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Observationsstudie – feltnoter 
Introduktion 1.0 
Dette dokument indeholder feltnoter fra et observationsstudie om RUC-studerendes adfærd for afstand og 

maskebrug i forhold til RUC’s retningslinjer. Studiet er foretaget d. 13-10-2020.  

Indhold 2.0 
I dette dokument kan findes; 

1) Formålet med dette observationsstudie  

2) Planlægning for observationsstudiet 

3) Deltager beregning – et skøn for antallet af deltagere i observationsstudiet   

4) Feltnoter fra observationsstudiet  
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Formål 3.0 
Formål med observationsstudiet er at afdække/identificere overbevisninger og mønstre, som findes blandt 

studerende med hensyn til RUC’s retningslinjer om afstand og maskebrug ud fra en hypoteses om at disse 

ikke bliver overholdt af alle studerende. Heri ligger en antagelse om, at studerende enten glemmer eller 

bevidst ikke overholder retningslinjerne.  
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Planlægning 4.0 
Da observationsstudiet skulle planlægges, blev der udover målet med undersøgelsen afklaret gruppen der 

skulle observeres, samt tidspunkt, sted og forventninger for undersøgelsen. Dette uddybes i nedenstående 

punkter  

Sted 4.1 
Til observationsstudiet blev der fortaget observationer på 2 lokationer: 

1) RUC kantineområde, bygning 1. 

2) Trekroner Station  

- Perron 1&2 

- St. Indgangen mod RUC 

Bemærk, at der blev foretaget observationer på Trekrober station først, og kantinen efterfølgende. 

Kantineområdet blev valgt til at fokusere på adfærd omkring afstand, mens Trekroner St. blev valgt for at 

observere adfærd med henhold til maskebrug.  

Begrundelsen for dette var, at der i forhold til observation for adfærd i forhold til afstand skal være 

mulighed for at komme ud i en situation hvor der både er få, og mange mennesker i samme lokale for at 

observere situationen så tæt på hverdagen som mulig. RUC var på daværende tidspunkt stadig underlagt 

halv nedlukning – altså primær digital undervisning, og derfor var der i vores optik størst sandsynlighed for 

at findes flest mennesker i kantinen, fordi folk samles der i frokostpausen. 

Med hensyn til Trekroner St. så er dette en station der ligger lige ved siden af RUC. Kombineret med det 

faktum at RUC er en samlet campus og fylder derfor meget, så er størstedelen af alle passagerer der står af 

på Trekroner RUC-studerende, fordi campus stort set er den eneste facilitet i området.   

Tidspunkt 4.2 
Der blev foretaget observationer på Trekroner St. kl. 07:15 - 08:15. Intentionen med dette var, at dette er 

morning-rush perioden. Det betyder, at dette tidsrum er der hvor folk tager på arbejde/skole. Fordi folk 

oftest har travlt om morgenen med at nå deres faste hverdagsdestinationer, så mindskes chancen for at vi i 

vores observationsstudie kommer ud for at observere folk der ikke er studerende på RUC.  

Havde vi fx valgt at lave observationer senere på dagen er der reelt større chance for at dem der står af ved 

RUC kunne være gæster, bekendte eller andre der kommer til området i deres fritid.    

Der blev foretaget observationer i kantinen på RUC kl. 11:30 - 12:30. Intentionen var her, som sagt, at være 

udsat for både få og mange mennesker i et lokale. Frokostpausen er ideelt til dette, fordi det er den periode 

hvor de fleste studerende køber deres frokost.  

Her er det yderligere interessant at kantinen er opdelt i selve kantinen (der hvor man køber sin mad – altså 

selve butikken), og kantineområde (der hvor man kan sidde og spise/samles for at lave skolearbejde). Det 

interessante er, at i kantinen er der endnu mindre plads i kantine område, så det stiller de studerende i en 

situation hvor de kun har meget begrænset plads at holde afstand på. Her testes indirekte hvordan de 

håndterer situationer hvor de har mindre mulighed for at holde afstand pga. omgivelser.  

