” – Mads Jonsson 

Hvis de studerende mister overblikket over alle Facebook siderne og ikke har et overskud til at holde 

sig opdateret på nyhederne, kan det føre til at de studerende går glip af events, som kan være vigtige 

for deres opbygning af det sociale studiemiljø. Heldigvis, som Mads fortæller, er rusvejlederne gode 

til at dele opslag fra studenterorganisationers Facebook sider. Dette gør at de studerende kan være 

opdateret på en masse opslag, og ikke misse dem. 

Mads fortæller at han ikke selv er gået glip af begivenhederne, fordi hans venner er dem der hjælper 

med at formidle dem, men uden dem ville han måske være gået glip af et par Humtek fester: ”Jeg er 

ikke decideret gået glip af events, men der har været rigtig mange gange, hvor man bliver spurgt 

”Kommer du i aften?" "I aften?" "Ja der er Humtek fest" "What." - Altså man ikke havde ikke anet at 

det var der medmindre man havde været sammen med sine grupper eller sine venner som spurgte om 

man kom. Så ja det er sjældent jeg lige fanger begivenhederne på Facebook...” – Mads Jonsson 

Siden at flere studerende igennem årene har skrevet projekter om RUC’s informationsplatforme: ”Jeg 

tror at RUC's største problem er vores informationsplatforme - på mit 1. semester for 3½ år siden, 

der skrev jeg et projekt om alle RUC's informationsplatforme...” - Bastian  

Eller har prøvet at komme med forslag hvordan man gøre overblikket lettere, maler det et større 

billede af at der er problemer i RUC’s systemer – om det enten er RUC’s egne systemer, eller måden 

de sociale begivenheder bliver formidlet på, så er det ofte at de studerende finder det besværligt og 

forvirrende. 
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Tidsplan 
Ganttdiagram: 
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Produkt 

Vi havde planer i starten om at lave en designløsning, bestående af en app. Appen skulle virke både 

som et forum, men også et sted hvor informationer var samlet. Det var vores idé at samle alle 

Facebook links så man havde et større overblik over alle de forskellige studenterorganisationers sider 

og de sociale arrangementer der blev holdt på RUC. Dog blev vi hurtigt klar over at vores viden og tid 

ikke var tilstrækkelige nok, og derfor valgte vi en anden løsning.   

 

Vores plan oprindeligt, var at bruge programmet Processing til at skabe vores app i, hvilket vi blev 

introduceret for i vores introuge. Dog havde en fra vores gruppe haft med programmet at gøre da vi 

havde workshops, og har givet os bedre viden om programmet. Dette har gjort at vi kigger i retning af 

andre mulige programmer, og vi er endt med at vi vil bruge en løsning i form af programmet, Adobe 

XD (https://www.adobe.com/dk/products/xd.html) til at designe appen i. Selve processen tog os lang 

tid grundet tidsbegrænsninger, men også diskussionen om hvorvidt det blot skulle være en 

designløsning – eller en decideret prototype. Vi havde derfor ikke meget viden om hvordan en 

eventuel prototype ville komme til at se ud. Dog havde vi overvejet i god tid, hvordan designet af 

appen skulle se ud. I følge vores tidsplan skulle vi starte på vores produkt efter den 15. november.  

 

Processen 
Efter en snak med vejleder, blev vi enige om hvordan vi skulle tage ordentligt hul på konstruktionen, 

af vores design. Heldigvis er programmet Adobe XD gratis, så vi kunne gå i gang med det samme. Vi 

havde nogle uger før brainstormet om hvordan logoet skulle se ud, og vi endte med at bruge det første 

forslag som vores endelige logo. Logoet skal forestille at være en rundkreds af mennesker der holder 

om hinanden: 

 

 

 

 

Det første vi gjorde da vi startede på designet, var at planlægge en smule om hvordan vores ”app” 

skulle se ud, ved hjælp af skitser. Vi fandt ud af hvor mange ruder der skulle være og hvilke 

funktioner vores ”app” skulle have. Vi har valgt at bruge en skærmstørrelse der svarer til en iPhone 

6,7 og 8.  

I Adobe XD er der muligheder for at forbinde ruderne og indsætte effekter i form af ”actions” der 

bliver udløst når man for eksempel trykker på et element. I vores ”app” har vi valgt at opstille den 

således at man tapper på et ikon eller tekst og derfra bliver sendt videre til en af de andre ruder.  

https://www.adobe.com/dk/products/xd.html
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Opsætningen af ”appen” 

Vores app består af en loading screen, en menu med 4 muligheder som sender brugeren videre til den 

valgte mulighed, og yderligere ruder som bliver aktiveret alt efter brugerens handlinger. På hver rude, 

undtagen loading screen, er der en avatar med et navn og en tilbageknap der tager brugeren tilbage, til 

forrige rude.  

Menuens 4 muligheder består af: 

• Arrangementer 

• Studieorganisationer 

• Notifikationer 

• Forum 

”Arrangementer” indeholder yderligere to muligheder - ”Kommende” og ”aflyste”. ”Kommende” 

åbner en kalender op, som markerer hvilke events der er kommende i fremtiden, samt markerer de 

aflyste events, med rød. - Hvis man trykker på en events dato, vil man blive sendt videre til en rude, 

der viser beskrivelsen af begivenheden, samt tid og sted og linker til event holderens Facebook side.  

 

”Aflyste” indeholder en beskrivelse af hvilke events der er aflyst samt dato og tid på eventsene.  

 

”Studieorganisationer” indeholder en drop-down menu med navnene på de aktive 

studieorganisationer, der hører til i studenterhuset.  

 

”Notifikationer” giver nyheder om events, og fortæller hvilke der for eksempel er aflyst, og hvorfor. 

 

”Forum” fungerer som et online mødested, hvor de studerende eller event holdere kan oprette et 

opslag, der kan ses af andre brugere. Her kan studieorganisationerne søge om hjælp til en event eller 

reklamere om deres kommende arrangementer. 

 

 

Eksempel: Hvordan vores menu rude er forbundet til andre ruder 
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Diskussion 
Er vores design så er god nok løsning? 

Vi har afprøvet vores designløsning og fået positivt feedback fra Mads Jonsson, men på samme tid har 

vi også fået at vide at et app som løsning nok ikke ville være den smarteste idé. Der blev forsøgt at 

lave en app designløsning med navnet ’SR RUC student handbook’. En app udviklet af RUC’s 

Studenterråd som havde det samme formål som vores løsningsforslag, men der opstod problemer 

under dens udviklingsproces:  

”Så vidt jeg husker så var det faktisk helt forfærdeligt, med at det startede med at være på dansk og så 

switchede appen til at være på engelsk, og så kunne du ikke switch tilbage heller, det var lidt noget 

rod. Der var nogle af siderne hvor vi skulle ind og slå foreningen op, som var blank, opsætningen var 

forkert, så noget af teksten var ulæselig – og den formodede ikke at koble ordentligt på nettet, så den 

kunne ikke dele events på den måde det var forventet at gøre. - Så ja, all-in-all har det været en rigtig 

dårlig app, som egentlig mere mindede om en hjemmeside som var en opslagstavle.” - Tobias Krogh 

En designløsning i form af en hjemmeside - som er mobil kompatibel - vil være smartere ifølge 

Bastian, han påstår at apps er en forældet måde at løse problemet på: ”[…] de har brugt vanvittigt 

mange penge på at udvikle den app - og folk gider ikke at have den som app - vi er ikke i 2008 

længere,  hvor apps var alt - vi har smartphones som har lynhurtigt internet, så hvis du bare laver en 

mobil kompatibel hjemmeside - så den færdig.” - Bastian 

Det næste skridt, vil være at kigge på undersøgelser som forsker på fordele og ulemper mellem apps 

og hjemmesider samt hvis en designløsning i form af en hjemmeside, er mere effektiv, i vores 

tilfælde. Man vil også kunne spørge ind til målgruppen for at høre om de bliver mere tiltrukket af 

denne type løsning. 

Hvis vores type af designløsning skal være implementeret, så vil der være behov for iteration af 

brugeroverfladen. Der vil være behov for at afprøve vores produkt til flere personer i vores målgruppe 

som kan give mere feedback på det, før en udgivelsesversion af vores produkt kan blive offentliggjort.  

Efter en forklaring om vores prototype, gav Mads os feedback og nævnte at vores notifikationssystem 

især var smart samt gav os en promoveringsidé i form af belønning når de studerende meldte sig til 

tidligt: 

”Det kan være smart med hensyn til notifikationer og sådan noget til specifikke events, hvis man nu fx 

vil gerne deltage i noget bestemt. Det kan også være smart, hvis man melder sig tidligt, så kan man få 

noget gratis, fx en drik ville være nice.” - Mads Jonsson  

Det giver os indblik i, at appen giver en form for promoveringsmuligheder for 

studenterorganisationer. Det vil også være en effektiv måde at få appen i hånden til flere studerende 
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hvis man fx kan få eksklusive tilbud gennem appen. Det skal også undersøges hvordan man vil 

opretholde vores form af designløsning, hvordan det skal finansieres og hvordan den skal 

vedligeholdes. 

Der er tydevis et behov for at afprøve vores design til flere personer og vi går glip af potential 

brugbart feedback til vores design. Vi har nemlig kun haft en person i vores målgruppe til at kigge på 

vores design og det er tydeligvis ikke nok. Det kan også være at den retning vi har taget var ikke den 

mest effektive designløsning – altså at vi skulle lave en designløsning i form af en mobil kompatibel 

hjemmeside og får den afprøvet i stedet for. 

