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Abstract 

This paper seeks to study whether the online platforms used by the students at Roskilde               

University causes confusion or stress. It also seeks to shed light on the design choices               

behind an alternative interface for the online platforms at the university. There are             
different ways to create a good design and those methods are explored. Through             

feedback and interviews will this paper create a deeper understanding of the existing             
confusion due to the design of the university’s websites, and offers a design idea to help                

minimize the confusion. Supported by Schneiderman's golden rules of design and           

colour theory. These tools allow the design to be analyzed and tailored for a better user                
experience.  
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Indledning 

   Problemfelt 

Frafaldet på videregående uddannelser i danmark har i de sidste 10 år ligget på ca. 16 pct, i det                   

første studieår, ifølge Danmarks Statistik (Danmarks Statistik & Uddannelses- og          

Forskningsministeriet., 2018). Hvordan kan man formindske dette frafald. Det kan være svært            

og forvirrende som ung universitetsstuderende at vælge valgfag/studieretning , som man skal            

bruge resten af sit studieforløb på at studere og senere bruge som fastlagt karrierevej. Hvordan               

kan unge mellem 18-25 år vide hvad de vil resten af livet, samt være sikre på det valg de tager,                    

er det rigtige for dem? Hvordan kan man hjælpe de studerende med at gøre valget for dem                 

nemmere og mere overskueligt? Denne undren fik vi i sommeren 2020 på Roskilde Universitet              

og blev kastet ind i et nyt kapitel i livet. Det ledte til vores problemformulering nedenunder. 

   Problemformulering 
“Hvordan kan man hjælpe de studerende på Roskilde Universitet med at danne et             

klarere overblik over deres studieretning, samt mindske forvirringen og presset af de            

valg og konsekvenser det vil have for den studerende?” 

 

Det der bliver undersøgt i denne rapport er, om der er et mangel på klarere overblik for                 
studerende, over deres studieretning på Roskilde Universitet. Derudover om mangel på           

overblikket skaber forvirring hos de studerende, samt om det øger stress hos dem.             

Heraf senere at kunne medføre negative konsekvenser som frafald eller utilfredshed           
med sin karrierevej. 

For at besvare problemformuleringen har vi udledt nedenstående arbejdsspørgsmål,         
som hjælper til besvarelse af det generelle problem. 
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Arbejdsspørgsmål 

- Hvornår og hvorfor frafalder unge på en videregående uddannelse? 

- Har de studerende på Den Humanistisk-Teknologiske bachelor på Roskilde          

Universitet, svært ved at vælge deres valgfag? 

- Roskilde Universitet har mange IT-platforme, er det noget som gør den studerende             
mere forvirret og gør det sværere at finde information? 

- Hvordan oplever de studerende på Den Humanistisk-Teknologiske bachelor på          
Roskilde Universitet, det med at vælge valgfag? 

- Oplever studerende øget stress når de skal vælge valgfag? 

- Ville en app være brugbar for de studerende, til planlægning af fremtidige valgfag og               
workshops på Roskilde Universitet? 

- Hvordan kan man begrunde endnu en IT-platform på Roskilde universitet, da Roskilde             
Universitet allerede gør brug af så mange forskellige IT-platforme i forvejen? 

- Hvordan laver man et godt UI/UX design? 

- Hvilket farve-design ville passe bedst? 

- Hvordan kunne man gøre sådan en app mere brugervenlig? 

- Hvilke andre løsninger findes der til at hjælpe de studerende, med valg af valgfag? 

- Ville app'en hjælpe de studerende med at mindske forvirringen, give dem et bedre              

overblik over muligheder, samt hjælpe dem til at træffe det bedst mulige valg? 
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Afgrænsninger 

Vi har valgt at afgrænse os, grundet at vi søgte en mere kvalitativ undersøgelse.              

Fokuset i denne rapport ligger på studerende i gang med deres uddannelse og ikke              

deres studievalg inden optagelse, på en videregående uddannelse. Samtidig er          
dataindsamlingen indskrænket, med fokus på at foretage undersøgelser på Roskilde          

Universitet, specifikt dem fra Den Humanistisk-Teknologiske studieretning som Roskilde         
Universitet tilbyder. 

Vores app-design skal heller ikke opfylde vores originale vision, i at guide studerende             

med en oversigt af hvilke karriere alle de forskellige valgfag kan lede til. Vi holder os                
derimod mere til hvordan vi kan optimere optagelsen af information på studiet, gennem             

en strømlinet platform. Originalt havde vi tænkt os at snakke med skaberne af             
udannelseskompasset, men det ville gøre vores projekt alt for bredt. 

 

Semester bindinger 

Basiskursus 1: Design & Konstruktion 

 

”…design, stripped to its essence, can be defined as the human capacity to shape and               
make our environment in ways without precedent in nature, to serve our needs and give               

meaning to our lives.” (Pries-Heje, 2020) 
 

Dette citat er fra en af de første forelæsninger vi var til, i faget design og konstruktion.                 
Der fik vi defineret hvad design egentlig er. Det er at vi ændre vores omgivelser,               

uafhængigt af naturen, til at gøre dagen lettere for os. Det vil sige at Design og                

Konstruktion automatisk er en helt essentiel del af vores projekt. Da vi skal designe en               
idé til en mere strømlinet navigering af Roskilde universitets online platforme. Her bliver             

det helt naturligt at inddrage de ting vi har lært i design og konstruktion. Altså,               
designmetoder som design-antropologisk metode. Vores designprocess som kan bestå         

5 



af at vi hele tiden laver ny iterationer af vores produkt, som så skal vises og rettes til,                  
hver gang man har vist det til en fokusgruppe. Hvis vi skulle lave dette projekt uden                

Design og Konstruktion, ville det blive en del sværere uden de metoder og tanker der               
står bag at designe et ordentligt produkt. Derudover skaber det også en interessant             

vinkel, da vi også studere måden vi arbejder på. Og kan dokumentere det, samtidig              

med at vi udvikler et produkt. Det giver en ekstra dimension at man gør sine               
overvejelser på et metaplan.  

 

Basiskursus 2: Subjektivitet, Teknologi og Samfund  

Denne dimension er også meget relevant for vores projekt, og sammen med Design og              

Konstruktion er det dét vi tager udgangspunkt i for at svare på vores             
problemformulering. Det er afgørende for vores process i at indsamle data fra de andre              

studerende på Roskilde Universitet. I form af et spørgeskema vi får besvarelser på, og              

fremtidige interviews og samtaler. Vi skal nemlig behandle den data vi får, så det kan               
tilføje overvejelser til vores produkt vi måske selv har overset. Designantropologi mener            

vi er en god måde at gå til at designe et produkt, der omhandler et user interface. Det er                   
en platform brugeren skal bruge meget, så med deres feedback kan vi design noget der               

er visuelt og funktionelt behageligt på længere sigt. Her vælger vi også at inddrage              

noget materiale fra den designantropologiske workshop der foregik i efteråret. Som           
skaber dyber forståelse for hvad designmetoden er og hvorfor vi har inddraget den.  
 

Basiskursus 3: Teknologiske Systemer og Artefakter 

Semesterbindingen her har vi valgt ikke at inddrage, da vi vil have mere fokus på hvad                

brugeren har brug for, og helst gerne ville gøre tanker om processerne bag vores              
produkt. Vi kan sagtens se at den har en relevans for vores projekt, men en sen start på                  

denne dimension og gruppens fokus gør at vi har valgt at eksludere dette. 
 

Relevansen ligger i at vi jo har med design på en digital platform. Hvilke artefakter er                

det der spiller ind i designet, og passer de overhovedet ind i dem? Overvejelser kunne               
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være at der ikke er noget galt med artefakterne i spil, men bare bliver brugt på en                 
mindre effektiv måde. For eksempel har vi lært at moodle jo er et basisprogram for               

skoler og uddannelsessteder der har brug for online platforme.  
Vores projekt går bare ikke så meget til roden, da vi kun går ud fra Roskilde Universitets                 

HUMTEK linje, og ikke alle linjer eller uddannelser der er tilgængelige. Derfor er de to               

andre semesterbindinger blevet valgt. 

