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Abstract	

The	purpose	of	this	paper	is	to	examine	how	Thirdroom,	as	an	ICT,	enhances	knowledge	

sharing	and	inter-	and	transdisciplinary	work	in	Problem-oriented	project	work	at	Roskilde	

University.	To	understand	why	an	initiative	as	Thirdroom	was	initiated	in	the	first	place,	a	

study	in	to	the	foundation	and	purpose	of	Roskilde	university	and	its	problem	oriented	

work,	is	made,	based	on	The	Roskilde	Model:	Problem-Oriented	Learning	and	Project	Work	

by	Anders	Siig	Andersen	&	Simon	B.	Heilesen.	The	possibility	of	taking	up	real	world	

problems,	as	a	student,	foster	motivation	and	commitment,	but	the	University	has	to	

balance	between	commitment	to	producing	pure	academic	knowledge,	and	focusing	on	

solving	the	real	world	problems.	The	use	of	inter-	and	transdisciplinary	work,	as	explained	in	

Tværvidenskab	i	Teori	og	Praksis	by	Thyge	Enevoldsen	&	Erling	Jelsøe,	is	investigated	due	to	

its	role	as	scientific	approach	to	perform	the	problem-oriented	project	work.	It	is	used	to	

accommodate	the	complexity	of	the	problems	emerging	from	the	modern	world.	Thirdroom	

as	an	ICT,	facilitates	an	improved	opportunity	to	research,	and	communication	student	

between.	Whether	it	is	internally	in	the	group,	or	groups	between.	This	urges	the	students	

to	take	more	action	in	their	own	learning.		
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Forord		

	Vores	motivation	for	at	skrive	projektet	kom	først	og	fremmest	af	en	interesse	for	to	

projekter	startet	af	vores	vejleder	Alfred	Birkegaard:	Collaboratorium.net1	og	Open	Media	

Lab	(OML)	på	Roskilde	Universitet	(RUC),	som	begge	er	digitale	vidensdelingsplatforme.	

Begge	disse	projekter	er	en	del	af	perspektiveringen	i	Alfred	Birkegaards	ph.d.	projekt	

“Kollaboration	–	på	kanten	af	et	nyt	paradigme”	fra	2016.	Målet	med	denne	afhandling	var,	

at	“præcisere	kollaboration	som	en	aktuel	problemorienteret	vidensproces”	(Birkegaard,	

2016:	s.	26).	

I	forlængelse	af	dette,	fandt	vi,	efter	vores	første	møde	med	Alfred	Birkegaard,	ud	af,	at	

personerne	bag	de	to	nævnte	projekter	nu	var	i	gang	med	et	nyt	projekt	med	en	digital	

vidensdelingsplatforme	på	RUC,	kaldet	Thirdroom.		

Med	en	interesse	for	tværvidenskab	og	kollaboration,	i	forsknings-	og	

uddannelsessammenhænge	valgte	vi	derfor	at	undersøge	Thirdroom	nærmere	som	en	

kommunikations-	og	informationsteknologi	med	mange	muligheder	og	potentialer.	

Thirdroom	projektet	har	været	en	igangværende	proces	hele	vejen	igennem	vores	

projektarbejde	på	dette	semester.	Gennem	et	samarbejde	med	Alfred	Birkegaard	og	Katja	

Carlsen,	som	er	grundlæggerne	af	projektet,	har	vi	fået	muligheden	for	at	følge	og	bidrage	til	

denne	proces.	På	den	måde	har	vi	i	projektgruppen	også	selv	været	med	til	at	påvirke	

udviklingen	af	Thirdroom.	Vi	har	blandt	andet	bidraget	med	ideen	om	et	rum	for	problem-	

og	idéudvikling	i	det	problemorienterede	projektarbejde.	Derudover	har	vi	i	projektgruppen	

haft	den	opfattelse,	at	vi	som	studerende	har	figureret	som	en	form	for	fokusgruppe	for	

udviklingen	af	Thirdroom.		

Vi	vil	gerne	sige	tak	til	Alfred	og	Katja	og	resten	af	Thirdroom-holdet,	for	at	have	åbnet	

døren	for	et	samarbejde	med	os.	Derudover	vil	vi	gerne	takke	Alfred	som	vores	vejleder,	for	

at	have	inspireret	os	til	at	skrive	dette	projekt	om	Thirdroom.		