Der er ingen tvivl, at der eksisterer problemer med overblik og overskuelighed med mange af RUC’s 

digitale systemer, det gælder for både de officielle studier relateret systemer og studenterdrivet 

systemer. Det er nemlig antallet af hjemmesider der giver den uoverskuelighed og skaber forvirring, 

især for første års studerende. Mange af de events bliver i stedet for formidlet gennem andre 

medstuderende vha. mund til mund formidling. ”Så ja det er sjældent jeg lige fanger begivenhederne 

på Facebook, så jeg er meget reliant på word of mouth.” - Mads Jonsson 

 

Det som Mads oplever er reflekteret i den spørgeskemaundersøgelse vi prøvede at lave selvom 

undersøgelsen ikke har vist et statistisk signifikant antal. Spørgeskemaundersøgelsen inkluderede fx 

spørgsmål som: ”dit første indtryk af RUC’s systemer var positivt og overskueligt” og ” Du har en 

forestilling om at RUC’s systemer kan forbedres”. Her viser det sig at over to tredje del svarede med 

enten ”uenig” eller ”meget uenig” på det første spørgsmål og over to tredje del svarede med enten 

enig eller meget enig med den anden, så der er god mulighed at bekræfte Mads Jonssons påstand og 

vores egen problemstilling hvis vi har fået mere data igennem denne undersøgelse. 

Det kan også godt være at roden af problemet ligger på noget helt andet. Et af de problemer mange 

studerende, især første årsstuderende oplever, er faktisk et dårligt vedligeholdt digitalt system.  

”Jeg tror faktisk at problemet ligger i RUC's infrastruktur, vi har et intra som er meget svært at 

navigere rundt i, som for øvrigt er baseret på et program der hedder Typo3 - som jeg på nuværende 

tidspunkt tror RUC bruger i en version 4,2 og den nyeste version er 11,6 ca. 

-Det siger lidt om hvor vi er henne i udviklingsfasen” - Bastian 

 

En videreudvikling og opdatering af RUC’s nuværende systemer vil potentielt kunne lindre problemer 

i forhold til studenternes uoverskuelighed over eksisterende digitale platforme. Det kan godt være at 

man først skal vende tilbage til vores problemstillinger på et senere tidspunkt igen, når problemerne 

med RUC’s digitale infrastruktur, engang er løst. 
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Konklusion 

Ud fra problemstillingen, kan vi konkludere, at vores design løsning delvist løser problemet. Vores 

formål med dette projekt, var at undersøge studiemiljøet og information formidlingsmetoder på 

Roskilde Universitet. Vi havde forskellige informanter - to som vi kategoriserer som eksperter og en 

fra vores målgruppe. De kom med interessante besvarelser, forslag og feedback som vi brugte meget 

af i vores rapport. Informanterne har oplyst elementer som bekræfter, hvor væsentlig vores 

problemstilling er. Det har også vist sig, at vores designløsning i form af app, muligvis ikke var den 

bedste beslutning, men at vi potentielt skulle udvikle en mobilkompatibel hjemmeside i stedet for. 

Vi valgte at bruge metoder som er bearbejdet fra akademiske eksperter i de relevante forskningsfelter. 

Designteori, som CCM, brugte vi til at strukturere og visualisere problemet på, og vendte den til en 

designløsning. Vi brugte designteori til webudvikling, for at formidle en god brugeroplevelse, og for 

at finde ud af hvordan selve vores design skal præsenteres. Her brugte vi programmet Adobe XD til at 

udvikle prototypen med. 

På den sociologiske side, kiggede vi på hvordan kommunikation skal foregå mellem studerende og 

vores design. Vi kiggede også på vigtigheden af et godt studiemiljø, for at vise hvor relevant det er at 

have et produkt som vores. Marlows behovspyramide viser så også en anden men også relevant 

sociologisk vinkel. Den viser hvorfor det sociale er så vigtigt, at den sociale behov skal være opfyldt 

før man kan trives i sit studie. Vi forsøgte at bruge metoder som spørgeskemaundersøgelse, men vi fik 

ikke en statistisk signifikans resultat. Det betyder at vi under analysen har lagt mest vægt på vores 

interviews. 

Vi kan hermed sige, at vi har indarbejdet elementer fra semesterkurset design og konstruktion, og fra 

semesterkurset Subjektivitet, teknologi og Samfund i vores projekt. Vi kan dernæst konkludere, at 

vores nuværende iteration af produktet opfylder vores formål, ved at forbedre overblik over events, 

selvom den måske ikke er den bedste løsningsmulighed. 
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Bilag 

 

Figur A – Gammelt, Solution oriented Color Cognitive Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B – Gammelt, Problem oriented Color Cognitive Map 
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 Figur C - Logo forslag 

Figur D - Skitse af app design 
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Figur E - Proces i design skabning 

Figur F - Første prototype 

Figur G - Endelige prototype 
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Spørgeskema spørgsmål: 
 

Disse spørgsmål skal sendes til RUC studerende via. Et digitalt spørgeskema. 

1. Dit første indtryk af RUC’s systemer var positivt og overskueligt 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 

 

2. Du har på nuværende tidspunkt vanskeligheder med at finde rundt på RUC’s systemer 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 

 

3. Du har haft vanskeligheder med RUC’s systemer, men du kan du godt finde rundt på dem nu 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 

 

4. Du har en forestilling om at RUC’s systemer kan forbedres  

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 

 

5. Du har overblik over hvilke studenterorganisationer der eksisterer 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 
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6. Du ved hvor du kan finde alle RUC’s studenterorganisationers websider 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 

 

7. Du bliver først opmærksom på en ny event gennem sociale medier 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 

 

8. Du bliver først opmærksom på en ny event fra dine medstuderende 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 

 

9. Du kan godt lide at bruge sociale medier til at informere dig om RUC-studenter events. 

a. Meget enig 

b. Enig 

c. Hverken enig eller uenig 

d. Uenig 

e. Meget uenig 
 

 

 

 

Uddyb hvad I oplever som et problem 

Uddyb hvad der kunne gøres bedre 
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Svar på spørgeskema 

Det første vores informanter skulle svare på, var hvilket semester og studie de var på. Ud af de 9 

informanter der svarede, var 6 af dem fra humantisk-teknologisk bachelor. Der var 3 på 3. semester, 2 

på 5. semester og én på 1. semester. 

Der var en informant der ikke oplyste hvilket studie de gik på, men de var på 7. semester. Én gik på 4. 

semester på kandidaten performance design og computer science. Og den sidste gik på 7. semester i 

kommunikation og IT KU. 

 

Det første vores informanter skulle svare på, var hvilket semester og studie de var på. Ud af de 9 

informanter der svarede, var 6 af dem fra humantisk-teknologisk bachelor. Der var 3 på 3. semester, 2 

på 5. semester og én på 1. semester. 

Der var en informant der ikke oplyste hvilket studie de gik på, men de var på 7. semester. Én gik på 4. 

semester på kandidaten performance design og computer science. Og den sidste gik på 7. semester i 

kommunikation og IT KU. 
 

Vores første spørgsmål var: ”Dit første indtryk af RUC’s systemer var positivt og overskueligt”. Her 

svarede 1 informant ”meget enig”, 6 svarede ”uenig” og 3 svarede ”meget uenig”. 

 

Andet spørgsmål var: ”Du har på nuværende tidspunkt vanskeligheder med at finde rundt på RUC’s 

systemer” – 1 informant svarede ”meget enig”, 1 svarede ”enig”, 1 svarede ”hverken enig eller 

uenig”, 4 svarede ”uenig” og 2 svarede ”meget uenig”. 

 

3. spørgsmål var: ”Du har haft vanskeligheder med RUC’s systemer, men du kan du godt finde rundt 

på dem nu” – 2 informanter svarede ”meget enig”, 5 svarede ”enig”, 1 svarede ”hverken enig eller 

uenig” og 1 svarede ”meget uenig”.  

 

4. spørgsmål var: ”Du har en forestilling om at RUC’s systemer kan forbedres” - 4 informanter 

svarede ”meget enig”, 4 svarede ”enig” og 1 svarede ”meget uenig”  

5. spørgsmål var: ”Du har overblik over hvilke studenterorganisationer der eksisterer” - 1 informant 

svarede ”meget enig”, 3 svarede ”enig”, 1 svarede ” hverken enig eller uenig”, 3 svarede ”uenig” og 1 

svarede ”meget uenig”  

 

6. spørgsmål var: ”Du ved hvor du kan finde alle RUC’s studenterorganisationers websider” – 1  

informant svarede ”Meget enig”, 2 svarede ”enig”, 1 svarede ” hverken enig eller uenig”, 3 svarede 

”uenig” og 2 svarede ”meget uenig”  

 

7. spørgsmål var: ”Du bliver først opmærksom på en ny event gennem sociale medier” – 3 informanter 

svarede ”meget enig”, 3 svarede ”enig”, 1 svarede ” hverken enig eller uenig”, 1 svarede ”uenig” og 1 

svarede ”meget uenig” 

 

8. spørgsmål var: ”Du bliver først opmærksom på en ny event fra dine medstuderende” – 1 informant 

svarede ”meget enig”, 3 svarede ”enig”, 2 svarede ” hverken enig eller uenig”, 1 svarede ”uenig” og 2 

svarede ”meget uenig”. 