Metoder  

Design-Antropologisk metode 

Antropologi er det komparative studie af samfund og kulturer, baseret på detaljeret            

empirisk research i et konkret socialt sammenhæng. Deltagerobservation er den          
dominerende metode af reseach, deltagerobservation involverer langvarig nedsænkning        

af en researcher i en social ramme med målet om at observere og dokumentere              

dagligdags praksis omfattende og i detaljer (Otto, Smith 2013). “The design process            
must integrate field-specific knowledge with a larger understanding of the human beings            

for whom design is made, the social circumstances in which the act of design takes               
place, and the human context in which designed artifacts are used” (Friedman 2002:             

209-210). Designtænkning og planlægning er ofte afbildet som en universel          

menneskelig kapacitet som adskiller menneskeligheden fra naturen. (Otto, Smith).         
Essensen af design er at udtænke en idé og planlægge den til fremstilling i verdenen.               

Denne essens af design er universelt udbredt, men måden som idéerne planlægges og             
fremstilles varierer gevaldigt ud fra samfund og kulturer.  

Interview 

Ved hjælp af det kvalitative interview kan finde essensen af de behov som             
problemstillingen stiller spørgsmål til. Det kvalitative interview hjælper med at forstå           

verden ud fra den interviewedes øjne. 

Det kvalitative interview fungerer bedst i sammenligning med den kvantitative metode,           
da den kvantitative metode undersøger i bredden. Dette bliver eksempleret ved hjælp af             
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et spørgeskema. Ved hjælp af det kvalitative interview er det muligt gå mere i dybden               
og finde en dybere og større forståelse af de forhold som den interviewet udtaler sig               

om. Det kvalitative interview har ikke til formål at søge generaliserbar viden, men             
forsøger at få nuancer og specielle forhold frem.  

 

Spørgeskema - kvantitativ metode 

Survey eller spørgeskemaundersøgelse bruges til at indhente kvantitative data omkring          

vores målgruppe gennem besvarelse af flere spørgsmål, der er blevet administreret           
gennem struktureret interviews. Denne metode er anvendt, for at indsamle viden om de             

forhold som den studerende kunne finde sig selv i, hvilket ved hjælp af survey eller               
spørgeskemaundersøgelsen kan måles og kvantificeres med tal.  

Præcision i spørgsmål er yderst vigtigt, da mulighederne for at omformulere ikke er             

tilstedeværende. Denne spørgeskemaundersøgelse har til formål at teste vores         
hypotese. Målgruppen vi har at gøre med er nye studerende som er startet på Roskilde               

Universitet, mere præcist, studerende som er startet på HUMTEK linjen.          
Spørgeskemaet skal udspørge en stor målgruppe, gennem facebook, ruc.mail og          

diverse sociale medier, kan spørgeskemaet nemt og hurtigt blive fordelt ud til de rigtige              

studerende. Grundet en stor målgruppe i denne rapport er den kvantitative metode            
nødsaget, da det kvalitative interview bedst forstås i sammenligning med den           

kvantitative metode. (Innovation.sites.ku, n.d.) 

Iterativ process 

Den iterative proces er en fremgangsmåde designere anvender til at kontinuerligt           

forbedre deres design eller produkt. Ved at producere en prototype og teste den, lave              
ændringer, teste den ændrede prototype også gentage denne proces indtil en løsning            

er fundet. Formålet ved den iterative      

proces er at komme tættere på løsningen       
ved hver repetition.  
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Google, med henblik på at fremme produktivitet, udviklede en tilgang ved navn SPRINT.             
En arbejdstilgang hvori en idé hurtigt bliver udviklet til en prototype og testet for at               

samle data. Denne proces gentages indtil den ønskede løsning er fundet. Fem dage, på              
fuldtid bruges på at udvikle eller videreudvikle en idé. SPRINT bruges som et værktøj              

for virksomheder og start-ups til at teste risikable beslutninger uden at spilde tid og              

ressourcer. Hvis prototypen ikke har givet de ønskede resultater er blot en uge blevet              
spildt, herfra kan nye idéer komme til verdenen. (Knapp, 2016) 

Coloured Cognitive Maps 

Coloured Cognitive Maps, en teknik udviklet af John R. Venable. Venable udviklede            
denne teknik på baggrund af Colin Eden’s og senere Eden’s og Fran Ackermann’s             

teknikker. Colin Eden udviklede en teknik kaldet cognitive maps, der viser et kort over              
problemer eller konstruktioner, der viser koblingens art mellem problem-konstruktioner.         

Senere udviklede Eden, sammen med Ackermann en ny teknik kaldet casual maps,            

som er en teknik brugt til at lave strategier . Venable udviklede derefter en ny teknik på                 
baggrund af Eden og Ackermans’s teknikker. Teknikken går ud på at skabe designet af              

en løsning ud fra et kort af et problemområde.  (Pries-Heje, 2020)1 

StoryBoard 

I forelæsnings materialet blev det foreslået at Storyboardet fortæller en visuel historie            

der har til formål at illustrere hvordan brugeren anvender vores produkt. Eller, hvilken             
måde man ønsker at brugeren anvender det produkt vi har designet (Pries-Heje, 2020)2.             

Et storyboard tvinger designeren til at vælge de vigtigste detaljer at belyse, da et              

storyboard ofte er en lille “tegneserie” med få illustrationer. Ydermere skal et storyboard             
give et hurtigt, let læseligt og præcist overblik over designet end tekst formår. (Kreativt              

design forelæsning af Pries-Heje) 

  

1 Kilde lokaliseret på Moodle.ruc (ikke offentligt tilgængelig). 
2 Kilde lokaliseret på Moodle.ruc (ikke offentligt tilgængelig). 
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Teori 

Schneidermans regler 

Da visionen for vores produkt er en strømlinet kilde til de samlede informationer man              

kan få fra Roskilde universitets digitale platforme, var det oplagt at vi tog fat i               
Schneidermans 8 gyldne regler, fra hans bog “Designing the User Interface”. De er             

blevet anerkendte som byggestenene for et godt user interface. 

 

1 Strive for consistency. 

Måden du bruger programmet på skal være konsekvent og strømlinet. Altså igennem            

hele designet skal der være en rød tråd i hvordan man kommunikerer med programmet,              
og hvordan programmet giver dig feedback. Et eksempel kan være at webbrowsers,            

som Chrome, altid har deres søgefelt øverst i browseren. 

2 Enable frequent users to use shortcuts. 

Folk der bruger programmet tit skal have adgang til at lære hvordan man bruger              

forskellige macros og genveje der gør det endnu lettere at navigere igennem et             

interface. Et eksempel kan være ctrl + c på et keyboard til windows kopierer en               
markeret tekst.  

3 Offer informative feedback. 

For hver handling man laver, skal der være et klart visuelt eller auditivt feedback. Hvis               
man trykker på en fil, skal den blive “highlighted”, så man altså kan se at netop den fil er                   

valgt. Et andet eksempel er at Windows har specifikke lyde til de ting der sker i                
programmet. Start up, error, osv. 
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4 Design dialog to yield closure. 

Der skal være en klar afklaring når man har færdiggjort en handling. Det skal ikke virke                

som om man mangler at gøre noget, eller i det hele taget skal der skabes en slags                 

tilfredshed hos brugeren, når de har færdiggjort et stykke arbejde.  