	 	
																																																								
1	Collaboratorium.net	“er	et	forsøg	på	at	styrke	transdisciplinær	kollaboration	som	et	filosofisk	forskningsfelt”	
(Birkegaard,	2016	:	s.	239).	
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Kapitel	1:	Indledning	

1.1:	Problemfelt	

På	Roskilde	Universitet	tænker	de	fremad	og	former	fremtiden.	Sådan	fremgår	det	i	hvert	

fald	på	deres	egen	hjemmeside.	På	samme	hjemmeside	står	der	også	at	RUC2	“er	sat	i	

verden	for	at	udfordre	de	eksisterende	traditioner	og	eksperimentere	med	nye	måder	at	

skabe	og	tilegne	sig	viden”.	Hertil	bliver	der	lagt	vægt	på	det	problemorienterede	

projektarbejde	(POP3),	som	værende	den	tilgang	til	vidensudvikling,	hvor	man	opnår	“de	

mest	relevante	resultater”	i	løsningen	af	aktuelle	samfunds	problemer,	fordi	det	sker	

gennem	tværfagligt	samarbejde.	(Ruc.dk,	n.d.:	Om	Roskilde	Universitet).			

De	skriver	at	de	skal	være	med	til	at	skabe	bæredygtige	løsninger	på	fremtidens	globale	og	

nationale	udfordringer.	Dette	kan	sættes	i	relation	til	FNs	17	Verdensmål	for	bæredygtig	

udvikling	(Sustainable	Development	Goals	(SDGs)),	som	trådte	i	kraft	d.	1.	januar	2016.	

Målene	skal	sætte	kurs	mod	“en	mere	bæredygtig	udvikling	for	både	mennesker	og	

planeten,	vi	bor	på”	(Verdensmaalene.dk:	Verdensmålene,	n.	d.).	

På	RUC	bliver	der	især	lagt	vægt	på	kvaliteten	ved,	at	viden	skabes	i	kollaborative	processer:	

Fremtidens	kandidater	fra	RUC	skal	bidrage	til	et	samfund,	hvor	skabelsen	af	værdi	og	viden	i	

stigende	grad	foregår	kollaborativt	på	tværs	af	virksomheder,	organisationer,	offentlige	

institutioner,	teams	og	individer	over	hele	verden.	Det	kræver	nogle	helt	særlige	

kompetencer.	Det	er	ikke	nok,	at	man	som	studerende	tilegner	sig	den	ypperste	viden	inden	

for	sine	fagområder.	Man	må	også	opbygge	evnen	til	at	bringe	sin	faglighed	effektivt	i	spil	

sammen	med	andres	(Roskilde	Universitet,	september	2015:	4)	

På	RUC	er	der	gennem	det	sidste	stykke	tid	blevet	arbejde	på,	at	udvikle	en	teknologisk	

platform,	som	netop	har	til	formål	at	skulle	fungere	som	et	rum,	hvor	en	sådan	

tværfaglighed	og	kollaboration	kan	blive	indfriet.	Denne	teknologiske	platform	har	fået	

navnet	Thirdroom	(se	bilag	1).		

																																																								
2	RUC	er	en	forkortelse	for	Roskilde	Universitet,	som	vi	fremadrettet	gøre	brug	af	
3	POP	er	en	forkortelse	for	det	problemorienterede	projektarbejde	på	RUC,	som	vil	bliver	brugt	fremadrettet.		
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1.2:	Problemformulering	og	undersøgelsesspørgsmål	

Problemformulering:	

Hvordan	kan	en	informations-	og	kommunikationsteknologi	som	Thirdroom	potentielt	blive	

et	redskab,	som	kan	muliggøre	mere	tværvidenskabelig	kollaboration	i	det	

problemorienterede	projektarbejde	på	Roskilde	Universitet?	

Undersøgelsesspørgsmål:	

1. Hvordan	kommer	tværvidenskabelig	kollaboration	til	udtryk	gennem	Thirdroom?	

2. Hvordan	kan	Thirdroom	ses	i	lyset	af	ruc-modellens	udvikling	og	POPs	principper?	

3. Hvordan	kan	Thirdroom	identificeres	som	et	informations-	og	

kommunikationsteknologisk	redskab?	

4. Hvilken	effekt	kan	Thirdroom	potentielt	få	på	det	problemorienterede	

projektarbejde?	