 

9. spørgsmål var: ”Du kan godt lide at bruge sociale medier til at informere dig om RUC-studenter 

events” – 4 informanter svarede ”enig”, 4 svarede ” hverken enig eller uenig” og 1 svarede ”meget 

uenig”. 
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Til sidst havde vi givet informanterne mulighed for at skrive hvad de mente problemet var samt hvad 

der kunne gøres bedre. 

”Uddyb hvad I oplever som et problem”: 

”Der er for mange websites til RUC” 

”For mange hjemmesider” 

”Der er for mange systemer i systemet. Burde kunne lave til en samlet applikation hvor eksamen, 

undervisning, studieordninger osv er tilgængeligt.” 

”Det er meget fragmenteret. Der er ikke et sted, der er mange” 

 

”Uddyb hvad der kunne gøres bedre”: 

”Samle alle informationer og muligheder på maksimum 2 websites - helst 1” 

”I stedet for at der er mange hjemmesider, som man skal have styr på. Hvorfor laver i ikke et samlet 

hjemmeside”  

”En bedre indledning til alle de forskellige systemer, eller et mere samlet system” 

 

Interview spørgsmål: 

Hvad hedder du og hvilken position har du i din organisation? 

Hvordan formidler du andre om din organisation? 

Hvorfor bruger du denne type af formidling og er du tilfreds med dette? 

Har du problemer med din nuværende formidlingsmetode? 

Hvilken løsning ønsker du har eksisteret for at hjælpe med formidlingen? 

(spørge dem lidt ind til, hvad de ved om, hvorfor tingene er organiseret, som de er i dag. 

Måske kan de hjælpe os videre til andre som ved noget, hvis de ikke selv gør.) 

 

Interview med Tobias Krogh:  

Kristoffer: Jamen hej Tobias 

Tobias: Halløj 

Kristoffer: Vi har kontaktet dig i forbindelse med vores projektopgave her, som egentlig går ud på at 

vi – at vores problemformulering hedder – hvordan kan det gør mere overskueligt for nye studerende 

at finde rundt i de forskellige events på campus og hvilken løsning kan hjælpe de studerende med atgv 

få et bedre overblik – af sådan hovedproblemformulering, og i den forstand, så har vi så kigget på 

nogen løsningsforslag og – at så - at vi skal ind og designe et app.  

Men, vi har nogen spørgsmål omkring jeres nuværende kommunikationsmetoder – men kan du ikke 

lige starte med at fortælle lidt om dig selv? 

Tobias: Jo, selvfølgelig – altså mit navn er Tobias Krog Lafontaine – har været formand for 

studenterhuset siden april og har siddet på bestyrelsen siden sommer 19. Jeg har også været formand 

for RUCsport siden 2017. Jeg har også siddet i studienævnet på HUMBAK. Jeg har været indvalgt for 

HUMRUMMET, andet studienævnet – og jeg har en gang været for mange mange år siden tilbage 15, 

været opstillet for studenterrummet som – langt langt ned på listen – som kandidat til som jeg tror er 
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akademisk råd. Jeg læser på mit 12. semester måtte det være efter hånden, hvor jeg færdiggøre mit 

speciale og jeg læser dansk og engelsk på RUC. 

Kristoffer: Det var noget af et cv – yes – vores første lyder egentlig, hvilken nuværende 

kommunikationsmetoder bruger I, i jeres organisation? 

Tobias: Vi benytter os primært af Facebook, hvor vi både har en Facebook side til udadgående 

kommunikation. Vi har en Facebook gruppe til indadgående kommunikation. Landsforening (01:55). 

Og så har vi en Instagram side som vi begynder med at poste her i løbet af de sidste halve år. Og så – 

som i har kontaktet og igennem – så har en kontaktmail som hedder kontakt@studenterhusetruc.dk og 

vi har også to andre mails som vi bruger til intern kommunikation, som er en formandsmail og en 

kassérmail. Vi bruger ret meget mail fordi det er den nemmeste måde at få kontakt med folk. 

Kristoffer: Ja, selvfølgelig. Hvad hedder det – er der nogen særlige – hvad hedder det – valg der 

ligger bag jeres – eller er der nogen valg der ligger bag jeres valg af formidlingsværktøjer, altså. Er 

der nogen særlige grunde hvorfor i valgt at Facebook og Instagram. Eller er det bare. 

Tobias:  Man er nød til at gå hende hvor de er og generelt bruger alle jo Facebook – den gang jeg 

startede på RUC, det ved at jeg stadig gør som gældende – får man at vide at Facebook er den primært 

social medie på campus, og det er der hvor man finder events og andre ting. Instagram har vi brugt 

lidt on-off. Det er lidt svært fordi det er en anden form for kommunikation og det er ofte af en form 

for visuel målgruppe, men vi har oplevet ret gode interaktion på Instagram og derfor opretholder den 

profil. Men det er helt klart sekundært til vores Facebook side. 

Kristoffer: Yes – har I så nogen problemer med jeres nuværende kommunikation – altså er der nogen 

problemer med Facebook – med tanke på reach eller uoverskuelighed for modtagerne? 

Tobias: Generelt er der jo problemer med reach på Facebook og når man har en Facebook side som 

vores der er 5 eller 7 år gammel – den er relativt gammel så som studenterhuset – så er der rigtige 

mange tidligere studerende der liker vores Facebook side, hvilket gør at vores reach ofte rammer ret 

dårligt. Det er ikke altid nye studerende der har lyst til at oprette sig pt, men vi rammer en ret bred 

målgruppe hvor nogen af dem er faktisk ikke er relevante. Så er der mulighed for at booste Facebook 

opslag som vi har valgt ikke at gøre fordi vi ikke har noget PR budget i den retning. Det giver 

sjældent mening for os som studieforening som os til at booste fordi vi sælger ikke noget og der er 

ikke nogen indkomst fra opslagene igennem. 

Kristoffer: Okay – ja, som ny studerende så har vi formodentlig lært om – det var jo igennem 

introdagene jo, hvor de forskellige studenterorganisationer bland andet jer jo kommet ud og givet 

foredrag og præsenteret jer selv og præsenteret jer med Instagram profiler og Facebook profil. Og det 

kunne som os som ny studerende være uoverskueligt med at der kom otte forskellige organisationer 

på to timer og man skal gå ind og følge alle dem, hvis du forstår hvad jeg mener. 

Tobias: Ja det gør jeg. Jeg kan også tilføje dertil, at planen i år, jeg ved ikke - har i startet i sommers? 

Kristoffer: Ja. 

Tobias: Okay, planen i år var at skulle lave en online løsning alle sammen, hvor vi optog videoer af 

vores selv, som det bliver tilgængelig igennem Moodle. Det var relative korte videoer hvor vi havde 

tre minutter hver forening, og ellers kunne linke til vore sociale medier. Det blev så lavet om til de her 

fysisk præsentationer fordi det mente daværende rusformandskab var bedre for RUSlinge – RUSlinge 

er nystuderende – vi arbejdet ja mod mere online løsning, men der er hele tiden et ønske på campus, 

om nærvær og fysiske stedværelse. Der var der også oprettet for eksempel SR-RUC Studenthandbook, 

som havde et virkelig dår launch her i sommers, hvor at det lige pludselig var utilgængeligt. Så det 

helt klart forståeligt at man bliver forvirrende som ny studerende og især når der ikke er ens 

mailto:kontakt@studenterhusetruc.dk
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kommunikation fra de forskellige oplægsholdere og især når vi kommunikerer forskelligt på 

Facebook. 

Kristoffer: Og det var så mit opfølgende spørgsmål, er det så noget når i har været ude til de 

forskellige oplæg i alle de forskellige nye hold der er startet på campus. Er det sådan noget i tracker, 

med i kan se, okay hvor mange nye får vi likes eller hvor mange følgere får vi i vores Facebook profil 

i forhold til hvor mange i regnede med at få. Når i har været ude til at præsentere ude for 800 nye 

elever for eksempel. 

Tobias: Jeg tror faktisk at vi var ude at præsentere omkring 16 huse, så vi var ude ved 1700 

mennesker. Ifølge metrikken på den noget, vi holder øje med om der kommer nøjes ind og vi kan 

generelt se hvis oplægget går godt, så kommer der flere likes, der kommer mere interaktion ind, men 

det er ikke vi følger meget fast. 

Kristoffer: Okay, så det egentligt ikke med at holde øje med om, det noget der virker, vi får alle de 

nye studerende til at komme ind og følge med i jeres opslag og i jeres – 

Tobias: Ja, jeg tror lidt det vi antager at det virker fordi at vi kan se at der kommer flere likes hver 

gang der holder oplæg, men det er noget vi ikke holder data over. Jeg ved godt man kan komme ind 

og se de der sidestatistik eller page statistics, men det er ikke noget vi har lagt fokus på. 

Kristoffer: Okay super, så er der et spørgsmål der hedder, har Corona givet jer nogen udfordringer i 

forbindelse med formidling til de nye studerende. 