 

5 Offer simple error handling. 

Dit interface skal være designet således at der er en meget lav til ingen chance for at                 

brugeren selv kan lave fejl. Hvis brugeren dog kan lave fejl, skal man være bekendt               
disse fejl og sørge for at programmet selv kan hjælpe med at håndtere løsninger til               

fejlen. 

6 Permit easy reversal of actions. 

For netop at mindske stress hos brugeren, er det essentielt at de kan gå et step tilbage                 

eller kan fortryde handlinger meget let. Hvilket også gør det lettere for brugeren at              

udforske programmet uden at være bange for at komme ud i noget de ikke ved hvordan                
de ændre tilbage igen. 

7 Support internal locus of control. 

Det er vigtigt at systemet der bliver brugt, føles som om det bliver styret af brugeren.                
Responsen skal være klar over for brugeren, og det er vigtigt at deres handlinger får               

programmet til at reagerer og ikke er skaberne der automatiserer for meget. 

8 Reduce short-term memory load. 

Designet skal være simpelt, da korttidshukommelsen ikke kan lagre et overvæld af            

informationer på én gang. Æstetikken skal være i orden så det er behageligt at bruge               

programmet.  
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Disse regler vil selvfølgelig være essentielle for vores design, vi kombinerer reglerne            
med den feedback vi får for at skabe det ideélle design.  

Farveteori 

Derudover inddrager vi farveteori, da det kan spille en vigtig rolle i hvordan brugeren              
kommer til at opleve designet, det skal jo hverken være for mørkt, lyst eller for               

uoverskueligt at kigge på. Indrømmet, inddrager vi det også grundet personlige           
interesser for lige netop denne teori. 

Vi går ud fra Ittens farvecirkel, der deler farverne op i 3            

forskellige kategorier. Johannes Itten var en schweizisk       
kunstmaler3. Der som de andre der har lavet farvecirkler,         

dog mindre brugte den dag i dag, brugte sine erfaringer fra           
dette fag til at skabe teorien.  

 

Cirklen bliver delt op i disse 3 forskellige farvetyper. 

 
Ittens farvecirkel - med markering af 

primær-, sekundær- og tertiærfarver.    
Malte Ahrens/Wikimedia Commons 

 
Primærfarver 

Gul, rød og blå som kan ses på farvecirklen er betegnet som de primære farver. Det er                 

de farver der på figuren er markeret med tallet 1. Det er de 3 grundfarver der bruges til                  

at lave alle de andre farver.  

3 Systime A/S, 2020 
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Sekundærfarver 

Orange, grøn og violet udgør de sekundære farver. De er som nævnt, skabt af at               
blande primærfarverne. De er markeret af tallet 2 på figuren. 

Tertiærfarver  

Markeret med tallet 3, er de tertiære farver. Det er farverne der skabes mellem de               

primære og sekundære farver. Det er nuancer af primærfarver der ikke er blandet             
50/50. 

Kontraster 

Kontraster i farver er essentielle for at få brugerens opmærksomhed. Et eksempel på             

kontraster er blå og grøn, det er de farver der på hjulet er 3 skridt fra hinanden. Ved at                   
bruge kontraster kan man fremhæve knapper på en side. Meget normalt vælger man en              

baggrundsfarve, og knapper eller det brugeren skal se bliver så en farve der har              
kontrast med baggrunden. 

Komplementære farver 

Komplementære farver er de farver der er overfor hinanden på hjulet. Disse            

farvekombinationer bliver brugt hvis man vil skabe et mere æstetisk behageligt billede.            
Æstetikken vægtes højt når disse farver bruges, og det skaber en mere behagelig             

oplevelse for brugeren. 

Kolde og varme farver 

“Feeling blue? Perhaps painting the town red will get you to the other end of the rainbow. The 
impact of color extends far beyond our sense of sight.” - Jerry Cao, 2015, Color Theory in Web 
UI design 
 
Farver kan påvirke menneskers humør. Det er blevet testet flere gange gennem 
historien. Kunstnere og designere har tit gjort sig overvejelser om hvorvidt de skal bruge 
kolde eller varme farver, da denne forskel kan ændre menneskers indstilling til det de 
får vist. (Jerry Cao). 
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Manipulationen af folks følelser gennem farver fylder meget, derfor er det værd at 
nævne at farverne er delt op i kolde og varme farver. De varmer farver er dem der ligger 
hen imod røde, gule og orange nuancer. Kolde farver er de blå og lilla farver. Derudover 
er der de neutrale, som sort, grå og hvid. De varme farver er mere stimulerende og 
fremprovokerer stærkere følelser hos folk. F.eks bliver rød tit brugt hvis man skal være 
opmærksom på specifikke ting. Især i trafikken gør man bruge af den varme røde farve. 
De kolde farver er mere beroligende og lidt mindre iøjnefaldende. Brugen af disse farver 
kan have indflydelse på hvor intuitivt et interface design kan være. 
 
Eksempler. 
Fanta gør brug af orange farver, som er en farve der viser energi. Den er en mildere 
form af rød, så den har ikke den samme ildevarslende effekt, men den er stadig 
livsgivende. 
 
Facebook gør brug af blå og hvide farver i stor stil. Som gør den mere behagelig at 
bruge ofte i løbet af en dag, og påvirker dig ikke så ekstremt så du kan bruge den 
længere. Det giver også en mere professionel æstetik.  

Farveskema 
Analogt 
Et analogt farveskema bruger farver der ligger lige op af hinanden. Oftest vælge en              
dominerende farve som så bliver suppleret af farver der ligger ved til begge sider for               

den valgte farve i hjulet. Dette skaber et mere harmonisk og livligt design. Det er det                

farveskala der minder mest om det man ser i naturen.4 
 

Viden om disse forskellige farver bliver brugt til at skabe et overblik omkring kontraster 
og farveharmonier. Disse informationer bliver også brugt til at skabe et UI. Mange 

kendte apps, som instagram, facebook og snapchat har alle meget forskellige 
farvetemaer. Dog er det blevet populært at ændre de lyse farver til mørkere farver, i en 

funktion der hedder “night-mode”. Det er grundet brugerne tit kigger på skærme når de 

er i mørke lokaler. Det skaber en irriterende høj kontrast. 

 

4 Color Theory in Web UI design, Jerry Cao, 2015 
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Abduktiv Logik  

Design handler om noget nyt så hverken deduktion eller induktion virker, fordi de             

udleder forklaringer på fortidige data. (Pries-Heje, 2020) 

Filosoffen Charles Peirce mente at deduktion og induktion var utilstrækkeligt at bruge            
når man havde med design at gøre. Abduktion er når en designer laver sin egen               

hypotese eller sit eget løsningsforslag til et givent problem eller undren. (Pries-Heje,            
2020) Abduktion bliver brugt til at udfordre eksisterende forklaringer. Filosofien bag det            

er at hvis man tænker på at noget kan lade sig gøre, så er det værd at prøve at komme                    

så tæt på at finde ud af om ens hypotese eller løsningsforslag er en mulighed. Altså, der                 
bliver aktivt kigget på behov og problemer, for at skabe en løsning der specifikt kan               

hjælpe/forbedre det område problemet dækker. 

 

Empiri 

Bilag 1 - Interview med Rebekka Sabram 

Rebekka Sabram, som var en af kandidaterne til studierådet, havde stillet op for at              
skabe et bedre overblik over uddannelsen på skolen. Hun vil gerne kæmpe for bedre              

kommunikation og navigering til de studerende på Roskilde Universitet. Hun ser gerne            
at de studerende kan fokusere på at være studerende og modtage læring.  