1.3:	Semesterbinding	

Dimensionen	Subjektivitet,	Teknologi	og	Samfund	bygger	på	humanvidenskabelige	teorier	

og	begreber,	som	beskæftiger	sig	med	relationen	mellem	teknologier,	mennesker,	kulturer	

og	samfund.	Dertil	arbejder	dimensionen	med	de	samfundsmæssige	strømningers	

indvirkning	på	den	teknologiske	udvikling	og	dets	indvirkning	på	hverdagslivet	

(Bachlorstudienævnet,	2016.	§11	stk.	5).	Inden	for	dimensionen	vil	vi	se	nærmere	på	den	

tværvidenskabelige	udvikling	fra	den	monodiciplinære	videnskabskultur	hen	mod	en	

transdiciplinær	videnskabskultur.	Vi	vil	dertil	se	på	disse	samfundsrelaterede	strømninger	i	

relation	til	Roskildemodellens	Problemorienterede	Projektarbejde,	og	hvilke	muligheder	den	

teknologiske	udvikling	kan	tilføre,	for	at	fremme	de	tværfaglige	og	kollaborative	tankegange.	

Nærmere	bestemt	ligger	fokus	på	Thirdrooms	potentiale	til	at	påvirke	projektarbejdet	og	

fremme	kollaboration	på	tværs	af	discipliner	og	institutioner.		

Dimensionen	Design	&	Konstruktion	forankres	i	den	designvidenskabelige	tradition	med	

fokus	på	udvikling	af	hele	eller	dele	af	systemer	og	artefakter	samt	evaluering.	Endvidere	



	

8	

beskæftiger	dimensionen	sig	med	et	systemer	eller	artefakters	sanse	og	kognitive	

påvirkelige	egenskaber,	som	vi	beskæftiger	os	med	i	forhold	til	platformen	Thirdroom	(ibid.	

§11.	Stk.	3).	Vores	undersøgelse	af	Thirdroom	forankrer	sig	i	denne	dimension,	da	vi	

foretager	en	designmæssig	evaluering	af	udvalgte	dele	af	platformens	tekniske	funktioner.	

Projektets	undersøgelse	er	baseret	på	teorien	omkring	tværvidenskab,	kollaboration	og	

information-	og	kommunikationsteknologier,	og	har	til	formål	at	se	på	de	potentielle	

muligheder	Thirdroom	skaber	i	forhold	til	det	problemorienterede	projektarbejde	gennem	

konkrete	funktioner	i	designet.	

1.4:	Læsevejledning	og	rapportens	opbygning	

Projektrapporten	er	skrevet	med	Thirdroom	designet	som	empirisk	rammeværk	(se	figur	1).	

Forud	for	undersøgelsen	kommer	der	i	rapporten	en	overordnet	beskrivelse	af	Thirdrooms	

design	og	eksplicitte	funktion.	Projektets	undersøgelse	er	delt	op	i	tre	overordnede	

undersøgelses-kapitler	(kapitel	4,	5	og	6),	der	behandler	de	tre	første	af	de	fire	

undersøgelsesspørgsmål,	som	blev	præsenteret	i	afsnit	1.2.	Det	fjerde	undersøgelses-	

spørgsmål	behandles	i	diskussionen	(kapitel	7),	hvor	de	tre	kapitlers	delkonklusioner	bliver	

diskuteret	i	sammenhæng	med	en	kritisk	vurdering	af	Thirdroom	på	Roskilde	Universitet.		
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Kapitel	2:	Videnskabsteoretisk	og	metodisk	refleksion	

2.1:	Processen	bag	projektrapporten	

I	projektet	har	vi	valgt	ikke	at	undersøge	brugerperspektivet	inden	for	problemfeltet.	Dette	

har	betydet,	at	vi	ikke	har	valgt	at	basere	vores	undersøgelse	på	et	problem	eller	et	behov	

som	er	opstået	fra	de	studerendes	side.	Vi	kan	blandt	andet	begrunde	denne	afgrænsning	

med,	at	det	havde	været	en	kæmpe	udfordring	at	skulle	undersøge	brugernes	oplevelse	af	

Figur	1:	Egen	visualisering	af	rapportens	opbygning		
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noget	som	endnu	ikke	eksisterer.	Da	vi	påbegyndte	projektet,	var	Thirdroom	endnu	ikke	

færdigudviklet	og	er	hen	mod	semestrets	slutning,	stadig	ikke.	

