
ER DU DUS MED CAMPUS!!! 
 

 
 
Problemformulering 
Vi vil gerne lave et redesign af Roskilde universitets campus, som gør det lettere at finde rundt, samt 
bidrager med noget æstetisk. Hvordan kan vi illustrerer de forskellige uddannelser/linier, som hver 
bygning (vi vælger at bruge -bygning, som eksempel) repræsenterer, på en måde som er positiv for 
brugerne orienteringsmæssigt og æstetisk? 
 
Målgruppe 
Studerende på Roskilde universitet (os selv) 
Personale 
Besøgende 
 
Mulige metoder 
Interview med nøglepersoner: 

- Vejleder (studiemiljøtutor) 
- Vi vil gerne lave et live interview med én af studiemiljøtutorene. Vi tænker de har en 

relevant vinkel i forhold til problemformuleringen, og har lidt kendskab til 
målgruppen i bred forstand. 

 
Aktionsforskning (feltarbejde) 
Fotosafari  
Spørgeskema 

- Underviserne på RUC 
 
Teori til løsninger 
Nudging 
 
 
 



Ideer (fra os) 
Graffiti 
Kunst 
Farver 
Roskilde mascot  
Korallen - lave en visualisering af navne på stier og bygninger, som eksempelvis koraller på Korall 
alléen. 
Lys 
Reklame for de forskellige uddannelser 
Bedre design af Roskilde Universitets kort 
Fremhæve bygningerne, med udgangspunkt i Roskilde universitets historie, fremhæve deres 
alder/historie  
Udstilling 
 
Spørgeskema som mulighed 
Spørgeskema til HumTek førsteårs grupper (overvej om vi skal give respondenterne noget 
baggrundsviden til spørgeskemaet på forhånd) 
 

● Hvad tænker du, når du høre Humtek ? 
 

● Hvordan føler du bedst muligt man kan repræsenterer HumTek ? ( Såsom: Ved du hvor de 
forskellige bygninger er?) 

 
-  
- Humtek  
-   
-   
-   
-   
-   

 
 
Interviewguide 
Interview med studiemiljøtutor: 
Aftal tidspunkt, varighed (vi foreslår 15-20 min.) 
 
Intro 
Vi vil gerne Re-designe Roskilde universitets campus, som gør det lettere at finde rundt, samt 
bidrager til med noget æstetisk. Hvordan kan vi illustrerer de forskellige uddannelser/linier, som hver 
bygning (vi vælger at bruge -bygning, som eksempel) repræsenterer, på en måde som er positiv for 
brugerne orienteringsmæssigt og æstetisk? 
 

● Kort præsentation af projektets problemformulering og vores egen motivation.. 
● Hvad læser du ? og hvor langt er du ?  

 
Campus 

● Kan du finde rundt på Campus ? 
○ Hvis ja -  Hvor lang tid tog det ca. dig at blive bekendt med Campus? 



● Oplever du at studerende, personale og gæster kan finde rundt på Campus? 
● Hvordan som studiemiljøtutor hjælper du studerende og andre med at finde rundt på Campus? 

○ Hvad kunne hjælpe dig, som tutor, med at gøre det endnu nemmere at guide folk 
rundt på Campus? 

○ Hvordan kunne man gøre orienteringen til Campus til en æstetisk oplevelse også? 
 

● Hvad syntes du om Ruc’s æstetik 
○ Tror du folk vil undersøge Ruc Campus, hvis bygningerne havde et særligt æstetisk 

udtryk? 
 

● Nu hvor du været på Ruc X-antal tid, hvad er så din holdning til campus tryghed/belysning 
om natten  
 

Hum-Tek  
● Hvad tænker du, når du høre Humtek ? 

○ Kan du uddybe hvorfor? 
● Hvordan føler du bedst muligt man kan repræsentere HumTek-bygningen? 

 
● hvilke farve/form/udtryk eller lignende synes du bedst beskriver deres institut 

 
Outro 
Tak for din tid -  
Feedback på interview og projekt 
 
Mazemap  
 
Humtek = er gul = Spiral 
Nat = er grøn  = Firkantede 
Samf = er blå = Trekant 
Hum = er pink  = Cirkel 
 
Workshops til at udarbejde ruc  
 
Formelle rammer - Ruc har en arkitekt 
 
Ting fra interviewet vi kan gå videre med. 

 
Æstetik 

● Farver til fakulteterne 
● Logo til linierne - Tandhjul blev nævnt som konkret eksempel 
● Campus kunne vise indbegrebet af RUC bedre - tværfagligheden 

 
Orientering 

● Pejlemærker er vigtige 
● Der kommer større skilte 
● Der er (praktisk) belysning på hele campus 
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Ud fra vores aktionsforskning på campus samt gårsdagens interview med en af studiemiljø tutorerne, 
har vi fået bekræftet vores problemstilling. Ud fra dette vil vi hermed arbejde videre med at fremhæve 
de forskellige linjer på Roskilde universitet og gøre det mere æstetisk samt orientabalt, med 
udgangspunkt i Humtek bygningen. Til dette har vi snakket om hvordan man bedst muligt kunne 
repræsenterer en så tværligfaglig linje som Humtek nu er, som udgangspunkt har vi tænkt os at 
inddrage Humteks linje farve ( Gul ) og eksempelvis implementer dette til et logo design eller en 
skulptur som kendetegner Humtek derudover har vi ideen om en favede stiv der føre over til 
bygningen. 
 
 
 
 
Kære medstuderende 
I forbindelse med min workshop, Lokalsamfund og byområder har min gruppe og jeg arbejdet 
med hvordan man bedst muligt kan repræsentere de forskellige studieretninger på Ruc samt gøre 
Campus mere æstetisk og orientabalt. Til dette har vi udarbejdet dette spørgeskema som i meget 
gerne må svare på. Tak på forhånd 
 
Farver 

- Bygninger  
- Fodspor  
- skraldespande  
- Bænke  
-  



 
 
 