I interviewet blev hun spurgt ind til hvorfor hun stiller op for lige netop dette emne, og                 

hvilke ideér hun selv har for at skabe et bedre studiemiljø. Derudover blev hun spurgt               
ind til hvor meget forvirring og/eller stress hun har haft ved brug af Roskilde Universitets               

online platforme. Til disse spørgsmål svarede hun at hun stillede op fordi i løbet af               
hendes første semester online havde hun haft meget forvirring fordi hendes           

informationer var spredt ud over så mange sider og tabs. Da hun stødte på disse               

problemer begyndte hun at snakke med sine medstuderende for at finde ud af om det               
bare var hende der var galt på den. Hun blev bekræftet i sin forvirring omkring den                
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online navigering, og valgte så senere at stille op i studierådet for at få det ændret. Hun                 
mener at hendes undervisning er “inconsistent”, på grund af en så forvirrende platform,             

der alle tilbyder måder at kommunikere på. Så hun har været usikker på hvilke steder               
hun har skulle kigge for at få sine informationer, samt noterer hun at der også mangler                

intern kommunikation mellem studieadministrationen og underviserne, som leder til at          

selv underviserne på forvirret vis bruger de forskellige platforme, så man aldrig ved hvor              
det er man skal kigge. Hun mener også at nogen af siderne er overflødige, og at der                 

mangle klare retningslinjer for hvordan undervisere og studerende skal færdes på           
moodle, study.ruc, mail systemet, m.m. 

Bilag 2 og 3 - Spørgeskemaundersøgelserne 

Det første spørgeskema (bilag 2) som blev stillet til rådighed for deltagere fra Roskilde              
Universitet, på deres første semester, på den Humanistisk-Teknologisk        

bacheloruddannelse via en Facebook gruppe. Spørgeskemaet blev udsendt til 104          

studerende, hvoraf 10 studerende besvarede undersøgelsen. Dataindsamlingsperioden       
for denne spørgeskemaundersøgelse løb over en periode på 7 dage, grundet dette ville             

give rig mulighed for en ung studerende at besvare spørgeskemaundersøgelsen. Dette           
spørgeskema blev udviklet på hjemmesiden “SurveyMonkey”, “SurveyMonkey” tilbyder        

en funktion, hvilket lader deltageren kommentere deres eget synspunkt. Ydermere          

tillader det et mere dybdegående svar. 

Andet spørgeskema (bilag 3) blev udsendt til 175 studerende på den           

Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse på Roskilde universitet på alle semestre        
via E-mail. Heraf besvarede 13 studerende undersøgelsen, denne        

dataindsamlingsperiode forløb sig over samme tidsperiode som bilag 2. Dette          

spørgeskema blev udviklet på Google Forms, hvori der er en indbygget funktion, som             
tillader designerne at vælge hvilke spørgsmål skal besvares, før dette næste spørgsmål            

bliver stillet til rådighed.  
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Bilag 4 og 5. 

Statistikker og undersøgelse fra Danmarks Statistik, der undersøger frafald på          

universitetet. Undersøgelserne her henholdsvis lavet af, Styrelsen for Forskning og          
Uddannelse, og Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Bilag 4 viser en spørgeskemaundersøgelse om hvorfor studerende frafalder inde for det            
første år af studiet, og har spurgt 3.965 frafaldne studerende inden for perioden 1.              

Oktober 2015 - 30. September 2016. Alle der frafaldt i denne periode er blevet spurgt               

om at deltage. Svarprocenten ligger på 34%.
Bilag 5 er et notat som viser en statistik over frafaldne i procent indenfor for en periode                 

på 4 år efter studiestart. 

Bilag 6, 7 og 8. 

Bilagene repræsenterer vores Cognitive Coloured Map, en teknik udviklet af John R.            

Venable.5 I bilagene vises processen vi har udarbejdet inden rapporten og de            
undersøgelser vi har foretaget. Her stiller vi en hypotetisk problem og undersøger            

problemet nærmere. På bilag 6 er der blevet udarbejdet negative årsager og            

konsekvenser. I bilag 7, er det negative “map” vendt om og lavet til positive årsager og                
konsekvenser. I bilag 8, ses så de mulige løsninger som er blevet udarbejdet. Det giver               

os en løsning til et hypotetisk problem, som vi har valgt at undersøge nærmere. 

5 Undervisnings materiale, fået fra  Design og Konstruktion (Analytisk Design 14 Sep, 2020(PDF)).  
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Spørgeskema nr. Udsendte 
spørgeskemaer 

Besvarelser Svarprocent 

Bilag 2 104 10 9,6% 

Bilag 3 175 13 7,4% 

I alt 279 23 8,2% 



Amerikansk undersøgelse om College Grads 

Ny undersøgelse i USA viser at flertallet af amerikanere, med en bestået bachelor eller              

over, ville ønske de have muligheden for at kunne ændre deres valg af “Major”, deres               

studieretning. Denne undersøgelse bestod af 817 “College Grads”. At ændre sin “Major”            
under sin uddannelse, ville betyde at den studerende skulle bruge længere tid på at              

færdig sin college-uddannelse, samt bruge flere penge på sin uddannelse. Dette fører til             
at de at skolerne prøver at få skubbet de studerende til at færdiggøre sin uddannelse               

inden for normeret tid. Undersøgelsen finder svar på hvordan, dem som har færdiggjort             

deres college-uddannelse, ønskede at vælge om. (Johnson, 2020) 

 

Analyse 

Inden vi påbegyndte at foretage vores egne undersøgelser, er det først vigtigt at             

undersøge, om der fandtes andre undersøgelser deres viser; frafald, fortrydelse af den            
valgte studieretning, om konsekvente valg i studieforløbet er med til at øge stress, og              

hvilke eksisterende hjælpemidler der udbydes som hjælp til studerende, f.eks          

studievejledning osv. 

Som nævnt tidligere i denne rapport, så er frafaldet på videregående uddannelser i             

danmark i de sidste 10 år ligget på ca. 16 pct i det første studieår, ifølge Danmarks                 
Statistik (Danmarks Statistik & Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018).          

Årsagerne til frafaldet, er også undersøgt gennem spørgeskemaanalyser udarbejdet af          

Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse gav de frafaldne studerende mulighed for           

at svare, hvorfor de valgte at droppe fra. De frafaldne studerende fik 27 mulige årsager,               
som kunne være medvirkende til deres frafald og skulle prioritere dem i forhold til “høj”               

eller “nogen grad” medvirkende til frafald. Hvis man kigger i bilag 4, s.6, figur 1.1, så kan                 

man se at den største årsag, for de frafaldne er “Uddannelsens faglige niveau”, her skal               
det forstås som at niveauet er for højt, og det var 45% af de adspurgte enige i.

Men kigger man på de andre nærmeste årsager, ser man også at de jobs              
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uddannelsen ledte til, ikke var noget for dem, 44% enige, og at henholdsvis 28% mente               
at de havde brug for en uddannelses pause og 26% mente at grunden til de frafaldt var                 

fordi de kom bagud og ikke deltog løbende aktivt på uddannelsen (Figur 1.1 - Danmarks               
Statistik & Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018). 

