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Begrebsliste 

Unity: Er en multiplatform spilmotor som er udviklet af unity Technologies, og det bruges til 

at udvikle spil for computere, konsoller og mobile enheder. 

 

RUC: Forkortelse for Roskilde Universitet 

 

App: Applikation til mobile enheder. 

 

kunstig intelligens: er en gren indenfor datalogien der beskæftiger sig med at få maskiner til 

at tænke, hvilket vil sige at man kan få dem til at gå målrettet efter nogle ting. 

 

Zwift: Dette er en cykling app som hjælper personer med at opretholde deres form og hjælp 

med andre former for aktiviteter. 

Avatar: En figur i en virtuel verden, ofte en grafisk repræsentation af personer på internettet. 

Datavisualisering: At visualisere data frem til et tydeligt sprog, hvilket vil 

sige at få kodningen  

Skins: Virtuelle grafiske downloads, man kan få i spil eller apps, disse 

skins forbedre figuren eller det originale ting og i andre tilfælde ser man 

bare bedre ud med dette. 
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Abstract 

 

This paper investigates how the social environment is currently at Roskilde University (RUC) 

and sees how to improve it through the use of a phone application. It will try to explain 

theories revolving around social life and app development, also considering how the two 

interact. Our research methods and results that come from them will also be reviewed and 

analyzed with the intent of gaining insight into the thoughts of students.  

 

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

our time in the second semester. We experienced that many people did not show up to our 

classes and that the classmates we talked with, said that it was partly because of laziness 

and lack of motivation. 

 

Through our discussion and analysis, we’ve looked at a possible solution if our app can help 

or cannot help the students to participate more in classes and in social environments at 

RUC. We have also looked at any other solutions that might be affected by our work. 

 

Based on our research we conclude that social life is still a problem about RUC, and it is 

reclining at a frightening rate, but it is to develop something to improve the situation, 

although our answers from our questionnaire weren't numerous enough to draw a potent 

conclusion, so we cannot say for sure. Through interviews with groups of RUCS we 

concluded that our solution was not only needed but wanted and possible. 
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Rapport design:   

 Abstract  

Kort resume af rapporten så man ved hvad man skal til at læse og få en 

bedre forståelse for det.  

Indledning  

Forklarings afsnit oplyser om vores emne, med forklaring om 

problemformulering og arbejdsspørgsmål. 

 Redegørelse og Problemanalyse  

Undersøger vores problem og forklar hvor vi har valgt det og hvorfor det er et problem  

Teoriafsnit  

Alt vores teori vi har omkring vores problem som er brugt i rapporten.  

Metodeafsnit  

Hvilket metoder og hvordan vi bruger dem i vores rapport  

 

Prototype  

Den praktiske model af hvad vores produkt er blevet til slut. inklusive iterationer og 

afprøvning  

Produktanalyse  

Bruger analysemetode til at dykke ned i fejl vi har i vores produkt.  

Diskussion  

Diskussioner om vores løsning var den bedste og hvordan forskellige 

kriterier bliver opfyldt af vores løsning og om noget andet kunne have været 

bedre.  

Semesterbinding  

Hvordan bruger vi informationer fra vores kursus forløb D&K, STS og TSA.  

Konklusion  

Konklusionen af hvad vi har lavet og om vi har imødekommet vores 
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problemformulerings krav og har vi fået det bedste resultat.  

  

Perspektivering  

Kigge på vores projekt ved at sammenligne det til noget lignende og finde 

forbedringer ud fra det. 

 

Tidsplan  

Skemaer med hvordan vi har brugt vores tid igennem projektet og 

potentielt hvordan vi bedre kunne have sorteret vores tid.  

Litteraturliste  

Kilder vi har brugt i rapporten og information om dem som Forfatter og 

årstal inklusiv hvornår vi sidst bruge kilden.  

Empiri Data  

Interviews, spørgeskemaer og undersøgelser vi har brugt.  

Bilag  

Billeder og filer vi bruger gennem rapporten og citeret hvor de er fra 
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Indledning 

Studerende på RUC har en tendens, til at undlade at møde op til 

forelæsninger, da motivationen til at komme på skolen er faldet drastisk. 

Problemer med blandt andet, utilsigtede offentlige transporttid, opstår 

ofte, og kan for mange, være en hindring når man ofte venter på DSB. Vi 

vil derfor gerne undersøge hvilke elementer der får de studerende til at 

blive hjemme frem for at møde op til undervisningen.  

De studerende som ikke møder op, har også opdaget, at lektorerne 

lægger deres slideshows op på moodle, derfor medfører dette, at de 

studerende bare kan læse op hjemmefra.  

Ifølge flere studier og bøger, kan man motivere mennesker, på den måde, 

at hvis man giver en form for feedback eller rettere sagt, anerkendelse. 

Dette kan for eksempel være verbale ord, spiselige snacks eller noget helt 

tredje, så kan man motivere individerne til at udføre et bedre stykke 

arbejde. (Maslow,1943) 

 

Især unge personer, som får en form af anerkendelse, da man i disse 

omgivelser er havnet i en anerkendelseskultur. Via en app som er 

hovedemnet i dette projekt, kan man tilbyde en masse sjove aktiviteter som 

man skal kunne opleve. Denne app skal være en motivationsfaktor for de 

studerende på RUC til at få noget anerkendelse for det de laver og foretager 

sig. Der vil være belønninger for de studerende som egner sig mest til de 

krav, som de målsætninger der vil blive fremstillet af app’en.  

I dette projekt, tager vi stilling til hvordan studerende på RUC går op i deres 

færden på campus. Vi vil undersøge muligheden for, hvordan det kan være 

RUC-studerende, er fraværende til forelæsningerne og sociale 

arrangementer, dette vil vi gøre på baggrund af spørgeskemaer og visuelle 

optællinger af deltagende til forelæsninger. Formålet ved dette projekt vil så 

være at finde en løsning på hvordan man videreudvikles af projektets egen 

app kan motivere studerende på RUC til at møde op til flere forelæsninger, i 

stedet for at fravælge dem, dette vil skabe mere liv og forbedre de sociale 

omstændigheder på RUC.  Appen formål vil så blive løbende opdateret med 

de begivenheder der vil foretages på RUC. App'en vil også give nye 
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muligheder for de studerende at opdage nye faciliteter eller begivenheder på 

skolen så det hele er samlet et sted, i stedet for at være spredt ud over 

mange forskellige hjemmesider og Facebook grupper. 
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1 Problemfelt:  

 

I problemfeltet vil vi undersøge nogle problemer vi mener er relevante, og dykke ned og 

uddybe hvilket årsager der er til disse problemer. Derudover vil vi skabe et overblik for 

læsere så vi ser problemet ens inden de begynder at læse resten af rapporten. Det vil også 

give læseren en ide om hvad vi har undersøgt og hvorfor vi måske at til og fra valgt nogle 

områder der ellers kunne have været relevante.  

•  Hvad er udgangspunkt/problemstilling/behov?  

Efter vores interview med Studylab fandt vi ud af at, de studerende 

ikke kommer til sociale arrangementer og forelæsninger hvilket fører 

til et faldende socialt miljø. I øvrigt er der mangel på medlemmer i 

RUC-organisationer og dette er faldet over de sidste år drastisk. På 

baggrund af dette, ser vi et stort problem for at liv på RUC bliver 

genindført, og at curlinggenerationen bliver opdraget til RUC ånden. 

Vi ønsker at skabe en bedre stemning på RUC og derfor har vi valgt 

at kigge længere ind i hjertet af RUC.  

•  Hvorfor er problemet interessant og relevant?  

Det er vigtigt at have et godt socialt miljø eftersom det danner bedre 

rammer for studenter og kan hjælpe meget på folks mentale helbred. 

Det er også vigtigt at få flere medlemmer til organisationerne eftersom 

det faldende tal kan lede til at hvad tidligere studerende har opbygget, 

vil blive lukket ned for. Det vil også danne et værre miljø for alle 

studerende på RUC hvis de ikke har disse organisationer at støtte sig 

op af.   

• Hvad har motiveret jer til at vælge netop denne problemstilling?  