I	stedet	for	at	inddrage	brugerperspektivet	i	vores	forståelse	af	det	problemorienterede	

projektarbejde,	som	Thirdroom	er	designet	til	at	indgå	i,	har	vi	valgt	at	lave	en	teoretisk	

undersøgelse,	hvor	vi	basere	vores	viden	på	forskning	af	og	erfaringer	med	det	

problemorienterede	projektarbejde,	som	kommer	til	udtryk	gennem	meget	af	den	litteratur	

projektet	arbejder	med.	Dette	har	især	indebåret	et	dybdegående	arbejde	med	bogen	The	

Roskilde	Model:	Problem-Oriented	Learning	and	Project	Work	(Andersen	&	Heilesen,	2015).	

Dette	har	betydet,	projektet	har	kunne	rette	fokus	mod	RUC-modellens	og	det	

problemorienterede	projektarbejdes	grundprincipper	og	intentioner.	I	bogen	udtrykkes	det	

også,	at	den	skal	kunne	benyttes	af	studerende	der	er	interesseret	i,	hvordan	idéerne	om:	

Problem-oriented	studies,	interdisciplinarity,	student-centred	and	student-directed	learning,	

collaborative	learning,	research-based	learning	and	project	work,	kan	implementeres	i	den	

pædagogiske	praksis	(Andersen	&	Heilesen,	2015,	x).	

I	undersøgelsen	af	RUC-modellen	og	det	problemorienterede	projektarbejde,	opstod	der	

især	et	behov	for	en	grundlæggende	forståelse	for	begreberne	tværvidenskab	og	

kollaboration,	samt	hvilken	betydning	informations-	og	kommunikationsteknologien	har	for	

disse.	Netop	gennem	denne	forståelse,	blev	der	skabt	et	videnskabeligt	grundlag	for	

undersøgelsen	af	Thirdroom	designet	i	forhold	til	RUC-modellen	og	det	problemorienterede	

projektarbejde.	

Undersøgelsen	af	Thirdroom	har	især	haft	rettet	fokus	mod	intentionen	bag	designet.	

Gennem	et	samarbejde	med	Thirdroom	har	vi	fået	muligheden	for	løbende	at	få	tilsendt	det	

nyeste	design	med	tilhørende	beskrivelser	og	kommentare,	som	har	medvirket	til	en	større	

indsigt	i	Thirdrooms	virke.	Derudover	har	vi	gennem	et	interview	med	en	af	grundlæggerne	

bag	Thirdroom,	Katja	Carlsen,	fået	indsigt	i	de	tanker,	som	har	lagt	grundlaget	for	designet.		

På	baggrund	af	vores	indsigt	i	RUC-modellen	og	Thirdroom,	er	det	blevet	undersøgt,	

hvordan	tværfaglig	kollaboration	kommer	til	udtryk	gennem	Thirdroom	designets	

funktioner,	samt	hvilke	indvirkninger	designet	potentielt	kunne	få	på	RUC-modellen.			
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2.2:	Tilgangen	til	projektet	og	projektgruppens	rolle	i	projektarbejdet		

I	denne	undersøgelse	har	vi	i	projektgruppen	haft	en	forskerrolle,	hvor	vi	har	undersøgt	

vores	genstands-	og	problemfelt,	og	ekstraordinært	har	vi	også	i	projektgruppen	samtidig	

indgået	som	en	del	af	det	felt	der	undersøges	–	det	problemorienterede	projektarbejde	på	

RUC.	Dette	gav	os	ikke	blot	en	fordelagtigt	indgangsvinkel	og	position	i	vores	undersøgelse,	

men	også	en	unik	mulighed	for	at	reflektere	over	vores	eget	projektarbejde	set	i	lyset	af	den	

viden,	vi	er	nået	frem	til	undervejs.	Det	er	intentionen,	at	læseren	får	indblik	i	vores	

projektarbejde,	når	det	spejles	i	de	begreber	og	koncepter,	som	præsenteres	og	diskuteres	i	

rapporten.	Det	kan	gavne	gruppen	selv,	da	teoretisering	og	refleksion	om	det	

problemorienterede	projektarbejdet,	har	ledt	til	indsigter	og	erkendelse,	om	den	

arbejdsform	vi	har	–	og	formentlig	kommer	til	–	at	beskæftige	os	med	de	kommende	år	på	

universitetet.		