  

Tobias: Tjoh, altså jeg tror faktisk corona har været en fordel - i den forstand at vi har været mere 

opmærksomme på vores online kommunikation. Der er mindre, eller der er færre mennesker på 

campus, så vi har brugt Facebook mere, vi har brugt Instagram mere – Vi har udvalgt nye folk til at 

sidde med PR mulighederne. Vi har mere interaktion på Facebook, så vidt jeg har forstået – Så corona 

– Corona har været en fordel for os, men der er selvfølgelig også det problem at Facebook ikke er en 

god platform til at nå mange af de nye studerende – Det når dem der liker os, og jeg vil tro at det er et 

fortal af de nye studerende der rent faktisk går ind og liker vores Facebook side eller følger vores 

Instagram – fordi man bliver bombarderet så meget – så det har, det har flyttet kommunikationen og 

det har også gjort at – vi har selvfølgelig haft nogle events – men før i tiden har vi haft en meget 

fysisk tilstede værelse på campus og reklameret med posters og så videre, som har fungeret ret godt. – 

så jeg tror vi rammer en anden målgruppe – og jeg tror der, der er fordele og ulemper ved corona – jeg 

vil, jeg vil ikke udelukke at det har været positivt for vores sociale medier i hvert fald. 

Kristoffer: Det er jo meget spændende – så, ja du kom jo lidt ind på den her lidt tidligere, men kan du 

fortælle os hvad du ved om SR RUC-student handbook appen? 

Tobias: *Griner* Det, det var – det er også os der skal pas- har, har I fået kontakt til SR selv?  

Kristoffer: Nej det- 

Tobias:  Okay, fair nok. 

Kristoffer: Vi ville lige høre hvor meget du vidste, men det havde vi ikke regnet med at vi ville. 

Tobias: Det er helt i orden, det er bare – der skal ikke udleveres for meget. 

Kristoffer: Nå okay. 

Tobias: Student handbook har været noget der har været tale om længe – og der har været mange bud 

på det. I sommers, eller i foråret – Har SR forsøgt at lave den her app – Hvor de havde nogle 

forskellige krav til den og idéen var at det blandt andet skulle være til at dele events og oplysninger 

omkring foreninger – og det var jo rigtigt positivt – SR har så valgt at indgå en aftale med et firma 
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som middels talt har været ringe, fordi at – for det første skulle appen fungere på dansk og engelsk, 

man kunne kun få ét sprog – det var først efter rusperioden at det blev indført at være på to sprog. Det 

er jo lidt uheldigt når vi har folk på campus der ikke snakker dansk. 

Kristoffer: Ej, det kan jeg godt se. 

Tobias: Så vidt jeg husker så var det faktisk helt forfærdeligt, med at det startede med at være på 

dansk og så switchede appen til at være på engelsk, og så kunne du ikke switch tilbage heller, det var 

lidt noget rod. Der var nogle af siderne hvor vi skulle ind og slå foreningen op, som var blank, 

opsætningen var forkert, så noget af teksten var ulæselig – og den formodede ikke at koble ordentligt 

på nettet, så den kunne ikke dele events på den måde det var forventet at gøre. - Så ja, all-in-all har det 

været en rigtig dårlig app, som egentlig mere mindede om en hjemmeside som var en opslagstavle.  

Kristoffer: Det kan jeg godt se, den- den besvarer næsten den næste ”Hvorfor blev den ikke en 

succes?” *griner* 

Tobias: Jeg- jeg går ud fra at de har opdateret appen siden da, det er længe siden jeg har haft den åben 

– men hvis I har haft den åben under rusperioden eller går ind og åbner den nu, så vil I højst 

sandsynligt opleve en app der ikke er super god.  

Kristoffer: Det var også hvad vi var kommet frem til, det er meget spændende – Så skrev du i en af 

dine mails at Bastian tidligere havde haft en app idé igennem- som løsning – som hvad var det du 

skrev i- i studenterhusets RUCs bestyrelse svarede- takkede nej til. 

Tobias: Ja, Bastian som I måske kender, indgik et samarbejde med Kaare som sidder i RUC’s 

bestyrelse, hvor de vil lave en hjemmeside / app løsning der skulle hedde RUC students – og det fik vi 

forlagt før den her app kom ud til os andre, hvor vi valgte at takke nej og henvise dem til SR fordi det 

virkede mere i deres retning – SR valgte så at takke nej, så vidt jeg har forstået, fordi de havde den her 

app løsning klar – Hvilket betød at projektet aldrig kom i gang, fordi der var ikke finansiering til det. 

Kristoffer: Så det var simpelthen- de løbede- løb de så ind i hinanden de to løsninger – altså Bastians 

app idé, kom næsten samtidig med at de allerede havde den der på papiret? Og så var der jo ikke 

nogen grund til at- 

Tobias: Ja, og jeg tror Bastians løsning havde været den bedre – Den de fremlagde for os, lød i hvert 

fald bedre, det var noget med at de ville prøve at have en form for opslagstavle med et forum, hvor 

studerende rent faktisk selv kunne dele events, fordi problemet med den nuværende app, det er at dem 

der har appen skal aktivt ind og tilføje events, så det har primært bare været studenterrådets egne 

events – der har ikke været nogle husfester på campus eller RUCbar events på grund af corona – men 

hvis du ikke har en brugerdrevet løsning hvor folk selv kan gå ind og tilføje de events som der skal ud 

til de studerende – det er jo fint nok hvis det er noget man lige skal godkende, for det er jo ikke alt der 

skal igennem, så bliver det noget lort. – men at man har noget der er centralt styret og du har en 

forening som studenterrådet der ikke er teknologisk oritenteret om  

Jeg kan for eksempel nævne at deres gamle hjemmeside var deffekt i 3 år, før de fik den erstattet. 

*griner med Kristoffer* Og altså det lyder- det lyder fjollet hvis man er bekendt med teknologi, fordi 

det er jo en hjemmeside, det er bare at gå ind i webpearls, at lave en app er relativt nemt hvis du 

kender en lille smule til programmering – især når du ikke skal kunne ret meget. Men der er rigtig 

mange på campus der ikke er teknologisk orienteret, og det gør at-at der bliver lavet nogle halvbagte 

løsninger og der bliver ofte taget nogle udveje som gør at det ikke er så brugerorienteret, eller så 

brugervenligt som det kunne være. 

Kristoffer: Vi er jo kommet ret godt rundt, det er jo ikke sikkert at du er bekendt med det, men det er 

sådan lidt en lille sidedel af vores opgave – med at vi kunne godt tænke os at finde ud af, hvordan 
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man gjorde på RUC før de sociale medier, er du bekendt med hvordan sådan nogle sociale tiltag blev 

formidlet videre? Før man kunne gøre det over sociale medier. 

Tobias: Delvist ja, der var rigtig mange, rigtig, rigtig mange posters og stickers og det ene og det 

andet fysisk materiale – Der er rigtig mange opslagstavler på RUC og de blev brugt rigtig meget før i 

tiden, de bliver ikke brugt så meget længere, det meste der hænger der er efterhånden bare spam – 

derudover så havde vi maillister som blev afskaffet for en 3 års tid siden, hvor at man fik at vide på- 

jeg er dansk studerende, så var der en mailliste der hed ”dansk-studievejRUC” hvor alle dansk 

studerende blev opskrevet, så alle dansk studerende kunne for eksemepel få formidlet events, en ting 

der skete på dansk eller på vores institut – og på den måde blev tavle events i hvert fald formidlet. Da 

der så også er fagråd som jo er de studerendes råd på de forskellige fag, så kunne de også formidle 

interne sociale events. Filosofi har for eksempel det event der hedder ”philosophy and punch”. 

”Philosophy and punch” er et event hvor du får en mikroforlæsning og så er der som navnet indikerer, 

punch, altså en form for drikkelse med alkohol. – Det er skide hyggeligt. Men det bliver meget 

sværere at kommunikere ud siden de her maillister er stoppet, fordi det-det bliver jo kommunikeret ud 

på Facebook, hvor folk ikke ser det enten på grund af reach – fordi de ikke liker det, fordi de ikke 

kender til det og så videre. – Min egen løsning ville helt klart være bare at genindføre maillisterne, 

men det vil RUC helst ikke, for det tager ret meget vedligeholdelse. 

Max: Hvordan ville du gribe det an, hvis du skulle implementere en ny løsning? 

Tobias: Hvis jeg skulle implementere en ny løsning, så ville jeg… Jeg kan rigtig godt lide apps. Det 

store problem med apps, det er at få folk til at downloade dem, og jeg synes faktisk Studenthandbook 

var rigtig lovende. Hvis jeg skulle implementere en ny løsning, så skulle det være noget i den retning, 

men det skulle være en app der er mere brugervenlig, en app der er nem at redigere. Man skal også 

passe på med forums, forbi folk er fandme nogle båtnakker nogen gange. Så hvis du opretter et 

forum(i appen), så kan godt risikere du rent faktisk skal ind og moderere det. Men det kunne være ret 

fedt med en løsning, hvor studerende selv kunne indsende events. Lad os sige man har en husfest, 

eller man har et fagligt oplæg til et hus man gerne vil dele. Så kunne de indsende det, og så har en 

administrator på appen, eller en eller anden der måske har nogle beføjelser, som så kunne godkende 

det. Jeg kunne også godt tænke mig en app som eventuelt kunne linke til hjemmesider og de sociale 

medier. Det kan den nuværende app ikke, eller det kan godt være de har fået det løst siden, men det 

kunne den ikke før. Men da mange af foreningerne jo kommunikerer på sociale medier, ville det være 

ret nice, hvis du kunne linke til facebook, og hvis man virkelig gerne vil integrere en app, så kunne du 

altid integrere en app der prøver at ”trawle” Facebook events, hvor du så prøver at integrere 

Facebooks RPI direkte ind i appen, så hvis RUC Sport lægger et event på Facebook, så hiver appen 

det direkte ned.  