Vi som gruppe har gerne ville arbejde med en løsning som kunne 

findes gennem programmering og kom derfor frem til denne ide med 

en app, dog har vi efter at blevet mere informeret om emnet også 

fundet ud af at det er et meget spændende emne som kan have store 
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konsekvenser for RUC’s fremtid hvis det ikke bliver tænkt lidt over og 

ender med at gå i den forkerte retning. Vi har også overvejet hvem der 

skal bruge denne app og har besluttet af undervisere og andet 

personale på RUC ikke vil have adgang eller brug for appen. Vi har 

valgt at det kun skal være studerende fordi vi mener at studiemiljøet er 

de studerendes ansvar og derfor er de også løsningen.  

• Hvem er problemstillingen relevant for (brugere/målgruppe/interessenter)?  

Alle RUC’s studerende. Folk vil gerne have et godt miljø på skolen så 

det ville være godt for alle hvis nogen folk bliver motiveret af vores 

app. For at være mere specifik kan man siger folk som mangler en 

smule motivation og som er nemt påvirkelige af ting som apps og 

konkurrence.  

• Hvordan er det metodisk eller teoretisk interessant?  

Der er mange teorier som vi kan bruge i vores projekt.  Der er også 

metoder der vil blive brugt som kan hjælpe os med at sprede ideen og 

få den sat i værk hvis den skulle blive en reel ting. 

Marketingsstrategier vil også være et emne vi vil berøre da vi skal 

fange folks opmærksomhed, og samtidig få dem til at blive på appen.  

 

• Er det noget, der forekommer jer at være paradoksalt? Her kan I 

også redegøre for fravalg, I allerede har besluttet eller overvejet)  

Vi har fravalgt at skabe en shop, hvor man kan bruge penge for at 

komme videre i spillet, da vi mener at det skal være gratis så alle 

kan spille på lige fod. Det ville være meget paradoksalt at lave en 

social app hvor ikke alle have de samme muligheder for at spille. 

Appen ville gå fra at være en app om at være social til at være 

hvem vil bruge flest penge hvilket ikke er ideen.  
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1.1 Problemformulering 

 

Vores problemformulering skulle omhandle om hvordan vi kunne bruge vores produkt til at 

opnå en større tilstedeværelse på RUC så vi endte på: 

Hvordan kan studenterne overbevises ved brug af en app, til at møde mere op til 

arrangementer og melde sig til organisationer på campus? 

1.2 Arbejdsspørgsmål  

Folk tænker ofte på spil og apps som at være noget man skal undgå for at 

kunne fokusere på sine studier, men der vil sigtes efter at den skal kunne 

hjælpe med at komme igennem sine studier hvilket godt kan virke en 

smule paradoksalt.  

•  Hvordan kan en app laves nemt tilgængelig så folk har lyst til at bruge den?  

Det kan gøres på flere forskellige måder, vi har overvejet en form daglig 

bedrifter så man hver dag deltager aktivt på app’en og vender tilbage, for 

at udføre de daglige bedrifter, vi har overvejet at for hver gang der er 

sociale arrangementer som der er hver (torsdag og fredag) Kan få point 

for at møde op, og for hvert modul, som der er på skolen, også får point 

ved at scanne en QR-kode så man kan få det brugt. Dette bruger vi 

værktøjsappen Unity med.  

•  Hvilke elementer i spil og apps fanger folk og får de til at komme tilbage og blive?  

Der er mange eksempler på apps som folk allerede bruger, der 

implementerer elementer for at holde brugerne på deres apps eller 

hjemmesider. Disse elementer vil vi undersøge og finde ud af hvorfor de 

virker og derefter udvælge dem vi synes passer bedst til vores projekt.  Vi 

vil kigge på apps der har daglige gevinster og tidsbegrænset 

begivenheder, for at se om det har nogen effekt på folk.  

• Hvordan kan man håndtere udspredning af app så folk bliver 

opmærksom på dens eksistens?  

En nem måde at gøre folk opmærksom på det ville være at reklamere 

om det på skolen. Ophængning af plakater og nyheder omkring 
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appen ville trække folks opmærksomhed, og hvis man reklamerer 

med at du kan tjene på appen, vil folk automatisk være en smule 

interesseret. Der vil også være nødvendige ting på skolen som 

hænger rundt omkring for at få nogle funktioner i appen til at fungerer 

hvilket også vil fange folks opmærksomhed. Det sociale pres fra folk 

som har appen ville også være en reel faktor eftersom app'en 

kommer til at have en måde man kan interagere med sine venner og 

andre studerende på.  

• Hvorfor er det sociale live på RUC mindre aktivt end i tidligere generationer?  

Det sociale live på RUC er mindre aktivt end det har været i lang tid og 

det kan skyldes at vi er en ny generation af studerende som er meget 

vant til at ting bliver håndteret for os. Det bliver også kaldet for 

curlinggenerationen og det er et problem for det sociale liv da der er 

mange folk som gerne vil have sociale engagementer men ikke selv 

gider at tage initiativ til at få dem til at ske. På  

 

samme måde kan folk finde på at spørge om en begivenhed men så 

lade være med at dukke op når den reelt kommer fordi det sociale liv 

er mindre aktivt end hvad det har været.  

 

  



13 

1.3 Produkt:   

Som gruppe har vi tænkt os at lave en app, som skal forsøge at få studerende til at   

møde op til forelæsninger og sociale arrangementer. Vi har valgt at lave en app   

fordi unge altid har deres telefon på dem. Dette vil vi udnytte til vores fordel,   

ved at vores app kan scanne QR-koder. App'en vil have bygninger som ligner   

dem på Roskilde universitet. Vi vil forsøge at få app'en til at ligne RUC så   

meget som vi kan, med hvor vi placerer bygning. Vi skaber vores produkt ved   

brug af unity. Unity er en multiplatform spilmotor som er udviklet af Unity   

Technologies og bruges til at udvikle spil for computere, konsoller, mobile   

enheder og websider. Produktet kan ses som et spil, det skal nemlig indeholde   

et pointsystem. Vi har haft mange overvejelser omkring hvilket elementer vi   

synes det var relevante for app’en. Vi snakkede i starten om at lave et idle spil   

hvor man havde nogle af de almindelige spil elementer. Vi ændrer denne ide   

da vi ikke kunne finde en god måde at dreje hovedet målet ved spillet væk fra   

bare at spille meget. Hovedpointen ved at spille skal være at studerende kan få   

point for at dukke op, være aktiv både til socialt arrangementer og   

skolerelateret som forelæsninger. Vi har valgt at skabe to pointen systemer, så   

man både kan få akademiske pointen og sociale pointen. De akademiske fås   

gennem fremmøde til forelæsninger, der vil hænge QR-koder som skal   

scannes. QR-koderne vil være aktive en gang i timen så man får pointen i   

forhold til forskningens længde samt fremmøde. Gruppen har også snakket om   

at skabe et system hvor man efter hver forelæsning kunne svare på nogle   

spørgsmål om undervisningen, men dette ville være nødt til at blive gjort af   

elever da underviserne har travlt. Vi har derfor snakket om at eleverne fik point   

for at skrive spørgsmål ind og det ville så blive godkendt af andre elever på   

appen. Så systemet ville være styret af studerende og holdes styr på af   

studerende. De social point udover at være opnåelige ved at deltage i sociale   

arrangementer, vil der også være mulighed for at få dem gennem opgaver.   

Disse opgaver kunne være at snakke med en ny person, eller være i RUC-bar i   

en time. Måden af disse opgaver ville blive udført på er hvis man scanner den   

anden persons eller stedets QR-koder. Hver person vil selvfølge have en unik   

kode så man ikke bare kan scanne den samme QR-kode.   
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2. Teori afsnit 

2.1 Motivation:  

Motivation er en stor del af vores hverdag, mennesket fungerer bedst muligt 

ved at lade sig motivere til at udføre bestemte opgaver. Motivationen sætter 

gang i flere funktioner inden i hjernen, hvilket vil styrke en persons selvtillid 

og inspiration. At motivere er en lang proces, en proces, hvor du kan skabe 

og vedligeholde en målrettet adfærd, så mennesker præsterer noget 

bestemt. Motivationen beskriver også den drivkraft der får mennesker til at 

handle og foretage opgaver, som de gør.  