Ud fra dem som mente de jobs uddannelsen ledte til, ikke var noget for dem, må man                 

formode at det enten ikke var den studerendes første prioriteret studie vedkommende            
kom ind på, eller at vedkommende ikke havde erfaret den rette mængde information om              

studiet; dvs taget en velovervejet beslutning, inden vedkommende ansøgte om          
optagelse på uddannelsen. Samtidig kan man sammenligne den procentdel til de 28%            

som havde brug for en uddannelses pause, og de 26% som frafaldt grundet de ikke var                

løbende aktiv på uddannelsen. Her kan man formode at de frafaldne valgte med en              
mangelfuld information, at de følte uddannelsen for overvældende, eller at de ikke var             

klar på at starte på en videregående uddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen er          
baseret på 3.965 frafaldne studerende, som har givet svar på dette spørgeskema            

(Danmarks Statistik & Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018). Styrelsen for           

Forskning og Uddannelse erkender at det giver en svarprocent på 34% af alle frafaldne              
studerende i perioden 1. Oktober 2015 til den 30. September 2016 Desuden er man              

ikke gået i dybden, med en mere kvalitativ spørgeskemaanalyse, hvor deltagerne af            
undersøgelsen kunne give et mere uddybet svar på hvorfor de frafaldt. Styrelsen for             

Forskning og Uddannelse erkender også at, man kun kunne svare “i nogen grad” og “i               

høj grad”. Derfor er datagrundlaget behæftet med usikkerhed. (Danmarks Statistik &           
Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018)  

 

 

 

 

19 



“Blandt dem, der starter på en dansk bacheloruddannelse, gennemfører 81 pct.           

en videregående uddannelse inden for normeret tid plus tre år.” - (Danmarks            

Statistik & Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018) 

 

Derudover selvom 16% frafalder, så er der stadig 81% af dem som har startet en               

videregående uddannelse, der gennemfører bacheloruddannelsen inden for normeret        
tid plus 3 år. Det er stadig en høj procentdel ifølge Styrelsen for Forskning og               

Uddannelse (Danmarks Statistik & Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018). En           
spørgskemaundersøgelse foretaget i USA undersøger derudover tilfredsheden med        

valget af en “Major” (valgfag/studieretning), hos folk der minimum har en bestået            

bachelor eller over (Johnson, 2020). 

Den nyere undersøgelse i USA (2020), viser at 61% amerikanere, som minimum har en              

bestået bachelor, fortryder deres studieretning og ville ønske de have muligheden for at             
kunne gå tilbage i tiden og vælge om (Johnson, 2020).

Det amerikanske skolesystem er anderledes fra det danske, men vi drager derfor            

den hypotese om at universitetsstuderende i Danmark nok også har svært til en vis              
grad, med at vælge deres studieretning på universitet. Hvis 61% amerikanere med en             

bestået bachelor eller derover, fortryder deres valg af studieretning er der gået noget             
galt i processen der fører op til at vælge studieretning. Derfor kan man formode at det                

nok også forekommer i Danmark, at nogen fortryder deres studieretning. Derfor har vi             

udarbejdet to spørgeskemaundersøgelser og søgt svar på Roskilde Universitet, der          
forsøger at give et klart svar på om hypotesen er korrekt. Samt finde ud af om der er en                   

overensstemmelse med de amerikanske undersøgelser versus dem der er blevet          
udarbejdet til denne rapport. 

De to spørgeskemaundersøgelser, minder til dels om hinanden og svarer til dels på det              

samme6. Studerende på Roskilde Universitets linje, Den Humanistisk-Teknologisk        
Bachelor, også kaldet “HumTek”, blev spurgt om “Humtek” var deres første prioritet, da             

de ansøgte om optagelse på en videregående uddannelse. I den første           

6 Se Bilag 2 og 3. 
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spørgeskemaundersøgelse (bilag 2), svarer 80% af de studerende “ja”, mens kun           
30,8% af de studerende svarer “ja” i spørgeskemaundersøgelse nr. 2 (bilag 3).

I spørgeskemaundersøgelse nr. 2 blev alle deltagerne til undersøgelsen derefter spurgt,           
om de var tilfredse med deres uddannelse, hvori 46,2% af deltagerne har svaret “nej”.              

Derved kan vi se, flertallet af de studerende ikke er tilfreds med deres igangværende              

uddannelse. Herefter svarer 53,8%, at de ville ønske de havde muligheden for at kunne              
vælge en anden uddannelse. Sammenligner man den undersøgelse foretaget på          

Roskilde Universitet, med den tidligere nævnte amerikanske undersøgelse (Johnson,         
2020), ligger begge undersøgelsers procentdele tæt op ad hinanden. Undersøgelsen          

der blev foretaget på Roskilde Universitet viser at 53,8% af deltagerne ønskede at de              

kunne have muligheden for at vælge en anden uddannelse, hvor 61% fra den             
amerikanske undersøgelse, ønskede det samme. Dog skal det huskes at den           

amerikanske undersøgelse blev foretaget på personer med en bestået bachelor eller           
over, og de undersøgelser der forekom ude på Roskilde Universitet er personer under             

uddannelse.  

Det er stadig et stort fund, at allerede som studerende ønsker de, at de kunne vælge                
om. Derfor har undersøgelsen på Roskilde Universitet også søgt svar på, hvorfor de             

studerende som ønsker at kunne vælge om, hvordan de ville have valgt om og med               
hvilken tankegang bag. 

I spørgeskemaundersøgelse nr. 2 (bilag 3) bliver deltagerne som ønsker at vælge om,             

spurgt hvorfor de vil ændre/vælge en anden uddannelse. Figuren under viser en graf             
over de fem svarmuligheder de havde. 
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Her kan vi først og fremmest se at de fleste, ville ændre deres uddannelse på andre                

grundlag end dem der var mere specifikke. Dog kan man se at 25% hellere ville               
erhverve sig “in-demand” færdigheder, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet.         

Derudover ville 12,5% ændre deres uddannelse, på baggrund af at få bedre            

jobmuligheder i fremtiden. 12,5% ville også hellere vælge at følge deres passion. 

I den amerikanske undersøgelse, ser man 26,16%, hvilket er det mest hyppige svar,             

også hellere vil forfølge deres passion. Som nævnt tidligere, så det vigtigt understrege             
at disse personer som deltog i den amerikanske undersøgelse, allerede er folk der har              

færdiggjort deres uddannelse og er i gang med deres karriere. Derfor kan vi se at               

12,5% af de studerende i undersøgelsen på Roskilde Universitet, allerede nu ønsker at             
de havde fulgt deres passion, hvori de personer der deltog i den amerikanske             

undersøgelse, nu med bedre indblik i deres karriere ønsker at de kunne have valgt med               
et større fokus på deres passion. Samtidig kan man også sammenligne undersøgelsen      

ude på Roskilde Universitet med den amerikanske undersøgelse, angående dem som           

ville vælge på baggrund af at erhverve bedre eller flere “in-demand” færdigheder. På             
Roskilde Universitet var der som beskrevet tidligere, 25% som valgte dette svar (bilag             

3). Hvorimod i den amerikanske undersøgelse var der 14,01% der valgte dette svar.             
Undersøgelsen på Roskilde Universitet havde langt færre deltagere end den          

amerikanske undersøgelse7. Dog er der ikke en større procent difference mellem begge            

7 Se mere info om undersøgelserne under Empiri afsnittet. 
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undersøgelsers svar. Hvis man sammenligner den undersøgelse udarbejdet på         
Roskilde Universitet med den amerikanske undersøgelse, ser man at de svar og tal fra              

begge undersøgelser ikke differerer markant. Undersøgelsen på Roskilde Universitet         
bekræfter derfor at der er en generel tilfredshed med den uddannelse de studerende er              

i gang med, men at størstedelen af deltagerne i undersøgelsen dog stadig ønsker de              

havde muligheden for at kunne vælge om. Rapporten fokuserer derfor på hvordan man             
kan forebygge denne utilfredshed senere i studieforløbet, når de studerende skal vælge            

valgfag som definerer deres nye studieretning. 
Derfor spurgte spørgeskema nr. 2 også indtil, om deltagerne følte eller føler sig             

forvirret omkring hvilket valgfag de skulle vælge (se bilag 2 & 3). Til dette spørgsmål               

svarede omkring 35% af deltagerne “Ja”, og deres begrundelser bunder i usikkerhed            
omkring fremtiden, for lidt information omkring hvad valgfagene omhandler, for kort           

tidsrum til at vælge samt pres fra projekter, hvor alle tankerne er rettet mod (bilag 2). I                 
forlængelse til dette spørgsmål undersøgte vi derefter om det ville være brugbart for             

den studerende, at lave et design i form af en applikation på sin telefon, hvori den                

studerende kunne planlægge og tilrettelægge deres studieretning, med samlet         
information over hvilke muligheder Roskilde Universitet kan tilbyde, til dette svarede           

73% af deltagerne “Ja” (Bilag 2, 3). De fleste deltagere i disse spørgeskemaer finder              
informationen fra de diverse hjemmesider på Roskilde Universitet ubelejlige at finde, de            

studerende ønsker at spare deres tid, ved at samle al informationen givet - “Det ville               

være rart at have al sin information samlet et sted, så man heller ikke nødvendigvis skal                
stresse over at finde de rigtige informationer på de forskellige platforme.” (bilag 3).             