Situation 4.3 
Fokusmæssigt observeres der noget forskelligt de 2 lokationer. Dette omridser hvad der kigges efter når 

der observeres, og har betydning for selektiviteten af observationerne. Opdelingen af fokus ser sådan ud: 
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RUC’s Kantine → Fokus: Observation af adfærd i forhold til overholdelse af sundhedsministeriets 

retningslinjer i på RUC. 

Trekroner St. → Fokus: Observation af adfærd i forhold til overholdelse af sundhedsministeriets 

retningslinjer i forhold til maskepåbud i offentlig transport (toge). 

Forventninger 4.5 
I dette afsnit påpeges der forventninger i forhold til observationsstudiet, herunder indgående hypoteser og 

genstande (forventninger vs. observation). 

Hypoteser 4.5.1 
Afstand: 

• Størstedelen af de studerende glemmer at holde afstand blandt egne grupper – specielt i miljø med 

mindre mulighed for at holde afstand 

• Der vil være hjælp fra skolens side rent verbalt til at huske at holde afstand 

• Folk bevæger sig i grupper 

Masker: 

• Folk genbruger masker 

• Folk tager først masker på når de er på stationen  

• Folk snakker sammen i grupper på den offentlige transport 

 

Genstande 4.5.2 
Ved observationer på Trekroner St. forventes der som udgangspunkt at ses disse genstande i forbindelse 

med den adfærd der skal observeres: 

Forventede (før observationer): 

• Masker  

• Håndsprit (medbragt/udgivet)  

• Mobil 

Observerede (efter observationer): 

• Masker 

• Mobil 

• Kaffe 

Uventede (efter observationer): 

• Kaffe 

Ved observationer i RUC’s kantine blev der som udgangspunkt forventet at se disse genstande i forbindelse 

med observationerne:  

Forventede (før observation): 

• Håndsprit (medbragt/udgivet) 

• Masker 
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• Computere 

• Mad  

• Bøger 

• Digital kø-billet (mobil) 

Observerede (efter observation): 

• Hånsprit (udgivet) 

• Masker 

• Computere 

• Mad 

• Bøger 

Uventede (efter observation): 

• Ingen 
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Deltager beregning 5.0 
For at kunne generalisere vores observationer indbyrdes i observationsstudiet har vi groft observeres antal 

af deltagere i det tidsrum som observationsstudiet er foretaget I. Herfra er der blevet udregnet et skøn på 

hvor mange deltagere der egentligt har deltaget samlet. Dette er blevet foretaget for at få en generel 

fornemmelse af hvor langt observationen rækker. Dette bidrager desuden til at kunne drage 

sammenhænge ud af observationerne. 

OBS! Disse observationer er i skøn, da der er meget trafik på både Trekroner St. og I RUC’s kantine. Det er 

derfor ikke muligt præcist at tælle hvor mange der observeres uden andet udstyr. 

Feltobservationer for deltagere 5.1 
Dette afsnit er de nedskrevet observationer i forhold til deltagerne fra observationsstudiet 

Trekroner St: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Observerede 
toge i 
tidsrum 

Kl. 07:15 Kl. 07:22 Kl. 07:28 Kl. 07:45 Kl. 07:51 Kl. 08:08 Kl. 08:14 

Antal 
afstigende 
observeret 

- ca. 30-50 pr. tog.  
- Omkring 30 i tidsrummet 07:15 - 07:28 
- Omkring 50 i tidsrummet 07:45 - 08:15 

 

Antal 
påstigende 
observeret 

- ca. 6-12 i tidsrummet 07:15 - 07:28 
- ca. 12-18 i tidsrummet 07:45 - 08:15 

 

RUC’s kantine: 

 Tidsrum  Antal personer 

Kantineområde I. kl. 11:30 - 11:44  
II. kl 11:45 - 11:55 

III. kl. 11:56 - 11:58  
IV. kl. 11:59 - 12:05  
V. kl 12:06 - 12:10  

VI. kl. 12:11- 12:14 
VII. kl. 12:15 - 12:19  

VIII. kl. 12:20 - 12:27  
IX. kl. 12:28 - 12:30  

 