Motivation er påvirket af både de ydre men også de indre faktorer, disse 

indre faktorer er for eksempel, personens evner og personlighed hvor hvis 

man tager de ydre faktorer, så kan det være normer personkarakterer og 

belønninger. Motivationen involverer generelt   

mål om, personen er bevidst om at de kan opnå eller undgå noget 

bestemt, og mål er det noget, hvor en persons handling er rettet mod.  

Igennem de fleste år, er der bygget og udviklet på en masse 

motivationsteorier.  Tilfredsheds Teorierne og procesteorierne. I denne 

opgave vil vi hovedsageligt sætte fokus på procesteorierne, dette gør vi på 

grund af det mest relevante teori bruges her.  Procesteorierne sætter fokus 

på, hvorfor og hvordan menneskers adfærd styres imod en faktisk adfærd. 

Procesteorierne kan derfor være meget retningsgivende, for hvad man skal 

fokusere på, for at få elever til at udføre en bestemt adfærd, eksempler som 

der sættes fokus på, er belønnings teori og målsætningsteori. 

 

Mennesker er ikke ens, og vi reagerer forskelligt på diverse situationer, 

derfor findes der ikke rigtig en model eller teori som gælder for alle i 

bestemte situationer. man skal se på de forskellige teorier og modeller som 

sammenhængende der ved en fordel, kan supplere hinanden.   

 

En god model til at forklare denne teori på, er Maslows menneske teori. 

Teorien er formet som en pyramide, en behovspyramide. Maslow forklarer 

mennesket behov i 5 faser. Denne teori hjælper os til at se hvilke basale 
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behov for det menneskelige som skal opfyldes, før man trives igennem sin 

uddannelse og hvordan man færdes. 

 

figur - Maslows behovspyramide (net2change, 2022)  

 

Disse 5 faktorer i pyramiden former menneskets adfærd, den som vi gerne 

ser, skal træde frem i lyset, er de sociale behov. De sociale behov er denne 

fase hvor mennesket gerne vil bygge op om sine præstationer, hvilket vi 

giver stærkt udtryk for gennem vores app. her bliver appen’s, helt store 

gevinstpræmierne som kan vindes ved aktiv deltagelse både til 

forelæsninger og de sociale begivenheder. Vi er begyndt at bevæge os hen 

imod en kultur hvor anerkendelse er blevet en stor faktor for verdenen, det 

kan man se via alle de Sociale medier der er blevet skabt, hvor mennesker 

stræber efter, likes følgere, eller noget helt tredje. Derfor mener vi de sociale 

behov i denne model beskriver ret godt hensigtens med appen’s formål at 

give feedback til de studerende at de gør et godt stykke arbejde og via 

appen kan belønnes ud fra dette. 

 

Den motiverende del bruges i dette projekt til at få de studerende til at føle 

sig begejstret til at deltage mere aktivt i studielivet, dette kommer vi længere 

ind på ved produktet hvordan dette bruges. 

 

 



16 

2.2 Gamification  

Gamification er at implementere spil elementer ind i f.eks. hjemmesider eller 

trænings apps. I et eksempel på gamification kunne en proces som folk 

normalt ikke kunne lide at gøre blive gjort til noget som er sjovt og måske lidt 

udfordrende så man har en bedre oplevelse når man skal igennem denne 

proces. De elementer der primært bruges, er leves, eller former for præmier 

som skins og andre udseende ændrer elementer. Et eksempel på dette 

kunne være et cykeltræningsprogram der hedder Zwift. Det er et 

træningsprogram som har et spil element hvor man kan ændre ens cykels 

udseende hvis man får nok pointen. Man får point når man cykler, derved 

bruges et spil element til at få brugeren til at cykle mere. Gamification er 

også godt til at danne et sammenhold af mennesker som alle bruger samme 

proces. Folk kan enten konkurrere med hinanden eller arbejde sammen om 

at gøre det bedre. På denne måde styrker man både produktet og 

fællesskabet. I vores produkt bruger vi blandt andet udfordringer som et 

gamification element af vores app. Det håber vi vil give folk en følelse for 

Progress i app’en og vil derfor få folk til at fortsætte med at bruge den. 

Derudover kan vi bruge udfordringselementet til at ændre brugernes adfærd 

så det tilpasser hvad vi ønsker fra brugerne. Vi snakker også om muligheden 

for at skabe et level system som kan opnås når man løser disse opgaver. 

Det vil igen få brugeren til at føle en form for fremskridt. Det vil også give 

mulighed for noget konkurrence mellem studerende. De kan konkurrere både 

med levels og hvem der kan løse deres udfordringer først. 

Gamification bruges i dette produkt til at producere appen, ved hjælp af 

programmet unity er der blevet lavet en skitse af modelleringen til appen og 

dermed kan vi producere diverse skins og præmier ind i appen som vil gøre 

RUC studielivet bedre, dette kommer vi længere ind på ved produktet. 
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2.3 Nudging  

Nudging er en metode man bruger til at påvirke menneskers adfærd og 

handlinger. Det er ofte små elementer såsom gule fodspor førende hen til en 

skraldespand. Disse små elementer man ikke nødvendigvis lægger mærke til 

det, mens ens underbevidsthed fanger dem. Det betyder at selvom man ikke 

lægger mærke til det kan man stadigvæk blive påvirket af disse elementer. 

Nudging kan både bruges godt og dårligt det kommer and på hensigten. De 

gode måder det bruges på er f.eks. at få folk til at holde til højre når de står 

på rulletrappen eller pilene i IKEA der guider alle mennesker gennem hele 

butikken. Det er så op til den enkelte person at bedømme om den sidste er 

god eller dårlig nudging.  Nudging er ikke kun ting man ser, men også ting 

man høre. Et eksempel her kunne være at du er taget på McDonalds og 

bestiller en burger. Det er garanteret at de vil spørge om du skal have en 

sodavand og pomfritter til, eller om det skal være en menu. Du vil automatisk 

tænke over om du har lyst til sodavand og pomfritter. Det kan være et 

problem da det måske får dig til at købe mere end du havde lyst til. Ud over 

at de spørger om du vil have en menu, så er det også billigere at købe en 

menu end at købe tingene separat. Det virker derfor som om man 

sparepenge hvilket alle gerne vil. Hvis man skulle opsummere nudging, ville 

det nok beskrives som forslag til underbevidstheden, der kan have 

konsekvenser for personers handlinger.  

Nudging er en teori som kan bruges i næsten alle projekter fordi det så 

åbent, men den måde vi har brugt den er ved at vanedannende folk til at 

blive mere sociale ved hjælp af vores produkt. App’en vil give nogle grunde til 

at møde op til sociale engagementer og organisationer, hvilket vil skubbe folk 

i den rigtige retning til at blive mere sociale. Vi tvinger ikke nogen til at gøre 

noget men vi hjælper dem på rette vej ved at manipulere deres vaner og 

dermed deres handlinger. Det er et eksempel på hvordan nudging fungerer i 

vores projekt og hvordan vores app kunne bruge nudging til et mere positivt 

syn.  

Vi bruger nudgingteorien til at få personer til at blive afhængige af appen, 

forklaret på den måde, at de skal vende tilbage til produktet uden aktivt at få 

de studerende til at blive reminded om det, dette bliver reminded selv og de 

får en trang til at lukke appen op dagligt. 
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2.4 Mobilen:  

Mobiltelefonen er blevet en stor del af vores hverdag. Vi handler med den, vi 

hører musik og kommunikere med hinanden. Telefonen kan næsten alt og i 

fremtiden vil den kun blive brugt mere. Telefonen er nok en af de mest 

betydningsfulde og brugte teknologier i den nyere verden, og hvis vi kigger 

på både mængden, og udviklingen af denne teknologi og bruger det som en 

form for indikator på hvordan fremtiden af denne teknologi vil danne sig. Så 

ser det kun ud til at vi kommer til at bruge den mere og mere. (Choliz, 2012) 

  

Denne forskningsartikel beskriver også at mennesker kan opleve abstinenser 

når de ikke kan bruge deres telefon. Det betyder at telefoner har en magt 

over mennesker. Det er denne magt vi har tænkt os at udnytte til vores fordel 

da, vores mobiltelefon er noget vi altid har på os, og er noget som næsten 

alle bruger hele tiden. De fleste tjekker deres telefon som noget af det første 

når de står op om morgenen og får næsten abstinenser hvis de er væk fra 

deres mobiltelefon i for lang tid. Det er derfor når man laver en app til 

mobilen og ender med at gøre den en smule vanedannende, kan man nemt 

spille ind til mobiltelefonens afhængighed og udnytte hvor meget tid folk 

bruger på deres telefon til at øge brugen af applikationen. Hvis folk begynder 

at bruge app’en som en del af deres rutine kan det også være at de tjekker 

den om morgenen eller at de føler at de mangler at se noget i appen hvis de 

ikke har adgang til den i en længere periode af tid. Det er lidt skræmmende 

hvor meget folk bruger deres mobiler, men i vores tilfælde er det et fakta som 

vi kan bruge til vores produkt og får den til at virke meget bedre.  