Spørgsmål 9. I spørgeskemaundersøgelsen spørges de studerende i hvor høj grad de            
mange forskellige hjemmesider er med til at forårsage forvirring i den studerende, hvori             

blot 15% svarer at Roskilde Universitets internet struktur ikke er forvirrende (bilag 3). 

Sabram fortæller i hendes interview at hun oplever at nogle af Roskilde Universitets             
platforme er direkte ubrugelige og at informationen givet derpå ikke kan stoles på, da              

platformene ikke bliver opdateret hurtigt nok. Sabram beretter i interviewet at internet            
strukturen (Moodle, RUCmail, STADS, Study.ruc, Thirdroom, Intra.ruc) tager lang tid at           

lære og vænne sig til, selv med lang tilvænningsfase dog ikke kan være selvsikker til               

næste semester, da nye undervisere og kurser kan have en anden tilgang til hvordan de               
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anvender sig på de diverse hjemmesider. Manglende kommunikation mellem         
undervisere, mangel på retningslinjer, rammer og højere forventningskrav til         

undervisere. Disse årsager er med til danne forvirring i de studerende, Sabram udtaler             
at en skriftlig aftale kan give faste rammer for både studerende og undervisere, samt              

give den studerende noget at referere tilbage til. Faste rammer og retningslinjer samt et              

strømlinet design med samlet information mener Sabram, hvilket også stemmer          
overens med spørgeskemaundersøgelserne, ville være optimalt for den studerende ikke          

blot for at mindske forvirringen men også stress. (Bilag 1,2,3) 

Flere studerende nævner også at de får øget stress igennem deres studie, som kan              

være meget demotiverende. I interviewet med Sabram (Bilag 1), bliver hun spurgt om             

hvor noget af hendes stress stammer fra. Især nu her hvor verden er i en COVID-19                
ramt periode, er meget af undervisningen blevet rykket online. Dette betyder også at             

den gældende data for stress potentielt kunne have et fald når corona slutter, og              
undervisningen kan fungere som normalt. Sabram fornemmer, sammen med de          

studerende hun repræsenterer, at undervisere er meget glade for at kommunikere med            

de studerende. Dog bliver det forvirrende for den enkelte studerende, da der er så              
mange måder at kommunikere med sin lærer på. Det betyder, ifølge Sabram, at hun tit               

ikke rigtig er sikker på hvor hun skal finde sine informationer henne. Især når der er                
flere undervisere der er ansvarlige for forskellige dele af undervisningen, kan de have             

en præference for moodle, mails eller study.ruc som gør at man skal kunne navigere              

igennem dem alle sammen, og håbe på at hun kigger det rigtige sted. Hvis vi               
sammenligner det hun pointere med svarene fra vores spørgeskemaer, bliver det lidt            

mere nuanceret.  

I spørgeskemaundersøgelse nr.2 (Bilag 3), der spørger ind til om det er nemt at erfare               

viden online, kan man se at ved spørgsmål 8. er der 69,2% af de svar der siger nej.                  

Altså, de føler ikke at det er let at skaffe de informationer de skal bruge omkring deres                 
valgfag og anden information. Her kan man allerede se at hun ikke er alene med denne                

følelse. I spørgsmål 9 kan der suppleres med at 30% af de studerende finder det meget                
forvirrende at navigere på de online platforme. Der er en hvis del der finder det               

forvirrende, men her er det vigtig at nævne at forvirring ikke er det samme som stress,                
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men disse to ting går oftes hånd i hånd, på længere sigt. Dog kan forvirring godt lede til                  
stress, og eleverne ønsker sig et bedre alternativ. Sabram fortæller også i interviewet             

(bilag 3) hvad hendes løsningsforslag er til at mindske stress, samt forvirringen. Noget             
af de essentielle i problemet, som Sabram fortæller, er at kommunikationen er dårlig, så              

hun ser gerne den bliver optimeret med klare retningslinjer, som kan kombineres med             

en platform der strømliner alle informationer. Det betyder så, at en strømlinet app             
selvfølgelig ville kunne hjælpe, men løser ikke hele problemet. Brugerne skal også være             

indforstået med hvordan de bruger app’en, og sørge for at de alle bruger den på samme                
måde.  

Det kunne potentielt skabe et klarere narrativ for de studerende under deres            

studieforløb. Hvilket kan resultere i mindre forvirring, og mere tid til at fokusere på              
studiet i stedet for at fokusere på hvordan de kommer i gang med studiet.  

 

Design 

(Man kan se vores færdige prototype  af app’en ved at følge linket nedenunder. Fungerer til både mobil 
og computer. Det er et interaktivt design, så man kan trykke på de forskellige elementer der vises på 
skærmen, eller bladre for at ændre billede slide) 
https://xd.adobe.com/view/63d942ed-5bd3-4b5f-9dcf-dc91a423f6d0-368a/ 
 

Grunden til vi valgte at designe en app som løsning til at hjælpe studerende, stammer               

før vores rapport og undersøgelser. Vi havde en hypotese, som vi dannede ved brug af               
abduktiv logik, derefter brugte vi John R. Venables teknik og udarbejdede et Coloured             

Cognitive Map (se bilag 6, 7 og 8), for at finde både negative og positive årsager og                 
konsekvenser. Derefter fandt vi frem til flere løsninger, men valgte at en app ville være               

mest brugbar. App’en som løsning ville ikke kun løse ét problem, men også kunne løse               

et andet problem som var at samle alle IT-platforme på Roskilde Universitet. Tvivlen var              
dog om man skulle lave en web-baseret app eller en app til smartphones. Vi valgte at                

designe en app til smartphones, da vi mente det ville være mere logisk, da              
tilgængeligheden er stor. Det blev også bekræftet under interviewet med Sabram, da            

25 

https://xd.adobe.com/view/63d942ed-5bd3-4b5f-9dcf-dc91a423f6d0-368a/


hun så vores første prototype og gav feedback på den (bilag 1). Efter de undersøgelser               
der blev foretaget ude på Roskilde Universitet, kunne vi derfor ligge grundlag for at der               

var et problem, dette design ville være en løsning på. 

Hvordan kan man så designe en app, som ville hjælpe de studerende med at              

formindske forvirringen omkring valgfag, hjælpe dem med at vælge et “bedre” valg for             

dem, så de ikke fortryder senere i fremtiden. App'en skal ikke kun kunne levere og give                
de studerende en større, hurtigere og bedre mængde information omkring valgfag og            

workshops, men skal også kunne hjælpe dem med at planlægge deres studieforløb            
inde i selve app’en. Som Sabram forklarede i sit interview, så hun konstateret med              

ADHD, så hun har nemmere ved at opleve forøget stress. Det ville gavne Sabram at               

man kan planlægge sit studie, samtidig med at det er nemt tilgængeligt på telefonen.              
Man kan gå ud fra at Sabram nok ikke er den eneste på Roskilde Universitet som har,                 

hvad man i bedste ord kan beskrive som, “et mildere” handicap. Der er stor chance for                
der er andre studerende på Roskilde universitet som har “et mildere” handicap og             

ernærer den samme tankegang som Sabram. Disse studerende ville have glæde af at             

kunne planlægge sit studieforløb.  