  

Kristoffer: Så lige her på falderebbet, sidder du tilbage med følelsen ”Det er da mærkeligt jeg ikke er 

blevet spurgt om det her”? 

  

Tobias: Haha nej overhovedet ikke, jeg synes I er kommet fint rundt omkring. Jeg synes helt klart I 

skal overveje at tage fat i studenterrådet og høre omkring deres app. *Let fnisen* En virkelig sjov ting 

omkring den app, er hvis du går ind og slår udvikleren op og finder deres CVR nummer, så udvikler 

de ikke apps længere, og det siger nok lidt produktet. Så synes jeg I skal have fat i Bastian. Fordi 

Bastians idé, RUC Students, var rigtig god. Det er ikke nødvendigvis en app der er vejen frem, en 

Facebookside, undskyld fuck Facebooksider. Måske en hjemmeside der på en eller anden måde kan 

”agregate” content loss er fint, og en eventkalender eller lignede. En vigtig ting er bare at man prøver 

at holde det uden om RUC’s nuværende systemer, fordi du har systemer som intranet, moodle, 

STADS osv. Og nogle af der her systemer er simpelthen så gamle og dysfunktionelle, at det er 

ærgeligt at prøve at integrere mere ind i det. 

Kristoffer: Ja det kan jeg godt se. 
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Tobias: Har I hørt om Portalino? 

Kristoffer: Nej det tror jeg ikke 

Tobias: Okay, Portalino er en form for digital opslagstavle, som RUC indførte for mange år siden, 

som de er ved at udfase. Jeg tror faktisk stadigvæk den er aktiv. Problemet med Portalino, det er at: 

1. Nye studenter bliver ikke introduceret til den  

2. Hvis jeg skal have opdateret materialet på Portalino, så skal jeg tage fat i en webmaster der 

sjældent svarer. 

Så der har været lignende løsninger. Portalino har dog ikke events, men linker ud til de forskellige 

Facebooksidder, hjemmesidder osv. Så den er i hvert fald værd at kigge på. 

Kristoffer: Ja den er vi da godt nok ikke blevet introduceret for, så er den jeg ikke meget værd.  

Tobias: Nej præcis. Der er jo også sådan et problem som RUC’s nyhedsbrev har jeg generelt ret lave 

læsertal, og det ved jeg ikke, hvordan man kunne formidle bedre, men RUC’s nyhedsbrev bruger vi 

oftest til at formidle events igennem, så vi sender det ind, men hvor mange mennesker vi rent faktisk 

får ud af det ved vi ikke. I får nyhedsbrevet hver fredag på jeres RUC mail. Det er også et problem, 

hvis du skal indsende et event til RUC’s nyhedsbrev, så skal du ind igennem intra, udfylde en 

formular som er ret dårlig og nogengange går i stykker og ikke altid sender det ind, og så skal du 

vente på at de sætter det ind i nyhedsbrevet og håbe på der er nogen der læser det. Der er heller ikke 

så meget hjælp at hente med formidlingen, så du ender som regel bare med at tale til de ansatte som 

læser det. 

 

Interview med Mads Jonsson 
Kristoffer: Hej Jonsson  

Mads: Hej Kristoffer 

Interviewer: Kunne du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? 

Mads: Jo, jamen jeg er Mads Jonsson, - jeg er en humtek, jeg skal til at afslutte mit 5. semester hvor 

jeg har læst datalogi og informatik er jeg ved at afslutte - og så har jeg selvfølgelig været igennem 

basisforløbene på humtek - jeg er 22 år. 

Kristoffer: Laver du noget i fritiden, har du et arbejde? 

Mads: Jeg er studiemedhjælper på RUC på et software development kursus - (jeg ved ikke hvor 

relevant det er, men det bliver jo også påvirket af corona, ift. hvordan undervisningen bliver lagt.) 

Kristoffer: Nu er det godt nok lidt tid siden, men kan du huske hvordan introperioden foregik i sin 

tid? Kan du fortælle lidt om den? 

Mads: Udover at det var voldsomt kaotisk, så var det jo en rigtig fed oplevelse at starte derude, men 

jeg kan tydeligt huske hvor kaotisk det var, man forstod ikke så meget af hvad noget som helst var - 

og der tror jeg at det hjælper at man automatisk bliver meldt til sine fag i basisperioden, og jeg kan 

tydeligt huske hvordan der var en masse fremlæggelser hvor man skulle sidde på en stol og høre på 

folk der kom ind og sagde at man skulle like deres Facebook sider, man skulle huske det her og alle 

de her hjemmesider var relevante og dem skulle man huske og prøvede at tage noter så man vidste 

"okay, den her skal jeg huske" - Den side gør det og den gør det, men til sidst blev det lidt for meget - 

man kan ikke rigtig holde styr på alle de ting, så blev man bare siddende lidt som en slags zombie, 

sådan ja okay, hvis der er noget der er virkelig vigtigt vil jeg prøve at huske det.  
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Kristoffer: Da du så blev præsenteret for alle de her sider, sad du så og likede dem løbende og 

prøvede at følge dem, altså er det stadig nogle ting du følger i dag - eller er det måske kun noget af 

det? 

Mads: Den der hedder study humtek på Facebook - den fulgte jeg med det samme, fordi det var en af 

de første vi blev præsenteret for - men efter det så syntes jeg bare at der var så mange ting, så dem 

fulgte jeg ikke - men man snakkede med sin gruppe om hvad de synes var vigtigt at følge - Study 

humtek kan være god at følge fordi den kommer med vigtige beskeder, hvis der nu er noget man skal 

huske, eller nyheder - Ellers så følger jeg ikke rigtig andre, men det er måske fordi vores humtek 

gruppe har været ret god til at dele opslagene fra de forskellige Facebook sider af - rusvejlederne deler 

ofte opslag. 

Kristoffer: Så det har lidt været dem, der har formidlet eventsene i starten af jeres studieforløb? 

Mads: ja, man kunne slet ikke finde noget som helst - i de tidligere semestre, der var der jo så nogle 

fremlæggelser om hvordan man laver en god rapport, og om hvordan man laver en god diskussion 

osv. Men der var næsten aldrig nogen der mødte op fordi kommunikationen var så dårlig, så det var 

bare lagt op et sted hvor ingen så det - så var man måske kun 2 ud af 200 der var mødt op. 

Kristoffer: Det var godt nok uheldigt 

Mads: Så var man jo en del af evalueringen med hvordan man skulle gøre det mere tydeligt for elever 

og studerende - for at finde de her ting, det var et kaos 

Kristoffer: Hvordan var dit indtryk af RUC's studiemiljø da du startede? 

Mads: Det var super hyggeligt, humtek bygningen var i en anden før - Det var en super god bygning, 

der var rigtig meget plads, og der var Fablab nedenunder, så de kunne hjælpe en hvis man gerne ville 

bygge noget fx. - Men efter at humtek flyttede ind i den nuværende bygning, så har man næsten ikke 

været i den, for den føles mere indelukket og der er ikke så mange siddepladser og det er bare ikke 

fedt at være i den. 

Kristoffer: Du føler måske at det var et nedslag på det gode studiemiljø at den bygning I er blevet 

rykket over i, ikke bliver brugt nær så meget som den gamle? 

Mads: Ja, men det kommer nok også af at jeg ikke er direkte tilhænger af humtek mere, fordi jeg jo 

ikke er en del af basisåret - så nu befinder jeg mig ikke så meget der mere, men jeg befinder mig ovre 

i en anden bygning. - der er der så også kun 1 eller 2 gruppe lokaler, som man kan være i, så det er 

meget begrænset hvor meget man kan være i bygningen - og så går man ned på biblioteket og så 

bliver man super spredt, hvor i den gamle bygning der kunne man fx. se hvis nogle havde en dør åben 

og så kunne man spørge dem om de ville med ned på RUC bar. 

Kristoffer: Hvilke events og begivenheder på RUC har du deltaget i siden din studiestart? 

Mads: Altså jeg har deltaget i de fleste events, hvis du mener sådan nogle fremlæggelser om hvordan 

man laver et god projekt. 

Kristoffer: Jeg mener mere sociale events og begivenheder hovedsageligt - fx. fester, fodbold, 

brætspil fredag aften osv. 

Mads: Ja, der har jeg altid deltaget i de humtek fester der er blevet sat op for os, der har også været 

årsfester og så har der også været en gang hvor man har været til nogle andre end humtek fester - så 

det er meget sjovt hvis man har venner på tværs af linjerne - så er der selvfølgelig RUC bar, 
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torsdagsbar og så er der forskellige aktiviteter som kan blive sat op der - bingo, lodtrækninger og jeg 

tror også der har været øl stafetter.  

Kristoffer: Oplever du ofte at der har været en event, fest eller begivenhed efter den er sket - så dine 

kammerater kommer og fortæller om den ugen efter - er det noget du har oplevet eller synes du at de 

er meget gode til at formidle budskabet ud når der er events og begivenheder.  

 

11:28 Kristoffer: Oplever du nogensinde at du går glip af events, fordi du ikke kender til dem? 

  

11:28 Jonsson: Jeg er ikke decideret gået glip af events, men der har været rigtig mange gange, hvor 

man bliver spurgt "Kommer du i aften?" "I aften?" "Ja der er Humtekfest" "What." 