 

2.5 Spildesign:  

Vi inddrager spildesign da vi tænker at vores app skulle have nogle spil 

elementer inkorporeret for at gøre det mere afhængighedsdannende. I 

artiklen “Effective Gameplay Elements” Skriver de om nogle elementer man 

kan bruge til at designe et godt spil som vil gøre folk mere villig til at spille det 

og som kan få folk fanget i det så de er mere villig til at blive i spille i længere 

tid. nogle af disse elementer kan bruges til at gøre   

spillet mere vanedannende og få folk til at gøre app'en til en del af 

deres rutine hvilket er et stort plus for os. (Sim, 2017). Level system er 
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en af disse spil elementer vi har overvejet da det giver spilleren en   

følelse af fremskridt. Vi føler dog ikke at brugerens level skal have   

nogen effekt på hvad man kan i spillet. Det skal derfor bare være en   

mådefolk kan se andre brugeres fremskridt.   

Vi kunne også bruge det level system til at implementere et rangsystem.  

Det vil give muligheder for at folk kan konkurrere med hinanden om at være 

på toppen. Man kunne endda lave forskellige leaderboards. Man kunne 

lave et for hvert hus (Huse på RUC er linje/studieretning, når   

man vælger en linje, har man et primært sted man opholder sig og har 

undervisning.) Så man kan se hvordan man ligger i forhold til de andre på 

ens studieretning. Derudover ville der være et leaderboard for   

studieretningerne så de kan konkurrere med de andre studieretninger, på 

den måde kan man se hvordan ligger i forhold til andre   

studieretninger. Det vil give en grund til at bakke op om ens   

studieretning og vise det ved at downloade app'en og spille med.  

Gentagelser er noget der også bruges meget i dag. Edgar Rice Burroughs 

“We are, all of us, creatures of habit”. Det betyder at hvis vi kan skabe 

gentagelser i spille så brugerne kommer tilbage, hver dag. Hvis vi kan gøre 

det til en vane at bruge appen til at scanne QR-koder ved  

 

forelæsninger, så kan vi måske sørge for at de vil bruge appen 

gentagende gange og derved sørge for at det bliver en vane for dem.  

Elementer som daglige opgaver eller andre former for gentagelser 

gennem appen. (Kilpinen, 2012)  

Der er ikke noget man kan gøre for at sikre sig at ens spil eller app bliver en 

succes, men vi kan analyser hvad andre succesfulde apps har gjort og 

måske implementere det i vores system. Ifølge en artikel fra Newzoo 

(Newzoo, 2022) Så er de 10 mest populære spil lige nu “Fortnite, Minecraft, 

Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Roblox, Valorant, 

Grand Theft Auto V, Apex Legends, Call of Duty: Moden Warfare/Warzone 

og Rocket League. Der er meget forskel, men samtidig mange ligheder. 

F.eks. er der i alle disse spil en form for progression, i mange af tilfældene 

er det et system hvor man stiger i level jo mere man spiller. Derudover har 
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alle spillende det til fælles at de er multiplayer, hvilket betyder at man kan 

spille, med andre mennesker. Vi kan derfor konkluder at der er en større 

chance for at spil der har et socialt aspekt klare sig bedre end der ikke har.  

Herudover er mange af disse spil også konkurrence drevet. Det betyder at 

man har muligheden for at blive den bedste og samtidig have konkurrence 

med nogle på ens eget niveau. Derfor kan spillerne hele tiden blive 

udfordret, hvilket kan føre til at de ønsker at blive bedre. Det andet er at de 

ikke føle at de er totalt udkonkurreret af andre spiller og dermed synes spillet 

er for svært. Dette kan beskrives som ’’cognitive flow theory’’. Det beskriver 

en balance mellem kompetence og sværhedsgrad  

 

Figur 1:Forhold mellem kompetence og sværhedsgrad for at holde 

opmærksomhed. 

Som man kan se på billedet, hvis opgaven er for svær i forhold til ens 

kompetencer, så kan man føle sig overvældet. Hvis man på den anden side 

bliver sat til at lave noget alt for nemt, som f.eks. hvis en programmør skulle 

skrive et program der kunne udregne 2+2 så ville han kede sig umådeligt 

meget fordi hans kompetence var for høj i forhold til sværhedsgraden på 

opgaven han var stillet. Det handler derfor om at skabe et sweet spot for 

brugeren, ved at prøve at tilpasse sværhedsgraden i dette tilfælde kunne det 

være spørgsmålene til vores app eller udfordringerne, til den enkelte person 

så godt man kan. 
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3. Metodeafsnit 

3.1 Sprint metoden:  
Sprint metoden er vigtig for os, da vi bruger den til at strukturerer vores 

arbejde så vi kan bruge vores tid produktivt.  Hvis man ved hvad man skal 

lave og hvor lang tid det burde tage så kan man nemmere og hurtigere 

danne et godt projekt. Denne metode gør også så vi kan komme med flere 

ideer og kigge på et problem fra flere synsvinkler for at få mere information 

om det. I denne metode bruger vi ikke lederen med 2 stemmer fordi vi er 

så lille en gruppe så alle er lige meget værd. Vi har ikke brugt alle dele fra 

SPRINT metoden men tager dele her og der for at bedre kunne komme 

igennem processen.  

Sprint metoden starter med at der bliver uddelt roller til alle 

gruppemedlemmer hvor der er en, vælger som får mest ansvar. Derefter 

arbejder man sig frem til nogle kort over forskellige slutprodukter og finder 

ud af hvad det ideelle produkt gruppen vil have er. For at komme frem til 

dette produkt laver man nogle scenarier som man kalder “How might we” 

Scenarier. De forklarer om hvor der er et mål og hvordan kan vi sørge for 

at vi kommer frem til dette. Alle kommer med ideer til om hvordan vi 

kommer frem til målet og så har man en stille stemme runde hvor 

vælgernes stemme tæller for 2. Derefter køres der en runde mere men 

hvor medlemmerne forklarer deres ide med mere dybde og så stemmer 

igen. Til sidste runde, tegner man sine ideer for at kunne bedre visualisere 

hvad der er bedst og hvad kunne virke. Der stemmes så igen på de 

bedste. Den sidste del af Sprint metoden er interview delen hvor man 

holder 5 interviews med 5 personer hvor der er en prototype tilgængelig. 

Her kan intervieweren stille spørgsmål som gruppen så kan svarer på. 2 

medlemmer fra gruppen skal være med til interviewet. 1 som kan besvare 

spørgsmål og 1 som notere hvad der sker. Ud fra disse interviews 

bedømmer man hvad som fungerede bedst og afslutter design sprinten. 
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3.2 Etnografisk metode:  

Denne metode bruger vi til at se verdenen gennem andres øjne, som for 

eksempel, nu hvor vi selv er studerende på RUC, så vil vi benytte os af, 

observationer, som vil resultere i dataindsamling vedrørende vores projekt. 

Denne metode bliver ofte brugt til når man skal analysere forskellige 

sociale liv og hvordan folk opfører sig overfor hinanden i forskellige miljøer. 

Det er en svær metode at bruge da den kan indbringe mange fejlkilder, 

men den er god til at finde ud af hvordan folk ville opføre sig hvis man 

bringer nye elementer ind i et socialt liv.  