Men som man kan se i spørgeskemaundersøgelser (bilag 2 og 3), så mener de              

studerende at det er forvirrende med alle de mange forskellige IT-platforme Roskilde            
Universitet gør brug af. Derfor ville det ikke være et godt design, at designe endnu en                

platform de studerende skulle benytte sig af, oveni alle de andre platforme Roskilde             

Universitet benytter. Således designede vi en app, som havde vores ønske om en form              
for en “Studieguide” som skal hjælpe studerende med at finde nem information omkring             

valgfag og workshops, samt kunne planlægge hvad man som studerende ville vælge            
forud. Derudover skulle app’en også samle alle Roskilde Universitets benyttede          

platforme under én samlet platform. 
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Her blev der først diskuteret hvilke funktioner der skulle være og hvordan designet så              
ud. Skitser blev derfor tegnet for at give et bedre overblik. Derefter påbegyndte vi en               

prototype. I bilag 9, kan man se et Storyboard, der viser designet fra begyndelsen, den               
processen og så til den endelige prototype. I bilag 9, kan man se på billede 3, vores                 

første version af designet, som senere udviklede sig til første prototype som vises på              

billede 4.  

I første prototype var det vigtigt at følge Shneidermans “Eight Golden Rules”. Her             

prøvede vi at overholde første regel, som er “Strive for consistency” (Shneiderman,            

1997, #). Som man kan se i vores design så ændrer menubjælkerne, ikonerne og hvor               

appens logo sidder sig ikke. Da det gør det nemmere for brugeren at huske, lære og                

forstå app’en. Det gør det mindre forvirrende for en forbruger, når appen er strømlinet              
og gennemgående hele vejen igennem. Derefter tog vi regel nummer to fra            

Shneiderman til overvejelse. Men siden vi har valgt at designe en app til telefonen, skal               
vores interface ikke indeholde mange shortcuts kommandoer, da forbrugeren normalt          

kun bruger en finger på telefonen for at komme frem og tilbage i apps. Dog skal det                 

være nemt for brugeren at kunne komme tilbage eller finde det de søger. Det har vi                
skabt med at have en menubjælke i bunden, som altid er synlig, så man hurtigt kan                

komme ind i den kategori man søger. Inspirationen er taget fra andre sociale mediers              
app’s. Instagram som er et stort socialt medie hos unge mennesker, har en fast              

menubjælke i bunden og altid er synlig, medmindre man bruger appens kamerafunktion.            

Inde i “StudyGuide” kategorien i app’en, er der lavet nogle enkelte genveje som fører              
dig hen i en anden kategori. (Åbn appen, gå til “StudyGuide” siden, tryk derefter på               

menu-ikonet i øverste venstre hjørne. Herefter kan man trykke på “All-Courses”, som            

tager brugeren over til “Index” siden.)  
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Første prototype var vellykket, men var stadig ikke brugervenlig nok. Et af de feedback              
svar vi fik på en prototype, iteration nr. 4 (bilag 9), ses nedenunder på billedet. 

 

Her skriver brugeren at designet bør være mere simpelt, mindre kontrastfyldt og at             

brugeren ikke kan lide den grønne farve. Vigtigst af alt, så skriver brugeren at han ikke                

kan se hvad firkanterne skal repræsentere. 

Derfor måtte der arbejdes på en ny prototype og endnu en iteration. Det design vi kom                

op med skulle overholde den feedback vi fik. Især det med at brugeren ikke kunne se                
hvad firkanterne skulle repræsentere. Derfor levede iteration nr. 4 ikke op til            

Shneidermans 3 regel, som er “Offer informative feedback” (Shneiderman, 1997, #).           

Brugeren vidste ikke hvad han skulle gøre, kunne gøre eller hvad der foregik på              
skærmen. Regel 3 forudsætter at man giver et klart feedback til brugeren. I prototype nr.               

2, giver designet et klart feedback på hvad brugeren trykker på, hvis det vist på               
skærmen har en funktion. I den nederste menubjælke bliver den kategori man er inde              

på “higlighted”, det vil sig lyst op. Her giver det brugeren nem forståelse hvor henne               

brugeren er i app’en og at app’en responderer. Dette opfylder også Shneiderman’s            
fjerde regel, hvori designet skal give en klar afklaring på når en handling er udført. For                

at bekæmpe problemet med at brugeren ikke kunne se hvad firkanterne i appen, på              
billede ovenover, skulle repræsentere, gjorde vi det nemt for brugeren at forstå de             
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enkelte dele på “Studyguide” siden i appen. Ude i højre side, ses den endelige              
prototype for “StudyGuide”-siden, baseret på feedback og de “Eight Golden Rules” fra            

Shneiderman. 

Her er det gjort klart for brugeren hvad firkanterne repræsenterer.          

Designet er mere simpelt og farverne er anderledes og har ikke           

stor kontrast længere. Designet efterlever den feedback designet        
fik, samt alle Shneiderman’s gyldne regler, på nær regel 8. Da           

appen ikke er udgivelses dygtig og ikke har en database til at            
lagre brugerinformationer endnu.  

Som det sås på billede på side 24, så var iteration nr. 4             

farveskema grøn, sort og hvid. Som skaber stor kontrast, som          
forhåbentligt kunne have fanget brugeren. Flere der så iteration         

nr. 4 under udviklingsprocessen, mente også at farverne var for          
kraftige. Det er kun sagt verbalt og kommer ikke fra en           

undersøgelse vi har foretaget. 

 

“Warm colors are generally associated with energy, brightness,        

and action, whereas cool colors are often identified with calm,          

peace, and serenity. “ 

Vi valgte at gå med de køligere farver, da det som i citatet ovenover normalt er                

associeret med sindsro og som beroligende. 

Derudover valgte vi derfor at bruge et “analogt”-farveskema. Som         

det ses på billede i højre side, så er et analogt farvetema bygget             
op omkring tre omkringliggende farver på farvehjulet. Grunden til         

det farveskema er at, det analoge-farveskema kan passe ind i det           

koldere farver. Hvis man tegner en lodret streg ned igennem          
farvehjulet, så har man de varme farver til venstre og de kolde            

farver til højre (Decker, 2016, #). Derfor ved at vælge et analogt            
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farve skema, så er alle de farver designet gør brug af, inde i den kolde halvcirkel af                 
farvehjulet. Det burde skabe en underbevidst kontakt med brugeren og virke mere            

beroligende når man bruger appen. Måden 
appen så er skabt og designet på, er gennem en iterativ proces, der tager              

udgangspunkt i Knapp’s SPRINT-metode (Knapp, 2016). Iterationer er hurtigt lavet, for           

at erfare feedback, for så at forbedre prototypen. På bilag 9, kan man se Storyboardet               

for designet og her vises gradvist SPRINT-metoden. Det har hjulpet vores design med             

at få lavet en app hurtigt og gennem feedback rettet den til for at fange brugeren.                
Dermed er appen’s Userinterface (UI) strømlinet, nem at finde rundt i og danner en              

bedre User-Experience (UX). 

Diskussion 

Hvilke andre løsninger findes der? 

Efter et individ er kommet ind på sit valgte studie står man med en ny overvejelse,                

hvilken retning skal man forfølge, hvilket valgfag man skal vælge. Vi går ud fra at den                
studerende har en overvejet forestilling om sin studieretning inden studiestart. I løbet af             

2. semester på Roskilde Universitet skal man så vælge sin studieretning. Nogle vil             

stadig holde fast i deres oprindelige forestilling om valg af studieretning, mens andre vil              
være mere forvirret over hvilken studieretning de skal vælge.   

Som ny universitetsstuderende kan det være meget forvirrende at starte på sit nye             
kapitel i livet. Man er mødt med at overvæld af information. På Roskilde Universitet              

anvender de flere adskillige IT-platforme. At finde information om fag, studieretninger,           

generel information osv. kan være en mild form for irritation. Man kan bruge tid på at                
finde rundt på de forskellige platforme og det kan være tidskrævende. 