Altså man ikke havde ikke anet at det var der medmindre man havde været sammen med sine grupper 

eller sine venner som spurgte om man kom. Så ja det er sjældent jeg lige fanger begivenhederne på 

Facebook, så jeg er meget reliant på word of mouth. 

 

12:26 Kristoffer: Har Corona haft nogen mærkbar effekt på studiemiljøet det seneste år? 

 

12:34 Jonsson: 100%. I mit seneste semesterprojekt skulle vi lavet spillet Matador, altså kode det fra 

bunden af. Og det var så meningen at vi skulle lave noget hygge ud af det med og mødes og spille 

matador, for at få en forståelse hvordan vi skulle kode det. Det var lige i opstarten af Corona, så lige 

pludselig skulle man undgå offentlig trafik hvis man kunne. Vi endte med ikke at ville tage chancen 

og droppe eventet, fordi vi ikke vidste rigtig vidste hvad situationen var.  

Så der er selvfølgelig også alt det der sker med lukningen af alt hvad der sker på RUC, som jo lige er 

sket, ellers har det bare været begrænset.  

Jeg kan huske at vi sad på RUCbar, der lige var åbnet igen efter nedlukning. De var kun åbne den ene 

dag fordi restriktionerne ikke blev overholdt, det er jo også super nederen for de nye elever.  

 

14:33 Kristoffer: Der er også blevet aflyst ting som årsfesten og introfest/rusture, hvad har det af 

betydning?  

 

14:43 Jonsson: I har ikke fået rustur? 

 

14:55 Kristoffer: Nej 

 

14:55 Jonsson: Ej det er godt nok ærgerligt, det er voldsomt fedt. Og det skaber virkeligt et godt 

studiemiljø. Vi kom ned og boede i hytter, og blev delt i grupper. De boede jo med dine 

gruppemedlemmer, så det var ligesom en god måde at blive introduceret til flere folk, og der var 

aktiviteter rundt om dagen, det var pissesjovt! Selvom man skulle alt for tidligt op, og de kom rundt 

og bankede med pander og gryder for at vække dem der ikke kom op. Så var der fællesmorgenmad 

også - superhyggeligt.   

 

17:19 Kristoffer: Tror der ville kunne implementeres en løsning der kunne hjælpe nye studerende få 

overblik over events RUC? 

 

18:17 Jonsson: Det er så voldsomt mange medier, der prøver at få fat på de studerende. Og den måde 

de gør det på, det er jo bl.a. med Facebookgrupper. Det kunne jo være nice hvis der ligesom var en 

eller centreret Facebookgruppe eller et eller andet der gør det centreret. Så hvis du er i tvivl om hvad 

du skal finde, så kan du bare gå ind på den side der. Jeg bruger Studylab og Humtek gruppen, der er 

så mange forskellige grupper at det er forvirrende, så dem holder jeg mig til. 

Kristoffer: Vi havde en interview med Tobias Krogh, som er formand for studenterhuset. Han fortalt 

os nemlig at portalen, Portalino, jeg ved ikke hvis du kender den? 
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Mads: Nope 

Kristoffer: Det var en portal RUC prøvede at lave, hvor de ligesom lavede en opslagstavle for alle 

RUC-systemer. Prøv at gå ind på den hjemmeside. 

Mads: Ja, jeg er ind på den. 

Kristoffer: Problemer er, hvis man kigger på den, så står der egentlig en masse gode ting synes jeg. 

Den er rimelig overskuelig og man kan kom ind på fx RUCs printsystem, digital eksamen og moodle. 

Godt nok står der ikke hvad er, hvis man ikke aner det, men den er simpelthen en opslagstavle. Men 

den har man så droppet og har lad være med at introducere til nye studerende. 

Mads: Den er dog ikke super avanceret. 

Kristoffer: Nej, den er gammel. 

Mads: En problematik jeg tit har næsten hvert semester, er at finde den hjemmeside man skal gå ind 

på og melde sig til de næste semesterkurser og eksamen. Jeg kan aldrig huske det. Det kunne være 

nice hvis man går ind på et sted, så man ikke behøver at spørge til hver gang. 

Kristoffer: Det kan jeg godt følge dig i. Nå, men skal jeg lige vise dig vores produkt design? 

Mads: Jo, så kom da. 

Kristoffer: Ida, kan du introducere appen? 

Ida: Den er lavet i programmet Adobe XD fordi vi ikke havde tid til at programmere en app, så det er 

mere designet vi har fokuseret på frem for ren faktisk at programmere en app. Men den fungerer på 

samme måde, i den forstand at man kan klikke rundt på den som hvis den var en app. 

Kristoffer: Her kan du se at man arrangerer forskellige events som RUC-bar og RUC-sport og til 

andre studenterorganisationer, hvor man kan lægge deres arrangementer med ind her. De vil også 

kunne linke til deres egne Facebook og instagram sider. 

Mads: Aha, så det er ligesom på Facebook hvor der events man kan lægge ind. 

Kristoffer: Ja, lidt i den dur. Problemet er bare, vi føler at Facebook er uoverskuelig lige på den 

forstand. 

Mads: Ja, det er den jeg mener at man så kan holde RUC adskilt. Det virker rimelig smart 

Mads: *overrasket over studenterorganisationer han ikke kender til* 

Mads: Man kan se hvis de er aflyst, eller hvad? 

Ida: Ja 

Mads: Det er smart. Det er i hver fald meget relevant på vores nuværende tidspunkt med Corona. 

Ida: Meningen var også at den skulle blinke og kom frem hvis man gik ind på den, så man kan se 

hvad der var i nyheder i hensyn til hvad der var aflyst. Og når du er ind på kalenderen, under 

arrangementer, så er den markeret i rød for de datoer der er aflyst. 
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Kristoffer: Hvad tænker du på sådan en løsning? 

Mads: Det er i hvert faldt helt smart i forhold til arrangementer. Det kan være smart med hensyn til 

notifikationer og sådan noget til specifikke events, hvis man nu fx vil gerne deltage i noget bestemt. 

Det kan også være smart, hvis man melder sig tidligt, så kan man få noget gratis, fx en drik ville være 

nice. 

Kristoffer: Så det kan bruges som promovering 

Mads: Ja, præcis. Hvis man bruger appen nemlig, så kan man noget gratis. 

Kristoffer: Idéen er også, man trykker sig på, hvilke man egentlig gerne vil følge og fravælge dem 

man er ligeglad med. Fx man kan selv sige, at man følger RUC-Sport og RUC-Sound. Så man vil se 

alle deres events og nyhedsopslag. 

Mads: Det kan være rigtig nice, ja. 

Kristoffer: Tusind tak for hjælp Jonsson 

Mads: Yes, tusind tak og held og lykke med det. 

 

Interview med Bastian 

00:00 Kristoffer: "Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din rolle ude på RUC?" 

00:08 Bastian: "Mit navn er Bastian. Jeg er mit 7. semester, snart 8. semester af bacheloren. Ansat 

som studiemiljøtutor på HUMTEK, og har lavet et hav af ting på RUC i det frivillige miljø. Jeg har 

været rusvejleder. Jeg har været aktivist for rusvejledningen. Jeg har siddet i rusvejledningens 

formandsskab. Jeg har siddet i bestyrelsen for studenterrådet. Jeg har siddet som formand for 

HUMTEK rådet. Jeg kan fortsætte listen, ligenu sidder jeg som formand for en lille forening, der 

hedder RUC gaming som jeg har været med til at starte op her i løbet af efteråret, som vi regner med 

at rulle ordentlig ud i løbet af foråret. Har været med til at søge midler fra studiemiljøpuljen og 

diverse ting og sager. Så ja, jeg er rimelig opslugt i alt hvad der hedder RUC.  

01:10 Kristoffer: "Hvordan ville du beskrive det sociale studiemiljø på RUC?" 

01:39 Bastian: Med hensyn til det sociale studiemiljø lige nu...Vi er jo i en exceptionel periode med 

Corona, som har stået på nu i snart et år, hvilket helt klart har gjort skade på det sociale studiemiljø, 

og det er noget alle instanser på RUC godt er klar over, og vi gør hvad vi kan for i det mindste at 

redde bare lidt af det. Men hvis jeg skal prøve at tale lidt om normalen på RUC, og min opfattelse 

gennem de sidste par år...RUC er et meget åbent universitet, hvilket vil sige det er utroligt let at blive 

en del af det sociale herude. Det kræver selvfølgelig at man selv sætter sig for at nu vil man gøre det, 

hvilket der er rigtig mange studerende der ikke gør, fordi de har så meget andet i deres liv. Der er også 

mange der ikke har et behov for at være mega sociale ude på universitet. Men altså den kerne på 

omtrent 500-600 studerende vil jeg anslå, som virkelig benytter det sociale på RUC dagligt. Jeg tror vi 

alle sammen har en fælles opfattelse af, at vi er RUC'ere, altså den der med at vi deler os ikke op i 

HUM og SAM og NAT osv. Når først man bliver en del af det sociale miljø, så er man RUC'er, og det 

tror jeg er en af de unikke ting som RUC kan, og som de har kunnet igennem de sidste mange år. Jeg 

ved det er også noget af det man har snakket med Studenterbevægelser om helt tilbage fra 80'erne. Jeg 

sidder selv lige nu og skriver et studenterprojekt om RUC's historie, så jeg har været gået rigtig meget 
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i dybden med studenterudtalelser og sådan noget, fordi der har været så meget kritik omrking RUC. 