Vi anvender den etnografiske metode, i dette projekt på baggrund af, at 

mennesker og teknologi bliver påvirket af hinanden. her kan vi se, at der i 

længere tid har været flere rapporter fra forsker, omkring brugen af teknologi, 

og ifølge The Xerox Palo Alto Research Center, har de tidligere undersøgt 

forholdet mellem teknologi, mennesker og arbejde i forskellige 

servicesektorer i USA. Her formåede de at vise hvordan de nye teknologier 

kunne påvirke de nye arbejdspladser og hvordan medarbejdernes 

arbejdsproces blev påvirket af dette. Samt de mennesker teknologien 

interagerer med. (Simonsen, 2013)  

Forskningen betød at teknologier påvirker mennesker og arbejdspladser ofte. 

og dette vil vi undersøge i projekter om det kan påvirke universitet på samme 

måde at skabe en app som kunne få lysten og processen til oftere at deltage 

til forelæsninger. Blandt andet vil der undersøges hvordan motivationen kan 

være med til at skabe en form for nudging, en form af aktiv deltagelse for at 

opnå visse faktorer og gevinster via appen’s ydelser. 

 

 

 

 

 



23 

3.3 Kvalitativ metode: 

Den kvalitative metode bliver brugt inden for undersøgelser og refererer til en 

undersøgelse som sætter større fokus på kvaliteten af den information man 

undersøger frem for mængden af folk som bliver undersøgt. Denne metode 

er god til når man vil have information som den normale person ikke kender 

til eller hvis man vil undersøge nogen som specialisere sig i sit emne. 

Kvalitativ metode bliver mest kendt gennem interview. 

3.4 Kvantitativ metode: 

Den kvantitative metode bliver brugt indenfor undersøgelser og refererer til 

en undersøgelse som sætter større fokus på mængden folk som bliver 

undersøgt og ikke noget specielt som normale folk ikke ved noget om. 

Metoden er god til hvis du vil finde ud af hvad en gruppe mennesker tænker 

om, eller hvad mange folk syntes om en ide du har, eller et koncept de kan 

blive udsat for. Den kvantitative metode er bedst kendt gennem 

spørgeskemaer. 
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3.5 Semesterbinding:   

Projektet skal have TSA (Teknologiske systemer & artefakter) som 

hovedområde.  Derfor vil det være vores primære indgangsvinkel på 

hvordan opgaven skal opbygges, hvilket emner vi finder relevante at 

skrive om og hvordan vi vil forklare om vores produkt.  Derudover er TSA 

også den mest relevante af de 3 basiskurser til dette projekt da vi har 

tænkt os at designe en app. På basis kursus 3 lærte vi om data og medie 

visualisering som vi kan bruge i denne opgave til at formidle og visualisere 

informationer til brugeren.  Vi lærte også om hvordan vi indsamler 

informationer og finder mønstre i dem, dette vil give os en fordel hvis vi 

skal finde ud af om der er forskelle på fremmøde og hvad grundene til 

dette kan være. Vi kunne se om vejret har noget med fremmøde at gøre 

eller om f.eks. mandage har et lavere fremmøde end tirsdage. Her ville vi 

kunne bruge maskinlæring med informationer fra vores app til at finde ud 

af hvornår studerende er mest tilbøjelige til at møde op. Det kan vi gøre 

ved at opstille Gruppen har besluttet også at tage STS (Subjektivitet, 

teknologi og samfund) med som en del af opgaven. Fordi appen skal 

bruges sammen med mennesker så der skal også være en sammenhæng 

mellem teknologien og samfundet. Derfor er app'en en god sammenhæng 

mellem de teknologiske aspekter, som hvordan fungerer appen og hvilket 

metoder er der brugt for at konstruere appen, og den mere humanitære 

dele, som hvilket effekter kan der bruges til at skabe et miljø der få 

brugeren til at blive på appen. Vi kan derfor bruge elementer fra 

undervisningen både i TSA hvor gruppemedlemmerne har arbejdet med 

kunstig intelligens, datavisualisering og vi har alle haft ”Noob to master 

programmering”. Derved fået en forståelse for hvordan vi kan udvikle 

programmer og nogle tekniske færdigheder til at bakke den viden op. STS 

hvor nudging og hvordan mennesker tænker og handler ud fra teknologi. 

Vi synes derfor at disse to fag var de primære at arbejde med ud fra 

projektet.   

Selvom Design og konstruktion ikke er et af vores hovedemner, kommer 

vi stadig til at trække lidt på det i vores projekt til dannelse af vores 

produkt. Meget af teorien som vi har lært, bruger vi til at finde ud af 

hvordan det skal designes og hvis den skulle bruges i det hypotetiske 
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produkt, kan man også kigge på produktionen af de elementer som vi har 

brug for. Herudover kan vi undersøge hvilket aktører det ville kræve at 

holde appen i gang hvis det bliver udgivet. Det kan vi gøre gennem aktør 

mapping, som også vil også give os en mulighed for skabe de 

nødvendige aktører og samspillet mellem dem. Dette vil gøre det 

nemmere at videregive opretholdelsen af appen til en tredjepart, da alle 

de nødvendige opgaver er forklaret. Praktisk teori er også et godt emne 

at snakke om i denne opgave. Af disse grunde har gruppen besluttet at 

både STS, TSA og DK er essentielle elementer som vil give den bedste 

opgave hvis alle 3 bliver brugt. 
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4. Analyse 

4.1 Prototype 

Vores fokusområde var på det sociale aspekt og da vi besluttede os for at vi ville have et 

produkt, kom vi frem til at en app ville væres bedst. Vi kom frem til at vi ville fokusere på det 

sociale aspekt meget tidligt efter vores interview hvor vi fik meget information om hvordan 

det sociale miljø var dalende og kunne bruge noget oprettelse og vedligeholdning. Det 

virkede også realistisk at vi ville kunne færdiggøre en prototype eftersom vi har erfaring med 

det på forhånd og var entusiastiske omkring emnet. Appen var ment som at skulle startes 

som en kontrolleret proces med nogle folk som stod for at opdatere forskellige aspekter ved 

appen hvor den så ville bevæge sig ind i et territorium hvor vi kunne automatisere det meste 

af det. 

Vores prototype endte ikke med at være lige så færdiggjort som vi havde håbet men vi fik de 

enkelte funktioner til at virke, uden at have tiden til at fikse det sammen.  Vi valgte at lave 

vores produkt i Unity eftersom det er det vi havde erfaring i og det ville lave en god basis for 

det vi prøvede at lave. Visuelt har vores prototype ikke så meget kørende for den, eftersom 

vi valgte at fokusere på det praktiske men i den endelige version ville den være meget mere 

afslappende på øjnene og mere finpudset. Sådan prototypen fungerer er at der er et kort 

over RUC som vi har genskabt ved brug af en masse figurer af bygninger, træer, græs og 

stier. Disse figurer er lavet af polygoner for at gøre det mere gamified og giver et mere 

simpelt udseende, men det ville i sidste ende at være sat op så det lignede RUC til punkt og 

prikke. I en endelig version kunne man også have en model af ens egen Avatar som man 

kunne rykke rundt i denne verden og potentielt se andres Avatar rykke rundt. De andre man 

kunne se, ville man kunne socialisere sig med og scanne en QR-kode unik til alle brugere for 

at få ekstra point i appen og få folk til at socialisere med nye mennesker. Denne 

genskabning ville også fungere som et kort over RUC som altid viser dig hvor du var og ville 

gøre det nemmer at finde rundt på RUC, hvis man ikke kender campus særlig godt. 
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Billede af hvordan disse polygone bygninger ser ud. og hvordan de kan sættes sammen til at 

danne et naturligt miljø 

  

I denne verden ville man så kunne gå over til forskellige bygninger og klikke på dem for at 

finde ud af hvilken bygning det er og hvad der foregår der. Et eksempel på dette ville være 

hvis man gik ned på RUC’s Bar og klikkede ville en menu poppe up med knapper som kan 

gå mere i dybde med hvad du ville vide. Det kan være man vil vide hvilke begivenheder som 

kommer til at være i baren. Måske er der en fest næste uge som man ikke lige kunne huske 

dato og tid på. Her ville man klikke på den første knap. Det kan også være at man ikke kan 

huske hvor meget noget koster i baren og ikke ved om man har råd til en tur i baren i dag. 