Vi	har	haft	en	hermeneutisk	tilgang	til	projektarbejdet,	hvor	vi	har	skiftet	synsvinkel	for	at	

forstå	og	finde	svar	på	vores	problemstilling.	I	forskerrollen	har	vi	erhvervet	os	teoretisk	

viden	om	genstandsfeltet,	der	gjorde	os	i	stand	til	at	stille	os	kritisk	overfor	problemer,	og	

koble	det	til	vores	egne	erfaringer,	og	det	som	har	undret,	bekymret	og	inspireret	os	som	

studerende.	Med	inspiration	i	litteraturen,	har	vi	også	i	rollen	som	studerende	fundet	grund	

til	at	undre	os	over,	hvordan	det	har	påvirket	vores	empiriske	tilgang	til	feltet	(Brinkmann,	

2013).	Undervejs	i	projektforløbet	har	vi	løbende	haft	vores	forskellige	roller	for	øje	og	

diskuteret	skellet	mellem	disse	både	i	gruppen	og	på	vejledermøder.	Det	er	i	disse	

situationer,	at	vores	engagement	og	erfaringsverden	som	studerende	og	vores	erhvervede	

kyndighed	inde	for	vores	forskningsfelt	er	kommet	til	udtryk.		

Det	er	særligt	gennem	diskussionerne	i	gruppen,	hvor	vores	teoretiske	viden	blev	sat	i	spil,	

at	vi	nåede	en	erkendelse.	Enkelte	begreber,	som	vi	i	forbindelse	med	projektet	har	søgt	at	

forstå,	er	blevet	diskuteret	utallige	gange,	men	endte	ofte	ubemærket	i	omfattende	

videnskabsfilosofiske	diskussioner	–	intersubjektive	erkendelsesprocesser	om	

grundlæggende	og	komplekse	videnskabelig	problemer.		

Projektarbejdets	format	har	styrket	vores	teoretiske	kompetencer,	både	i	øvelsen	af	at	

sætte	ord	på	tanker	og	ved	at	formidle	sin	viden.	I	tilfælde	af	teoretiske	spørgsmål	har	vi	
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kunne	sparre	med	hinanden	internt	i	gruppen,	gennem	fælles	dialog,	og	derigennem	

revideret	vores	videnshuller	ad	hoc	ved	at	lære	fra	hinanden.	Tænker	vi	tilbage	på	på	hele	

semester-projektets	forløb,	er	det	gruppen	selv,	der	har	været	hinandens	undervisere4.		

Det	brede	teoretiske	og	faglige	landskab,	som	undersøgelsen	har	bevæget	sig	igennem	og	

på	tværs	af	har	gjort,	at	den	tilgang	der	har	været	vigtigst	for	vores	projekt	er	og	bliver	det	

tværgående	kollaborative	samarbejde:	Vi	har	inde	for	det	system,	der	stilles	op	af	RUC,	

interageret	med	aktører,	der	med	fælles	mål	om	at	forbedre	RUC-modellen,	har	måttet	

overskride	og	bryde	med	fag,	discipliner,	videnskaber,	akademiske	grader,	studerende-

vejleder	forhold,	for	at	dele	den	viden	der	var	nødvendig	i	praksis	for	at	forbedre	POP	og	

RUC.	Den	samme	nødvendighed	for	kollaboration	vil	komme	til	udtryk	på	Thirdroom,	og	en	

evaluering	heraf,	vil	derfor	være	fremtrædende	igennem	store	dele	af	vores	projektrapport.			

2.3:	RUC:	en	større	kollaborativ	proces			

Gruppen	har	ikke	blot	indgået	et	samarbejde	med	Thirdroom,	hvor	vi	løbende	har	diskuteret	

hvilken	indflydelse	Thirdroom	ville	kunne	få	for	RUC	og	POP.	Det	kan	siges,	at	gruppen	også	

implicit	har	været	en	del	af	et	større	samarbejde,	som	ikke	lader	sig	vise	eksplicit	på	nært	

hold,	men	må	ses	i	et	større	perspektiv.	Et	fællesprojekt	der	startede	i	årene	op	til	mod	

opførelsen	af	RUC	1972,	hvor	studerende	lige	siden	har	været	med	til	at	forme	den	

universitetsuddannelse	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015a:	4).			