I. ca. 20-25 stk.  
II. ca. 20-25 stk. 

III. ca. 25-30 stk. 
IV. ca. 20-30 stk. 
V. ca. 20-25 stk. 

VI. ca.15-20 stk. 
VII. ca. 25-30 stk. 

VIII. ca. 30-35 stk. 
IX. ca. 35-40 stk. 

 

Kantine I. kl. 11:30 - 11:45  
II. kl. 11:46 - 11:50 

III. kl. 11:51 - 11:56  
IV. kl. 11:57 - 12:06  
V. kl. 12:07 - 12:11  

VI. kl. 12:12 - 12:15  
VII. kl. 12:16 - 12:18  

VIII. kl. 12:19- 12:23  

I. ca. 8-12 stk. 
II. ca. 5-7 stk. 

III. ca. 10-13 stk. 
IV. ca. 15 - 25 stk. 
V. ca. 8-15 stk. 

VI. ca. 5-10 stk. 
VII. ca. 10-15 stk. 

VIII. ca. 5-10 stk. 
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IX. kl. 12:24 - 12:27  
X. kl. 12:28 - 12:30  

IX. ca. 3-5 stk. 
X. ca. 0-1 stk. 

 

 

Beregninger 5.2 
Dette afsnit indeholder beregninger i forbindelse med skøn på deltagere. 

Trekroner St: 

 Beregning  Resultat 

Afstigende  Information fra observationerne: 
7 tog 
2 af togende har 30 personer 
4 af togende har 50 personer 
Det sidste tog har mellem 30-50 
personer 
 
Udregning: 
Hvis der tages udgangspunkt i 
gennemsnittet af det sidste tog 
for at få et mere præcist tal, så er 
antallet 40, fordi: 
50 − 30 = 20 
20 ÷ 2 = 10 
30 + 10 = 40 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 
 
Derfor; 
60 + 200 + 40 = 300 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 
 

Ca. 300 afstigende i 
observationstidsrummet 

Påstigende  Information fra observationerne: 
7 tog 
3 tog har mellem ca. 6-12 
afstigende 
4 af togene har mellem ca. 12-18 
afstigende  
 
Udregning: 
Igen udgangspunkt i 
gennemsnittet: 
 
De 3 toge; 
12 − 6 = 6 
6 ÷ 2 = 3 
6 + 3 = 9 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟  
 
De 4 toge: 
18 − 12 = 6 
6 ÷ 2 = 3 
12 + 3 = 15 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 

Ca. 87 påstigende i 
observationstidsrummet 
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Dvs. 
 
9 ∙ 3 = 27 
15 ∙  4 = 60 
27 + 60 = 87 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 
 

I alt  300 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒
+ 87 𝑝å𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒
= 387 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑒 

Ca. 387 deltagere i 
observationstidsrummet  

 

RUC’s kantine: 

 Beregning Resultat 

Kantineområde Information fra observationerne: 
Baseret på samme måde at tage 
gennemsnittet, som beregnet i 
ovenstående skema om 
Trekroner St., så er 
informationerne i denne 
beregning for hvert 
 tidsrum beregnet på denne 
måde. Dvs.  
9 tidsrum 
3 af dem har 22,5 personer 
2 af dem har 27,5 personer 
1 af dem har 25 personer 
1 af dem har 17,5 personer 
1 af dem har 32,5 personer 
1 af dem har 37,5 personer 
 
Udregning: 
(22,5 ∙ 3) + (27,5 ∙ 2) + 25

+ 17,5 + 32,5
+ 37,5
= 235 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 

 

Ca. 235 personer i 
kantineområdet i 
observationstidsrummet 

Kantine Information fra observationerne: 
Samme princip som ovenstående 
beregning. Dvs. 
10 tidsrum 
2 af dem har 11,5 personer 
2 af dem har 7,5 personer 
1 af dem har 10 personer 
1 af dem har 6 personer 
1 af dem har 20 personer 
1 af dem har 12,5 personer 
1 af dem har 4 personer 
1 af dem har 0,5 personer 
 

Ca. 91 personer i kantinen i 
observationstidsrummet  
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Udregning: 
(11,5 ∙ 2) + (7,5 ∙ 2) + 10 + 6

+ 20 + 12,5 + 4
+ 0,5
= 91 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 

 

I alt 235 𝑖 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡 
+ 91 𝑖 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛
= 326 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑒 
 

Ca. 326 deltagere i 
observationstidsrummet  
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Feltnoter 6.0 
Dette afsnit indeholder de nedskrevne noter fra observationsstudiet  

Trekroner St. 