Her ville det være den anden knap. Måske er du ikke interesseret i Baren, men i 

organisationerne som er i samme bygning og vil gerne undersøge eller tilmelde dig en af 

dem. Der ville det være den tredje knap. 
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Eksempel på menu i en bygning. 

Det kunne også være at man klikkede på baren mens der var en begivenhed i gang. Her 

ville man kunne tjene nogle sociale point ved at klare nogle udfordringer som er sat til 

begivenheden Det kunne være at snakke med nye mennesker, få noget i baren eller at tage 

et spil Beer-pong med nogen til festen. Man ville tjekke de her ting gennem QR-koder som 

man ville scanne. 

  

Eksempel på menu i en bygning med en kørende begivenhed. 
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4.2 Endelig Produkt 

Vores prototype kom rundt og klarer alt det simple vi ville have den til men i en perfekt 

verden er der så meget mere den ville kunne gøre. Som det fungerer nu, er de ansvarlige for 

begivenheder nødt til at manuelt ændre ting i appen for at det kan opdateres, men med nok 

tid kunne det gøres automatisk ved at trække informationer fra RUC’s hjemmesider og 

grupper. Det ville gøre appen meget mere realistisk for brug og sørge for at alting altid er 

opdateret. 

Vi havde også en hel ide til appen om at give akademiske point for folk som kommer til 

undervisning og kunne svare på spørgsmål omhandlende undervisningen, som ville være 

fedt at arbejde videre på, men ikke var realistisk på grund af tidsmangel. Dette ville kunne 

have motiveret brugere til at komme til forelæsningerne så det kunne få point og så de ville 

have bedre chancer for at kunne svare på spørgsmålene. 

Os som gruppe ved ikke alt og selvom vi tror at nogle funktioner ville være gode kan man 

aldrig være helt sikker. Derfor ville det endelige produkt også have været igennem flere 

iterationer af funktioner som var afprøvet på brugere, så vi kan få feedback på hvordan de 

fungerer og hvad der kunne forbedres og måske tilføjes eller ændres. Brugeren ved ofte 

bedre hvad de vil have en udvikleren. 

 

4.3 Teknisk afsnit 

selve appen var lavet i Unity og programmeret i programmeringssproget C# eller C Sharp. 

Det var det sprog vi kendte og så ingen grund til at lære noget nyt. Appen er lavet gennem 

OOP eller Objekt orienteret programmering. Vi bruger en masse objekter som vi frit kan 

rykke rundt på og justere i scenen hvor vi så programmere forskellige dele som vi tilføjer til 

objekterne i stedet for at gøre objektet til et program. Dette gør at vi kan tilføje forskellige 

slags programmer til et enkelt objekt og gør processen simplere når man arbejder i unity. 

Vores objekter inkluderer vores bygninger som skal kunne klikkes på og de menuer som 

skal vises derefter. For at lave bygninger bruger vi en indbygget unity funktion som tjekker 

om man klikker omkring et objekt som hedder en Box Collider med trigger knappen slået til. 

Når den tjekker det, kan vi få kode til at køre som åbner disse menuer. For at tjekke hvilken 

knap man klikker på i menuerne, bruger vi unity indbyggede knapper og bruger samme 

metode til at køre koden. Menuerne popper op på et kanvas som sidder fast på kameraet 

man ser fra og selvom kameraet rykker sig, vil menuen følge med. Kameraet rykker sig 
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igennem klik hvor man kan trække kameraet frem og tilbage for at finde rundt i verdenen. 

Det gør vi ved at ændres kameraets transform (Position på x,y,z akse) angående om hvilken 

vektor man trækker med musen eller fingeren hvis det var på telefon. 

Det aspekt vi ikke nåede til, var at få sat det online så man kunne kommunikere med servere 

og andre enheder. Der er mange måder vi kunne have gjort det men unity har nogle pakker 

som kan bruges til at danne og simulere online brug som vi ville have brugt hvis vi kom så 

langt.  

 

 

4.4 Undersøgelser 

Gruppen har valgt at bruge etnografisk metode til at få et indblik i hvordan de 

studerendes hverdag og socialt liv. Det er en god måde at få et indblik fra de 

studerendes synspunkt. 

Vi har som gruppe undersøgt hvor mange der er kommet fysiske til 

DK.Forelæsningerne har været samlet for begge hold så derfor har vi en stor 

test gruppe. Vi har ikke lavet officielle optællinger i den forstand at vi har talt 

uden af nogle ved det. Det gør at vores data ikke bliver påvirket af folk der 

dukker op hvis de tror de bliver talt. Det har dog også den konsekvens at vi 

kan have talt forkert. Vi har desuden kun talt en gang og det var i starten af 

forelæsninger så vi tæller ikke med hvis folk kommer for sent eller går 

tidligere. Gruppen kontaktede en af Design og konstruktionslærerne ved 

navn Tobias Pape Thomsen af hensyn til hvor mange deltagere der var på 

dette kursus. Tobias skrev “der var 184 studerende tilmeldt hvoraf 28 er 

klassificeret som ”suspenderet” og de andre 156 som ”Aktiv”. 

Reelt var der 125-130 deltagende studerende hvoraf 121 har   forsøgt at bestå 

aktivitetskravene”. Vi vælger at bruge 156 som   det tilmeldte antal, da vi ikke mener at de 

det er relevant at tage suspenderet studerende med da de ikke ville dukke op. 

DK var en gruppe eksamen så derfor kan det have påvirket fremmødet.  

 

 

 

DK Antal opdukket Antal tilmeldt 

19 april (kl. 08:15) 102 156  
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Som vi kan 

se ud fra 

tabel, er der på intet tidspunkt at alle tilmeldte dukkede op til en forelæsning. 

Faktisk så er det kun omkring ⅔ der fysisk dukkede op gennem forløbet.  

 

 

 

 

 

STS Antal opdukket Antal tilmeldt 

21 marts (kl. 08:15) 78 158 

22 marts (kl. 08:15) 67 158 

24 marts (kl. 08:15) 68 158 

28 marts (kl. 08:15) 69 158 

Online ingen tal 158 

31 marts (kl. 08:15) 67 158 

4 april (kl. 12:15) 71 158 

7 april (kl. 12:15) 73 158 

8 april (kl. 12:15) 71 158 

 

Her kan vi se tallene fra STS forløbet for humtek andet semester. Her var 

eksemen en individuel skrive prøve så de studerende var ikke afhængige af 

hinanden. Vi kan se at færre er dukket op til forelæsningerne end Design og 

konstruktion, selv om nogle af tiderne har været senere på dagen. Så vi kan 

konkludere at mange har enten studeret hjemme og uden forelæsninger 

eller har ment det ikke nødvendigt. Der kan være mange årsager til at de har 

ment det nødvendigt, som f.eks. hvis de ikke har tænkt sig at fortsætte 

uddannelsen efter ferien, men stadigvæk er tilmeldt studiet for at modtage 

22 april (kl. 08:15) 93 156  

26 april (kl. 08:15) 106 156  

2 Maj (kl. 08:15) 

Eksamen 

121 156  
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SU. Det kunne også skyldes at de mener at de får mere ud af studere 

hjemme så de kan få mest ud af det når de er mentalt klar til at studere. 

Vi vil derfor undersøge hvad de studerendes årsager kan være til ikke at 

dukke op til forelæsningerne. Det vil vi gøre ved et spørgeskema som 

sendes ud til studerende på RUC. 

 

 

Vi har derfor lavet et spørgeskema for at høre hvad folks årsager for ikke at 

dukke op. Vi undersøger også om de synes at det er vigtigt at dukke op til 

forelæsningerne og om de mener de er aktive i det social miljø. Vi ville gerne 

undersøge hvilket grunder der kunne få studerende til at blive hjemme. Vi 

har ikke haft det bedste held med folk som tog spørgeskemaet og det er 

vigtigt at der kun er 8 som tog det, men det kan stadig give os en svag ide 

om hvordan folk tænker om spørgsmålene og selvom vi ikke kan trække 

nogle konklusioner, kan vi stadig bruge det til en smule. 