På universiteter har man mange muligheder for at finde eller få hjælp, til at erfare               
information omkring sit studie. Som studerende på Roskilde Universitet kan man finde            

den information man søger online på de forskellige platforme der benyttes af Roskilde             

Universitet. Som studerende kan man også aftale en tid med en studievejleder og få en               
personlig samtale med dem. Der er mange muligheder og løsninger på at finde den              
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information man søger på Roskilde Universitet. I de undersøgelser der blev foretaget på             
Roskilde Universitet, fik deltagerne i spørgeskemaanalyse nr. 2 (bilag 3), et spørgsmål            

om deltagerne følte at det var nemt at erfare information gennem de mange forskellige              
IT-platforme Roskilde Universitet anvender. I spørgsmål 8, i bilag 3, ser man at 69,2%              

svarer “nej”. Deltagerne mener således at det er svært og besværligt at erfare sig den               

information de søger. Derefter blev deltagerne bedt om at at svare på, i hvor høj de                
mange forskellige platforme gør det forvirrende for dem som studerende. På næste side             

ses en graf: 
 

 

30,8% har svaret, 10 (imellem 1-10) har bedømt det “meget forvirrende” med alle de              

forskellige platforme. Her vil det gøre det nemmere for det nemmere for den             
studerende, Roskilde Universitet fik strømlinet de forskellige platform til en samlet.           

Derved kan det være besværligt for den enkelte studerende at finde information om de              

forskellige fag. 

Konsekvenser af digitalisering 

Digitaliseringen og den online navigation fylder selvfølgelig meget i hverdagen, og           

denne rapport har taget stilling til hvorvidt der er forvirring online, og om man så kan                
løse det med et anderledes design af Roskilde Universitets online undervisningsmidler.           
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Men når nu en app er på bordet som en idé til strømlinet information, kan det så                 
potentielt tage noget af det menneskelige væk? Sabram (bilag 1) nævner i interviewet             

at problemet hovedsageligt ikke er hjemmesiderne, men også brugerne bag der ikke            
alle anvender dem på samme måde. Dette har så skabt motivation til at samles og               

diskutere hvorvidt vi kan ændre dette, men havde motivationen til at række ud og samle               

informationer været der, hvis det hele kunne løses med en app? Hurtig strømlinet             
information kan være en kæmpe hjælp, men det kan også tage noget af det personlige               

væk hvis vi alle har løsningen online. Nær kontakt og tæt kommunikation kunne måske              
se et fald, og i forlængelse ville en eventuel hudsult eller ensomhed dukke op som kan                

skabe stress fra en helt anden vinkel end mangel på overblik. På den anden side af                

spektret kan strømlinet information samlet et sted, fjerne forvirringen som opstår samt            
nedskære tid spildt på at lede efter informationer spredt ud på forskellige platforme.             

Dette kan tildele studerende og undervisere et større overblik og overskuelighed for            
deres kurser, lektier, projekter osv. 

Sabram fortæller at hun ikke har mulighed for at lede efter informationer når hun              

pendler til og fra Roskilde Universitet på sin telefon, da diverse platforme ikke er              
designet til at blive vist derpå. Derudover er besværligheden i at tage hendes computer              

frem ikke er gavnligt for hende. En app på sin telefon ville derfor være favoriseret, da                
dette giver større tilgængelighed til hurtigt at finde informationen hun leder efter uanset,             

hvor hun befinder sig. En multimedie app mere betyder et system mere, hvilket kun              

skaber endnu en funktion og platform i et system der allerede er overvældet. En mulig               
løsning kunne være at forbedre et allerede eksisterende system som de studerende og             

undervisere er vant til at anvende eller at indføre et fast sæt retningslinjer. Disse tiltag               
kan hjælpe med at mindske forvirringen hos studerende, det kan assistere de            

studerende i at træffe en mere belyst beslutning omkring deres fremtid og kan i sidste               

ende resultere i at frafaldsraten falder, hvilket indirekte betyder at studerende træffer det             
rigtige valg. 
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Konklusion 

På Roskilde universitet findes et mangel på et klart overblik fra de forskellige             

IT-platforme som hver især har diverse informationer liggende, og det gør forvirringen            

større hos de studerende. For at bekæmpe den store forvirring har vi valgt at designe               
en app, som en løsning til problemet, der samler alle informationer på en platform.              

Fokuset, i dette design, ligger på at have en måde at planlægge den studerendes              
studieforløb på. Hvori den studerende kan erfare sig information omkring valgfag,           

workshops og diverse kurser. Samt kunne planlægge sine egne valg ud i fremtiden.             

Den amerikanske undersøgelse viser at et flertal, af personer som minimum har bestået             
en bachelor eller derover, fortryder deres valg af valgfag, dvs. Studieretning.           

Undersøgelsen der foregik på Roskilde Universitet, viser at mange allerede nu, har stor             
forvirring om hvilke valgfag de skal vælge. For at forhindre utilfredsheden ved valg af              

studie på længere sigt, har vores app-løsning til formål at danne en bedre             

baggrundsviden til de studerende på Roskilde Universitet, så de kan tage en mere             
informeret og selvsikkert beslutning omkring valgfag. Ud fra de         

spørgeskemaundersøgelser der blev foretaget på Roskilde Universitet, kan man se i           
undersøgelsen at de fleste studerende ville have gavn af, og ønsker, sådan en app. 

Da app’en strømliner informationer og gør disse mere tilgængelige, så de studerende            

får en nemmere hverdag. Dette er med til at fjerne presset og forvirring i det travle                
studieliv. På længere sigt ville det forhåbentligt være med til at skabe større tilfredshed              

på arbejdsmarkedet, efter deres uddannelser er færdiggjort. 
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Perspektivering 

I en tid hvor meget af vores hverdag er blevet mere digitaliseret, er det interessant at se                 
på nogle af de punkter vi har fået belyst. Eksempelvis fortæller Sabram (bilag 1) at hun                

gerne vil se at der er en klar og tydelig form for kommunikation online på hendes                

uddannelse. Men det kan vel ikke være et anonymt problem. Youtube, Facebook,            
Instagram m.m. fylder mere og mere, og har ansvaret for meget af den data og               

kommunikation der foregår rundt omkring i verdenen. De har også stor fokus på at              
deres sider og apps er så brugervenlige som overhovedet muligt. Det gør det nemlig              

mere attraktivt og lokker brugere til. Samt kan det gøre deres hverdag bedre. I              

fremtiden, hvis undervisningen bliver mere digitalt end det er i forvejen, kunne det             
egentlig være meget relevant at holde øje med hvad de gør og hvordan de gør det. I                 

sådan en fremtid kan det blive vigtigere end nogensinde at have et ordentligt             
user-interface. Især på uddannelser. Så en strømlinet app eller website til alle            

uddannelser globalt, kan være meget essentielt for fremtidens studerende. For i takt            

med at verdenen bliver bedre uddannet, følger teknologien med, og så må            
uddannelserne også kunne følge med. For som det ser ud, så går verdenen i en digital                

retning. Meget kan misforstås eller gå tabt på skrift, eller digitalt. Der er ikke det samme                
nærvær, så et fokus på et behageligt online miljø og design for alle studerende, kan gå                

hen og blive meget vigtigt i en fremtid hvor kommunikation måske foregår mindre             

“face-to-face”. Design-løsningen vi har valgt skal kunne hjælpe dem der har brug for at              
planlægge deres studieforløb, samt danne et bedre generelt overblik over fag, med            

hurtig adgang til at erfare sig de informationer den studerende har brug for. App’en              
løser også et andet problem oveni. Det er at samle alle Roskilde Universitets platforme              

under én. Studerende ønsker denne løsning, da det ville gøre deres hverdag og travle              

studieliv nemmere. 
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