Fordi det er korrekt, at der er fejl og mangler på det faglige på RUC, men på det sociale der tror jeg 

faktisk vi vinder over de fleste andre universiteter. For halvandet år siden, der var jeg på noget som 

hedder Politik-konference. Det er en konkurrence for alle studenterråd og studenterorganisationer, 

altså studenterpolitiske organisationer som er under Danske studenters fællesråd. De holder hvert 

andet en politik konference, hvor man sender en delegation afsted. Og så laver man det der 

politikpapir, altså man former ligesom hvad er det her sæts mening om forskellige emner og sådan 

noget. Det var jeg med på som repræsentant for RUC, og noget af det jeg blev mødt rigtig meget af, 

det var at der var rigtig mange, der kommenterede på det der med at "Ah det er så fedt ude på RUC, I 

har alle de der gode fester og I er så sociale og I har ét samlet campus" osv. Det eneste de ligesom 

synes var negativt, det var at på hverdage der stopper toget med at køre kl 12:30. Så jeg vil sige 

studiemiljøet, det sociale miljø på RUC - er rigtig godt alt taget i betragtning, også stadigvæk. Vi har 

et kæmpe stort sammenhold ihvertfald blandt foreningerne lige nu, som jo desværre ikke har fået så 

mange nye studerende med sig, men det har jo noget at gøre med at mange af de arrangementer og 

events som normalt tiltrækker nye medlemmer, de jo ikke er blevet afholdt. Så jeg hader at sige det, 

men Corona er virkelig virkelig skyld i at vores studiemiljø det gør ondt lige nu." 

05:01 Kristoffer: "Ja, det er meget sjovt du nævner det, det der med der en fællesskabsfølelse 

igennem de mange retninger og linjer, for det har vi som nye studerende jo ikke rigtig oplevet i år. 

Der plejer jo at være de der store events, der binder det hele sammen med årsfesten og.. 

05:17 Bastian: "Altså for at sætte det lidt i perspektiv, jer som nye studerende der startede her i 

sommers. I er gået glip af nogle helt essentielle ting som normalt foregår på et efterårssemester. 

Efterårssemesteret er som oftest det vildeste semester hvad angår sociale aktiviteter. fordi det er 

ligesom der vi prøver at få de nye studerende med. Fordi på et eller andet tidspunkt skal i jo overtage, 

altså jeg er her jo ikke for evigt, selvom det måske godt kan virke sådan nogle gange når man går her, 

men på et eller andet tidspunkt så er der nogen, som skal tage teten og føre traditionen videre - 

ligesom vi har gjort da vi overtog. Og det I ligesom er gået glip af: I har ikke været på rustur, som 

internt på jeres studie faktisk gør rigtig rigtig meget. Der er mange der tror det bare handler om druk 

og fest og alt sådan noget, men det er jo faktisk ikke det der er idéen med rusturen. Rustur er jo netop 

for at styrke det sociale miljø. Derudover så er I gået glip af semesterstartsfesten, som er en af årets 

største begivenheder, og igen, ja - det er rigtigt vi fester rigtig meget på RUC, og der er rigtig tit 

alkohol involveret, men det man glemmer er alt det andet der ligesom ligger rundt om. Til 

semesterstartsfesterne plejer der.. 1 år har der været silent disco fx. Altså man prøver nogle forskellige 

ting, man laver arrangementer der ikke nødvendigvis kræver at man skal være fuld, fordi det er 

pissekedeligt hvis man skal være det. For eksempel mig selv. Jeg drikker ikke alkohol, det er mit eget 

valg, men jeg synes stadigvæk det er sjovt at være med til de arrangementer fordi der sker ting. Så er I 

gået glip af årsfesten og det er faktisk lige så meget en politisk ting. I min optik. Årsfesten er nordens 

største privatfest. Det er fuldstændig sindssygt. Hvis man ikke har oplevet RUC's årsfest, så tror jeg 

samtlige RUC'ere, der har været til den, ville opfordre en til at tage afsted, fordi oplevelsen af Campus 

der bliver forvandlet til en festivals plads er ubeskrivelig. Indenfor 5 dage bliver alle billetter, der 

bliver solgt til udefrakommende revet væk. Folk kommer langvejs fra, altså det er lige før man bliver 

blackmailet til at skaffe billetter og man er en rigtig god kammerat, hvis man siger "Jeg har 5 billetter 

til årsfesten, er der nogen der skal med?" Haha. Og det bevidner bare det med at vi studerende på 

RUC har muligheden for at lave det. For årsfesten er fuldt ud studenterdrevet. RUC's administration 

blander sig faktisk stort set ikke. Det er kun lige i forhold til sikkerhedsmæssige ting, hvor de 

selvfølgelig har et ansvar, og så det med at RUC faktisk lægger den officielle årsfest, hvor der 

kommer politikere og skuespillere og alverdens folk. Den ligger på den samme dag, og på samme 
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tidspunkt, hvor der ligesom er sådan en kæmpe reception og sådan nogle ting. Jeg var faktisk med til 

den officielle årsfest, der blev jeg inviteret med fordi jeg fik en plads igennem studenterrådet - de ville 

gerne have mig med som gæst. Og det var super sjovt det der med at være til den officielle årsfest. 

hvor der er taler og prisoverrækkelser og alt muligt mærkeligt, og komme en eller anden overdådig 

buffet med sådan noget streetfood, og så gå derfra ud til alle de studerende og alle gæsterne hvor der 

bare var fest. Det er den største dag på året, det er årsfesten, men den er I gået glip af. Og så er i gået 

glip af projektafleveringsfesten, og det kan lyde en lille smule trivielt, men det er jo sådan at vi har jo 

en tradition for at den sidste fredag, det er simpelthen en dag, hvor man fejrer at man har afleveret 

projekt, eller vi skal lige til at aflevere. Og der mødes folk på tværs, og det er her man virkelig bliver 

bekræftet i at vi rent faktisk allesammen går og laver det samme, selvom vi måske læser forskellige 

ting. Vi ved allesammen hvad et projekt indeholder, vi ved allesammen hvad stressen indebærer, og vi 

støtter ligesom hinanden, og det er af de der sociale aspekter som jeg er rigtig rigtig ked af personligt, 

at nye studerende ikke får lov til at opleve. " 

 

Kristoffer: Det ville faktisk være fedt at have den der fællesskab følelse, man ved hvem de andre 

grupper er, men man har jo ikke set dem siden de blev dannet  

Bastian: Nej. Og lige præcis jer på humtek - humtek har jo altid været speciel-barnet i klassen, sagt på 

en positiv måde. Der er en joke i rusvejledningen som hedder at hvis man beder rusvejlederen om at 

gøre en ting, så gør humtek rusvejlederen det modsatte. - Det er faktisk okay, men det er fordi vi er 

nødt til at gøre tingene lidt anderledes fordi vi ER mærkelige, vi ER anderledes, vi gør tingene 

anderledes, men det giver også humtek normalt, et kæmpe sammenhold, altså I er 3 hold lige nu - A, 

B og C I er den første årgang, hvor der er hold C.  

-Men normalt så afholder vi alting sammen, vi laver alting sammen, altså ligegyldigt hvor mange 

mennesker man er - rusvejledningen bliver koordineret sammen, lavet sammen, man blander grupper - 

og det har vi ikke fået lov til at gøre i år, pga. corona, og det har vi godt kunnet mærke - normalt så 

plejer I at blande jer på kryds og på tværs, vi har folk der skifter hold for at skrive projekter med nogle 

som de synes er mega nice - så det har vi slet ikke på samme måde, det er vi utrolige kede af at I er 

gået glip af.  

Kristoffer: Der er ikke så meget at gøre ved det, desværre. 

Bastian: Nej, det bliver den næste årgang, sådan er det   

Kristoffer: Som Tobias Krogh fortalte, så har du tidligere arbejdet på et projekt - kaldet RUC 

students, som blev pitchet for studenterrådet - kan du prøve at fortælle lidt om det? 

Bastian: Det var et projekt der var meget langt undervejs, det startede i 2019, hvor jeg fik den geniale 

idé at hvorfor laver man ikke en samlet hjemmeside for alle foreninger, alle aktiviteter på RUC der 

hedder RUC students - jeg snakkede med formandskabet i 2019 for at høre om rusvejledningen evt. 

ville være med til at stå for det, så jeg ikke skulle punge ud, fordi domæneopkøb var lidt peberet - og 

jeg fik faktisk lidt at starte med et go, så købte jeg det og så fik jeg at vide sådan ca. 2 dage senere at 

studenterrådet ville ikke bakke op om det - det er studenterrådet der styrer rusvejledningen, så det var 

sådan det var - så jeg endte med at bruge penge på noget som jeg ikke fik opbakning til  

 

Kristoffer: det er også ærgeligt 

 

Bastian: Ja. Jeg ejede så domænet, jeg lavede en grundskitse til en hjemmeside, jeg har lavet 

hjemmesider før, så det tog ikke så lang tid - Og så senere på året, der snakkede jeg med 

studenterhuset, som lød forholdsvis interesseret, og jeg sendte en pitch til dem, som de ville tage op 

på bestyrelsesmødet, den blev så desværre også afvist - Da der var nogle der mente at det var for 
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meget arbejde at lægge i det - men selve idéen var jo egentlig at alle foreninger uanset 

studenterpolitisk ståsted, uanset størrelse skulle have lige meget plads og lige meget at skulle have 

sagt.  