 

 

Ud fra denne del af undersøgelsen kan vi konkludere at det ikke har noget at 

gøre med transporten, men at tidspunktet er mere relevant. Nogle af de 

besvarelser vi har fået fra “Other” er “No friends there”, “oversleep” og “I 

dont skip lectures”. Så vi kan se ud fra vores undersøgelse, så er der mange 

forskellige grunde til at folk ikke dukker op. Derfor kan vi ikke være sikre på 

hvad vi kan ændre for at få alle til at komme. Det er dermed vigtigt at vi ved 

at vores produkt ikke kan løse alle problemerne og at det måske kun vil 

være en lille del, det vil ændre noget for.  

Vi fortsætter ved at finde ud af hvad der måske kunne ændres for at gøre 

det mere attraktivt at dukke op, og om de studerende overhovedet mener at 
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det er relevant at komme til alle forelæsningerne.  

 

 

En overvældende mængde har svaret ja til om de har følt at det ikke var 

nødvendigt at dukke op til en forelæsning. At de studerende ikke synes at de 

altid skal dukke op, kan også have noget at gøre med hvilken tid på dagen. 

Så det kan derfor være en impulsive beslutning om de dukker op eller ej. Det 

kan derfor være en god ide hvis vi kan gøre at tage til universitet en rutine 

eller noget sjovt. Vi spurgte også om hvilket tidspunkt der var det bedste for 

folk at møde på, ca. 55% svarede at det var kl. 10 var det mest optimale 

nogle svarede senere også, men ingen svarede kl. 8. 

 

Så ville vi gerne undersøge om de studerende er mener de er aktive i det 

sociale miljø. 

 

 

De fleste føler at de er meget aktive når det kommer til de sociale 

arrangementer på RUC.  

Derfra undersøger vi om det er nemt at finde disse arrangementer og om de 
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studerende synes det er nemt at finde eller ej. 

 

Alle svarene kan se som negative da der ikke er en eneste der har sagt det 

er nemt. Det betyder at der er et kommunikationsproblem mellem 

arrangørerne af arrangementer og de studerende. Det er et problem for 

begge parter da der bliver lagt meget tid, kræfter og penge i disse 

arrangementer og hvis ingen dukker op, begynder det social liv at dø fordi 

arrangørerne holder op fordi ingen kommer til deres arrangementer.    

Vi spurgte derfor om de studerende ville være interesseret i at bruge en app, 

til sådan noget information og andre skolerelaterede ting.  

 

En lidt blandet modtagelse af hvad vi havde forventet, men stadigvæk var 

der flere interesseret en ikke. Derfor vil dette miljø være godt at teste det i 

fordi, der er både kritikere og folk der tænker det er en god ide.  
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4.5 Interview 

En af vores første kilder for information var et interview med RUC’s Studylab hvor vi 

interviewede Bastian om hvad hans synspunkt var på vores problemformulering og om han 

kunne se nogen basis i den. Da det var tidligt i processen, havde vi ikke nogen spørgsmål 

forberedt men kørte det mere som en åben samtale. Det var i dette interview vi lærte at folk 

på RUC deltager i mindre og mindre sociale aktiviteter og at medlemmer i sociale 

organisationer som for eksempel festudvalget er dvalende, eftersom folk ikke gider at 

deltage for fællesskabet. Vi fik også en holdning på hvordan folk på RUC har før i tiden 

aldrig haft problemer som dette, men på grund af den nye generation af studerende, er vi 

endt i det dilemma som vi er i, i dag. Interviewet var meget informativt og hjalp os meget 

med at slå opgaven på plads som noget vi rigtig gerne ville arbejde med. Bastian syntes 

også at vores løsning lød interessant og kunne godt se potentialet i det. Han gav os nogle 

hjælpemidler og informationer som er brugt til bedring af vores prototype og basis for 

information. 
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5.Tidsplan:  

 

Vi har igennem skriveperioden brugt en tidsplan til at lave deadlines for hvornår forskellige 

elementer af opgave skulle være færdige. Vi syntes det var vigtigt at begynde tidligt med at 

finde ud af hvordan det sociale liv på RUC lige nu er. Derfor snakkede vi med Bastian fra 

Studylab omkring det sociale liv og hvordan det har ændre sig gennem hans 5 år på RUC. 

Derudover begyndte vi udformningen af vores app, både hvordan den skal se ud og hvilket 

funktioner vi kan lide.  

Vores empiriindsamling vil blive udgjort af spørgeskemaer, og optællinger af 

fremmøde både skolerelateret og sociale arrangementer. Vi optalte antallet 

af RUC-studerende til forelæsninger og planlægge derefter et 

spørgeskema. Udover dette har vi også bruges Bastian da han har fingeren 

på pulsen af det social på RUC. Gruppen ville gerne have så meget 

information så hurtigt som vi kunne da det var med til at danne vores projekt 

og indblik i problemet. 

Produktet skulle i første gang have været færdigt den 29. april men endte 

med at gå meget over tid da der var problemer med unity’s kollaboration. 

Dette var også grundt eksamener som har været mere passende end 

forventet, men efter både eksamenerne og problemet med unity var fikset 

kunne vi endelig begyndte at arbejde ordentligt på produktet. I til da havde vi 

kun nedskrevet ideer og features vi mente var relevant for app'en samt 

udtænkt et udseende vi fandt passende.  

Vi besluttede os for at vi ikke havde behov for facilitator eftersom vi er en 

gruppe som er så lille som den er. Vi kan sagtens tage initiativ til at få så 

meget ud af grupperne som muligt. Vi har holdt 1-2 gruppemøder om ugen, 

hvor vi diskuterede hvad vi manglede og hvor langt vi var kommet med den 

tidligere uges opgave. I den intense skriveperiode holdt vi møde 4 gang om 

ugen da vi mente det var nødvendigt at snakke opgaven igennem så alle var 

enige om hvad vi fik ud af opgaven samt rette og omformulere den. Gruppen 

har ikke haft mange vejleder møder, men har fået meget ud af dem vi har 

haft.   

En tidsplan kan aldrig være præcis på hvornår ting bliver færdig, men 
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fungerer mere som en forventnings tabel som viser hvornår vi gerne vil være 

færdig med ting. Den er også god til at presse sig selv mere til at blive færdig 

på et bestemt tidspunkt i stedet for at have sin deadline til at være en åben 

dato. Tidsplanen er et vigtigt værktøj også for at andre kan få et indblik i 

hvordan man tror man bruger sin tid, og ved at sætte den op i en visuel tabel 

gør det den mere overskuelig at gennemse og gør informationerne mere 

overskuelige for folk. 
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6. Diskussion 

  

Vi vil diskutere hvordan vores projekt vil have en effekt på RUC’s sociale og akademiske 

studenterliv påvirker de studerende. Gruppen vil bruge app'en og dens features til at give et 

indblik i hvordan den ville have en på de studerendes adfærd. Til at starte med kan man se 

på hvordan den sociale status er på RUC. Der er nogle begivenheder hører man om fra 

andre studerende og går fra mund til mund fordi det er noget de fleste vil deltage. Dette 

kunne være hvis RUC-bar holder speciel begivenhed eller hvis der er store fester. Det er 

dog kun disse store begivenheder som har denne form for spredning. De mere nicheklubber 

med et lavt antal deltagere har svært ved at vise at de eksisterer. Det er svært for 

studerende at få viden om nye sociale arrangementer, da der ikke ud fra vores viden findes 

en bestemt hjemmeside hvor man kan finde alle RUC’s klubber eller arrangementer. Det er 

også svært at finde tidspunkter og mødesteder hvis man ikke er med i diverse Facebook 

grupper, men det kræver at man kan finde dem hvilket betyder at man skal finde nogle der 

er med i disse grupper. Dette er et problem, og med vores app vil det give mulighed for at 

skabe en form for opslagstavle hvor disse klubber kan poste når de har afholder deres 

arrangementer, både tidspunkt og sted. Det vil give mulighed for at de studerende kan finde 

nye sociale klubber de kan deltage og udvikle deres talenter eller interesser ved hjælp fra 

andre studerende samt RUC’s udstyr og faciliteter. En svaghed for denne ide vil have er at 

det er baseret på hvor mange der bruger denne app og dens fordele. Det vil også være 

svært at introducere et nyt system folk skal lære og udbredelsen af denne information er 

vigtig. Det betyder at en informationskampagne er nødvendig for at dette projekt ville kunne 

opnå dens fulde potentiale. Der vil også være en tilvænningsfase hvis dette ville blive 

indført, hvor de studerende ville skulle blive påmindet om app'en og dens kvaliteter indtil det 

bliver en vane.    