 Observationer 

Hændelsesforløb I. Næsten alle havde taget maske på før 
de kom op på perronen. kun 11 ud af 
de 87 påstigende gjorde ikke. 
 

II. Af dem med maske på på perronen 
havde kun en deltager masken på nede 
om hagen. Resten havde munden fuldt 
dækket af masken. 
 

III. Flere tilfælde rørte deres masker. 
Enten for at klø i ansigtet eller at rette 
på masken. 

 
IV. Kun 21 ud af de samlede observerede 

deltagere brugte stof-masker, resten 
brugte udelukkende engangsmasker 

 
V. Af de 11 observerede som tog masker 

på på perronen fremskaffede 10 ud af 
11 personer masker fra deres 
lommer/tasker, hvor masken var krøllet 
sammen/uden emballage.  

 
VI. Alle observerede påstigende ventede 

med masker på (ingen observerede 
undtagelser) 

 
VII. 2 af de 300 afstigende tog deres 

masker af på perronen, resten tog dem 
af enten i gangene før gårdspladsen 
eller senere. 

 
VIII. Kun 4 observerede grupper (folk der 

går sammen) af alle deltagere på 
perronen, resten gik alene med musik i 
ørene/deres mobil.  

 
IX. 3 observerede tilfælde af afstigende 

med kaffe i hånden 
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X. Afstand for de påstigende: 3>5 m 
 

XI. Afstand for de afstigende: mindre en 1 
meter i forhold til folk på vej ud af 
toget, og generelt 1>2 på vej ud af 
perronen → her ses en tendens til 
mangel på afstand. Kun 8 observerede 
tilfælde med over 3 meter afstand på 
vej ud af perronen (deltagerne kom 
stadig under 1 meter afstand på vej ud 
af toget) 

 
XII. Ingen observerede tilfælde sprittede af, 

hverken på vej ind eller ud af toget (og 
på perronen generelt)  

 
Dialog I. Kun fire observerede grupper af ca. 2-4 

personer gik sammen, og snakkede 
II. Generel tendens til ingen dialog med 

andre på vej ud af togene og på 
perronen. 

 

 

RUC’s Kantine: 

 Observationer (kantineområde) 

Hændelsesforløb I. Folk holder mere eller mindre over 2 m 
afstand udenfor kantinen, når de går 
ind og ud (kantineområdet) 
 

II. Folk går i grupper og snakker sammen 
(under 1 meter afstand mellem 
vennegrupper) - det samme gælder 
grupper siddende ved bordene.  

 
III. Folk bliver stoppet af en ved indgangen 

og bedt om at spritte af. Der dannes en 
såkaldt “sprittekø”, fordi folk klumper 
sammen omkring dispenseren. Der 
udleveres også sprit af ham der stopper 
dem. Folk stoppes hvis de ikke spritter 
af. 

a. I tilfælde med 8+ 
studerende/professorer 
klumper køen sig sammen. Der 
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rækkes ind over, for også at få 
sprit som dørvagten tilbyder. 

IV. En lille gruppe på tre personer står ude 
foran kantinen og venter på en fjerde. 
De flytter sig da den fjerde person 
kommer. 

a. Grupper på henholdsvis 2 
drenge, to piger og lignende, 
venter ude foran kantinen. Der 
ankommer yderligere 2 piger og 
gruppen bevæger sig så væk fra 
kantinen. 

b. Generelt er der en tendens til at 
gøre ophold lige ude for 
kantinen, enten for at benytte 
sprit eller for at vente på andre. 