- 

Så skulle der være lavet en fælleskalender, som jeg havde fundet frem til at man bare kunne lave 

igennem Google, man kunne lave en fælles eventkalender hvor alle foreningerne kunne få et fælles 

login til, jeg opsatte et forum, så man kunne lave et forum for alle de studerende hvor hver foreningen 

kunne have en forumstråd som de var administrator over, hvor de også kunne sætte ting ind - Men der 

var ikke nogen interesse og jeg havde det sådan lidt at hvis studenterhuset og studenterrådet, som 

nogle af de mest markante organisationer ikke ville bakke op om det, så tænkte jeg at det måtte være 

fordi der ikke var behov for det - eller det ved jeg jo at der er, men så fik jeg lidt den der "så gider jeg 

faktisk ikke gøre noget" - 

Det er svært at stå enemand når der står organisationer og siger til en at det skal man ikke, 

studenterrådet havde en bekymring om at det ville trække folk væk fra deres hjemmeside, det kan man 

så argumentere for hvor vidt det er en god løsning, når man tænker på at de skal repræsentere alle 

studerende på universitet  

-studenterhusets bekymring var at de ikke vidste hvem der skulle administrere den, fordi på et eller 

andet tidspunkt var jeg jo nødt til at opgive - så de var bange for at de ville smide penge i noget som 

der på et tidspunkt bare døde, og det var i en presset periode hvor der ikke var så meget initiativ - og 

det var sådan set også fint nok, det var mere studenterrådet hvor jeg blev en smule irriteret.  

 

Kristoffer: Ja, det var egentlig også det vi fik nogenlunde at vide fra Tobias - Årsagen til at de afviste 

den der henviste de til studenterrådets beslutning - for det havde mere at gøre med dem end med dem 

selv  

 

Bastian: Præcis og jeg synes da at det er bemærkelsesværdigt at vi har et studenterråd som er bange 

for at der er andre studerende der kommer til at trække clicks (personlig holdning som jeg ikke har 

tænkt mig at skrive)  

- 

Jeg var meget tæt på til gengæld at gå fuldstændig uden om alle studenterorganisationer og simpelthen 

søge studiemiljø puljen og kontakte rektor og forklare - der ved jeg at hvis rektor siger god for det og 

universitetsdirektøren synes det er en god idé, så følger de andre foreninger automatisk med. - Men 

det var for meget tid og energi, det var ikke lige det der var min højeste prioritet  

 

Kristoffer: Det var godt lige at få noget insider viden der   

- Er du så bekendt med RUC student handbook? 

 

Bastian: Altså snakker vi om den som studenterrådet har lavet? 

 

Kristoffer: Ja, SR RUC student handbook, tror jeg den hedder  

 

Bastian: Jamen det er jeg  

 

Kristoffer: har vi fået at vide at noget notorisk i organisationskredsene - Tobias fortalte i hvert fald at 

det var ikke nogen succes  

 

Bastian: Jeg synes den var et desperat forsøg på at lave noget der kunne gøres meget mere simpelt - 

de har brugt vanvittigt mange penge på at udvikle den app - og folk gider ikke at have den som app - 

vi er ikke i 2008 længere,  hvor apps var alt - vi har smartphones som har lynhurtigt internet, så hvis 

du bare laver en mobil kompatibel hjemmeside - så den færdig.  

- generelt har studenterrådet været rigtig gode til at bruge mange penge på it løsninger som kunne 

gøres meget mere simpelt - jeg kan informere om at det tog dem et år at lave deres nye hjemmeside de 

havde medarbejdere ansat 10 timer om ugen til at udvikle en hjemmeside hvor der stadig er stavefejl  

 

Kristoffer: hold da op 
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Bastian: det er ikke for at tale grimt om studenterrådet, men der mangler en humtekker ind over det 

projekt - og det er bare for at sige min faglige viden omkring teknologi - nu har jeg selv skrevet 

projekter om apps og brugen af apps - ikke for noget, men man kan godt mærke at appen er blevet 

udviklet af en sam'mer  

-Jeg synes det er et mystisk forsøg på at vinde billige point, fordi den virkede ikke særligt godt, der 

stod ikke rigtigt det der skulle i den - nu har jeg ikke selv downloadet den, hvis jeg havde været 

rusvejleder i år, så havde jeg nok gjort det, fordi så kunne jeg se om det var noget der var værd at vise 

de nye studerende  

- men det kommer også af at studenterrådet har sat sig hårdt på studiestarten. Min faglige vurdering 

er, at en app er ikke nødvendigvis løsningen. 

 

Kristoffer: Det var så også et spørgsmål, om en app ville være den bedste løsning eller om det ville 

være lettere med en hjemmeside .... Men for at gøre det helt enkelt, hvad tror du ville være den bedste 

løsning? 

 

Bastian: Jeg tror at RUC's største problem er vores informationsplatforme - på mit 1. semester for 3½ 

år siden, der skrev jeg et projekt om alle RUC's informationsplatforme - vi har en platform som 

hedder Moodle som vi alle sammen kender, hader eller elsker på samme tid - Moodle har så mange 

funktioner at man tror det er løgn, og RUC betaler for en meget afgrænset version af Moodle, men 

Moodle kan alt det som en hjemmeside kan, som Facebook kan.. - Jeg tror faktisk at problemet ligger 

i RUC's infrastruktur, vi har et intra som er meget svært at navigere rundt i, som for øvrigt er baseret 

på et program der hedder Typo3 - som jeg på nuværende tidspunkt tror RUC bruger i en version 4,2 

og den nyeste version er 11,6 ca. 

-Det siger lidt om hvor vi er henne i udviklingsfasen  

 

Kristoffer: Ja 

 

21:07 Bastian: "Fordi vi kunne bruge Intra og Moodle meget bedre også i forhold til det sociale. Der 

er flere og flere studenter, der søger væk fra Facebook. Generelt så har de jo ændret deres[Facebook] 

algoritmer, så det er ikke altid man får notifikationer om de ting man rent faktisk gerne vil have 

notifikationer om. Sociale medier generelt er bare svære at styre. De kan være gode til 

koordineringsarbejde, men ikke nødvendigvis til udbredelse af sociale aktiviteter. Jeg tror til at 

gengæld, at hvis man starter ud med at lære nye studerende, at hvis I gerne vil være sociale på RUC, 

så skal I gå ind her, og når jeg siger her så siger jeg Moodle. Alle nye studerende skal tilmeldes 

Moodle, hvor man som organisation kan ansøge om administratorrettigheder for eksempel - altså det 

bare nogle idéer ikke. Fordi ligeså det er at - og det kan jo også selv huske da I startede. Ligeså det er 

man starter og får at vide "Du skal gå ind på det her, og så skal du ind på det her , og så er den her 

hjemmeside og så skal du ind på How to RUC videoen, så er der intra, så er der eksamen, så er der 

stads osv." Man glemmer det. Og hvis der er en eller anden tosse der siger til, at nu skal du installere 

den her app, så sidder man jo og tænker "Hva, en app? Ej nu må I holde op, kan jeg ikke bare møde 

nogen". Så jeg tror ikke en app ville være en løsning, jeg tror en app ville være et værktøj senere hen, 

når du har fået etableret løsningen så at sige, så kan appen være næste step. Den der med "Hey vi går 

gjort det nemmere at slå ting op alle jer der er organisationer." Det kan være man laver det her forum 

som jeg snakkede, ligesom jeg selv ville have lavet. Jamen der er en app jo en løsning, i forhold til at 

man lettere kan gå ind ligesom man gør på Reddit eller hvad dælen man gør. Sjovt nok så har Moodle 

en app, som man rent faktisk kan downloade, og som rent faktisk virker til vores Moodle. Men det er 

der ikke nogen der har fortalt jer. Jeg bruger Moodle appen, og Moodle har jo en forum-funktion, 

hvor du kan gå ind i grupper, du kan lave personlige små grupper igennem Moodle og sådan noget. 

Underviseren skal bare låse op for det. Så der er utrolig mange værktøjer som man ikke ved man har, 

så appen er der faktisk allerede. Den er først begyndt at virke her i sommers da vi opdaterede Moodle. 
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Det gamle Moodle lignede noget som kunne være blevet udgivet i 90'erne. Så vær glad. Men nu virker 

Moodle appen rent faktisk, den har crashet lidt en gang imellem fordi den ikke er super stabil. Men 

det kan fixes. Så ja appen er der allerede, og en anden app man kan bruge, det er Facebook. Hov der 

har vi også allerede en app. Man kan lave en Discord, hvis det skulle være det. Man kunne også lave 

et subreddit, der er så mange muligheder. Altså prøv og hør her, nogen gange skal man passe man 

ikke skal opfinde den dybe tallerken igen. Fordi en app er næppe en løsning, men mere et andet eller 

3. stadie af løsningen. Fordi man skal også tænke på, eller det er i hvert fald min tanke, når du først 

har appen på din telefon hvad bruger du en så til. Den ligger der bare. Hvad er forskellen på om du 

åbner appen eller åbner din browser og går ind? Så skal det være fordi der er nogle perks ved at have 

appen, men igen når det er frivilligt arbejde, som meget af det her vi laver på RUC jo er, jamen er det 

så ikke bare lige så nemt at sige "Jeg abonnerer bare på den kalender"? Eller et eller andet. Nej jeg 

tror sgu ikke en app den kan løse noget som helst.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