 

Igennem produktionen af vores produkt har vi lært meget om hvordan man laver en app. 

Processen har været udfordrende og selvom vi endt med noget som vi kan bruge som 

eksempel, kan man diskutere om vi skulle have sat mere fokus på dataindsamling og 

rapportskrivning i stedet. Hvis vi havde fokuseret vores tid mere på kvaliteten af den 

information som vi undersøgende, kunne vores rapport havde set meget anderledes ud. En 

grund til dette kunne have været en god ide, er at vores produkt aldrig blev færdigt. Vi kunne 

stadig have skrevet om vores ide uden at have udviklet på selve produktet. Det ville have 

gjort vores rapport bedre struktur og givet os nogle bedre argumenter i vores rapport. Man 

kan dog sige at vi ikke kunne vide i starten af projektet, hvor svært udviklingen af produktet 

ville være og selvom vi troede at vi ville kunne nå det, endte vi med at støde på flere 
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problemer end vi havde forventet. Det var en beslutning som kunne argumenteres for begge 

sider, men som grupper er vi tilfredse med det valg vi tog og selvom produktet ikke blev 

færdigt, er vi stadig tilfreds med det, da vi kan bruge det som eksempel.  
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Refleksion  

Designet af denne app har til formål at skabe et eksempel på hvordan sammenspillet af en 

social teknologi og mennesker. App'en vil have mulighed for at videreudvikles så den kan 

bruges til at skabe et miljø for mennesker der har sociale problemer. Det kunne f.eks. være 

mennesker med social angst gerne vil prøve at møde nye mennesker, men mangler noget 

motivation eller ideer til hvordan de skal starte samtaler. Her kunne man bruge nogle af de 

ideer der allerede er beskrevet med udvidelsen af f.eks. samtaleemner, steder hvor man kan 

møde nye mennesker eller måske møde op med andre der har det svært. Ud fra vores 

design af app'en vil man kunne undersøge hvordan den ville virke og bruge RUC som et 

springbræt til at udvikle app’en til at kunne bruges andre steder. Andre muligheder ville være 

at det ville kunne være et sted hvor man kunne se sociale arrangementer. Det ville give 

mening at gøre det for f.eks. Roskilde eller andre byer. Det betyder at man ville have et 

bedre overblik og hvad der sker i ens by samt give mulighed for at prøve noget nyt. Det kan 

være at man aldrig har klatret, men der er et arrangement hvor man kan prøve det, men 

uden appen ville man ikke vide det var der. Hvis app'en dog virker som den er tiltænkt så 

ville det give mulighed for at samle nogle venner og få nye oplevelser eller og måske nye 

venner. Hvis vi så igen kigger på de allerede implementeret sociale opgaver man kan løse 

for at få point som f.eks. snak med en ny person, prøv noget nyt. Disse elementer ville nemt 

kunne bruges også ude fra undervisningsinstitutioner. Det kunne være ved brug af QR-

koder og derved hvis unge oplever noget nyt eller besøgte steder hvor de var sammen med 

andre ville det kunne give point. Det ville dog være op til app’ens ejere til at beslutte hvilket 

steder der ville være en del af dette, samtidig ville de også bestemme hvor mange point 

disse steder skulle give. Her kan man se et problem da det giver magt til ejeren af denne 

app, da de kan nudge folk i en ønsket retning. Det har konsekvenserne at nogle mennesker 

måske ville benytte en anden cafe i stedet for den de er vant til kun for at få flere point. 

Derfor kan ejeren af denne app stor indflydelse på indtægten af de enkelte butikker og 

derved skabe en form for monopol på shoppere, da personen vil have evnen til at bestemme 

hvor kunderne tager hen. Det ville dog også kunne blive brugt godt, da det ville kunne give 

mulighed for nye butikker og forretninger til at blive opdaget. Derved kan man give disse 

forretning en fair chance for at udvikle sig og vise hvad de kan tilbyde.           

 

Det mere akademiske aspekt af app'en vil for nogle kunne ses som et konkurrenceelement 

og derved give dem en årsag mere til at komme afsted om morgen. Dette vil være svært at 

implementere andre steder end skole, universiteter eller andre lignende 

undervisningsinstitutioner. Det ville dog kunne bruges i folkeskoler da det især er der det er 

vigtig at møde for at skabe en god grundviden så man bevæger sig videre i livet. 
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Vi er også nødt til at tænke over at en app måske ikke er den rigtige løsning. Mennesker i 

dag er tilvante til at alting er nemt og smart at bruge, hvis det ikke er noget de mener der er 

relevant for dem eller underholder dem vil det hurtigt miste interesse. Det betyder at udover 

at det er svært at få en god bruger basse hurtigt så forskellige grupper kan konkurrere med 

hinanden så skal det også være noget den enkelte person synes er relevant at bruge tid på. 

Så uanset hvor nemt vi og sejt vi gør vores spil er det i helhed på til den enkelte bruger at 

beslutte om de vil bruge den. Det er også her det kan blive problematisk da man ikke kan 

tilpasse app’en 100% til den enkelte bruger og dermed kan man ikke få alle til at være lige 

interesseret. Vi har længe tænkt over om der kunne være en måde vi kunne gøre så den 

enkelte bruger kunne tilpasse app’en, som f.eks. customization af farver eller 

udfordringerne. Det er dog ikke noget vi har indført da der ville skulle bruges utallige timer 

med enkelte individer for at finde sammenhænge mellem deres adfærd og hvad de synes 

ville være gode opgaver at løse ud fra deres social comfortzone. 
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7. Konklusion 

Hvordan kan studenter overbevises gennem en app til at møde mere op til arrangementer 

og melde sig til organisationer på campus? I dette projekt er der blevet indsamlet og dannet 

data med målet om at løse denne problemstilling. Der er blevet foretaget 2 slags 

undersøgelser, 1 om antallet af studenter som møder op og en til at vide hvorfor dem som 

ikke gjorde det, besluttede sig for det. Undersøgelserne støttede vores pointe med fravær til 

forelæsningerne og viser at det er en kritisk tid vi befinder os i omhandlende dette emne. 

Data som denne er ikke nødvendig, men hjælpe utroligt meget med at understøtte pointen 

om hvorfor vores problemformulering er så vigtig. 

Gennem udviklingen af vores produkt fandt vi ud af at det var lidt sværere ind vi havde 

forventet, og selvom vi ikke endte med et færdigt produkt, fandt vi ud af hvad det krævede 

og hvor realistisk det var. Et andet problem vi kom ud for er at der var brug for nogle folk 

som arbejdede på den i bagenden af app'en for den kunne fungere perfekt, hvilket ikke var 

vores mening fra starten. Ikke kun det men implementeringen af appen i det nuværende 

system ville være muligt men en sværere opgave end det lyder og ville have brug for meget 

vedligeholdelse for at forblive interessant. Vi kom frem til at lave appen som udgangspunkt i 

vores produkt, men i virkeligheden ville det have været godt at holde vores blik åbne for alle 

ideer og ikke fastlåse os til en løsning lige så hurtigt som muligt. Dette kunne have hjulpet 

med at forme en løsning som var mere realistisk til at løse problemet end det vi endte med. 

 Ud fra dataen kan man konkludere at der nok er en fortsat sænkning af entusiasme omkring 

sociale begivenheder og sociale grupper, men selvom der ikke dannes en app til at fikse det 

hele, er det vigtigt at folk bliver informeret om det så folk kan begynde at gøre sig nogle 

tanker om det, og måske vil der være nogle unikke folk som vil gøre noget ved det. 
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