 
V. Grupper på vej ud af kantineområdet 

bliver ikke bedt om/opfordret til at 
spritte af. 
 

VI. Små grupper færdes samlet inde i 
kantineområdet, afstanden mellem 
grupper er ca. 2 meter (mindskes ved 
ind/udgang, og kø) - grupperne er på 2, 
3 og 5 i kantineområdet 

 
VII. Ved de enkelte borde sidder mellem 2 

og 8 studerende i tætte klynger, dvs. 
der er mindre end en meter fra 
næsetip til næsetip. Ved bordene er 
der tæt kontakt, der rækkes ind over 
bordet. 
 

VIII. Folk medbringer tasker mm. som de 
lægger i kantineområdet - disse er 
berørt, og har været andre steder før 
afspritning 

 
IX. Der er kryds over stien fra 

indgang/udgang. En gruppe på 2 møder 
3 der er på vej ind i kantinen. De 2 
vælger at stoppe og vente, men 
kommer stadig indenfor en meter af 
den anden gruppe, da denne passere 
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for at gå i indgangskøen. Dørvagten 
griber ikke ind/kommenterer ikke.  
Der er flere tilfælde, hvor både en 
dreng og en pige på forskellig tid, blev 
mødt af en gruppe på vej ind. Drengen 
fortsatte og kom indenfor mindre end 
en meter. Pigen ventede, trådte hen til 
skrald, så spritbeholder og forlod så 
hele kantinen. 

 
X. Borde sprittes ikke af efter brug i 

kantineområdet. Intet er stillet til 
rådighed for at spritte af. 

 
XI. Ved indgang og udgang på samme tid, 

krydser to stier. Det kræver at en 
stopper for at undgå nærkontakt. I et 
ud af tre tilfælde var det personen der 
gik ind, som stoppede op. I et tilfælde 
er en stor gruppe på vej ind (ca. 8) og 
to piger på vej ud. De to piger hverken 
stopper eller sænker farten og tvinger 
dermed gruppen til at bryde op og 
stoppe.  

 
XII. Digital kø anvendes ikke. 
 

Dialog  Ved indgang: 
I. Dørmanden blev spurgt af en ældre 

kvinde om man godt måtte gå ind uden 
at spritte, hvis man lige havde sprittet. 
Det måtte man gerne. 
 

II. En dreng gestikulerer mod ansigtet, 
med åbne hænder fra næse til ører og 
ser spørgende på dørvagten. 
Dørvagt svarer, at maske ikke er 
påkrevet. Drengen nikker og 
fortsætter. 

 

 

 Observationer (kantine) 

Hændelsesforløb  I. En mangel af afstand inde i kantinen 
(mindre end 1 meters afstand) 
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II. Grupper på vej ud af kantinenen bliver 
ikke bedt om/opfordret til at spritte af. 

 
III. Små grupper færdes samlet inde i 

kantinen, afstanden mellem grupper er 
ca. 2 meter (mindskes ved ind/udgang, 
kasse og kø) - grupperne er på 2, 3 eller 
4 personer i kantinen 

 
IV. Folk rører ved ting i kantinen (hyppigt 

fx. kaffemaskine og køleelementer) 
med bare hænder → folk gnubber 
deres hænder med sprit på vejen ind, 
men det gøres hurtigt (ikke korrekt 
håndvask teknik)  

 
V. Tæt kø inde i kantinen med mindre 

end/omkring 1 meters afstand. 
 

VI. 2 observeret tilfælde af brug af maske: 
den ene på vej ind i kantinen. Masken 
blev taget af med hænderne i selve 
kantinen. Den anden havde maske på i 
kantinen, men tog af i kantineområde, 
da de skulle spise.  

 
Dialog  Kort interview med “dørvagt”:  

 
Hvad laver du? 

- sørger for at folk spritter af og holder 
afstand. 

 
Hvordan gør du det? 

- Jeg ber’ dem om at spritte af. 
 
Og hvad med det med afstanden? 

- Jeg regner med at når man er voksen 
og ansvarlig og går på RUC kan man 
godt være solidarisk og holde afstand. 

 

 

 