2.4:	Empirisk	materiale	om	Thirdroom	

Rapportens	primære	empiriske	materiale	er	opstået	gennem	løbende	kontakt	med	

forskellige	aktører,	med	tilknytning	til	Thirdroom,	da	Thirdroom	parallelt	med	rapportens	

tilblivelse,	også	er	blevet	udviklet.	Dette	har	gjort	det	nødvendigt	at	have	den	løbende	

ajourførende	korrespondance	med	Thirdroom	aktører.	Vi	har	siden	starten	af	semesteret	

modtaget	det	nyeste	design-materiale	fra	Thirdroom	hen	af	vejen	som	det	blevet	designet	

og	redesignet.	Design	Materialet	består	i	en	samling	pdf’er	med	visualiseringer	af	funktioner	

og	layout,	med	tilhørende	beskrivelser	og	forklaringer	(som	det	eksempelvis	kan	ses	i	bilag	

																																																								
4	Vi	har	dog	haft	møder	og	kontakt	online	med	vores	vejleder	Alfred	Birkegaard,	hvor	sparring	med	ham	har	
kunnet	lede	os	på	vej.	Samt	en	opponentgruppe,	der	har	leveret	kritik	feedback	på	opgaven.	
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1,	som	er	en	samling	af	visualiseringer	over	Thirdrooms	aktuelle	design).	Gennem	adgangen	

til	dette	materiale	har	vi	kunne	holde	os	opdaterede	på	udviklingen	af	Thirdroom.	

Et	interview	med	en	af	grundlæggerne	af	Thirdroom	

For	at	give	et	større	indblik	i	tankerne	omkring	Thirdroom	har	vi	udført	et	ustruktureret	og	

åbent	interview	med	Katja	Carlsen,	medstifter	af	Thirdroom,	på	baggrund	af	de	syv	

interview	faser,	som	beskrevet	i	Interview	-	Det	kvalitative	forskningsinterview	som	

håndværk	(2015)	af	Kvale	&	Brinkmann.	Disse	syv	faser	væsentlige	både	til	forberedelse,	

udførelse	og	behandling	af	interviewet	(Kvale	&	Brinkmann,	2015).	

I	interviewets	første	fase,	tematisering,	definerede	vi	forud	for	interviewet	en	

problemstilling	og	nærtliggende	emner,	hvori	vi	ønskede	fokus	for	interviewet	skulle	

udfoldes.	I	anden	fase,	design,	har	vi	udarbejdet	en	interviewguide.	På	baggrund	af	den	

åbne	og	ustruktureret	interviewform,	valgte	vi	at	have	nogle	generelle	åbne	spørgsmål,	som	

gav	mulighed	for	Kajta	at	snakke	mere	eller	mindre	frit	inden	for	nogle	specifikke	områder	af	

Thirdroom.	Dertil	havde	vi	også	nogle	opfølgende	konkrete	spørgsmål,	som	vi	på	forhånd	

vidste	vi	gerne	ville	have	svar	på.	Tredje	fase,	interview,	er	hvor	selve	interviewet	blev	

udført.	Det	foregik	i	OML,	ud	fra	vores	interviewguide.	Desuden	var	hele	projektgruppen	

representerer,	da	interviewstrukturen	også	mulig	gjorde	diskussion	omkring	nogle	af	de	

berørte	emner	fra	tematisering.	Interviewets	fjerde	fase,	transkribering,	har	bestået	af	den	

næsten	fuldkommen	transskribering	af	interviewet,	bortset	fra	mindre	dele	af	interviewet	

der	i	transskriptions	øjeblikket	er	forekommet	irrelevante,	i	henhold	til	den	udvikling	der	har	

været	i	rapportens	fokus,	eller	Thirdrooms	design.	I	femte	fase,	analyse,	har	vi	med	

udgangspunkt	i	teorien,	set	efter	nogle	fælles	referencerammer,	til	at	understøtte	eller	

diskutere.	Dertil	var	der	vurderet	potentielle	nye	emner	og	temaer.	Interviewets	resultat	og	

validering,	som	et	den	sjette	fase,	er	med	udgangspunkt	i	yderligere	empirisk	materiale	og	

samtaler	med	vores	vejleder,	Alfred	Birkegaard,	blevet	vurderet.	De	temaer	der	er	blevet	

berørt	i	interviewet,	vurderede	vi	havde	en	vis	pålidelighed,	hvis	man	ser	på	den	

interviewets	persons	position	inden	for	de	undersøgte	område.	Som	del	af	syvende	og	sidste	

fase,	rapportering,	bruger	vi	den	tilegnede	empiri	gennem	rapporten,	da	den	understøtter	i	

flere	dele	af	rapporten,	som	en	beskrivende	objektiv	del,	men	også	i	en	dybere	

analyserende	diskuterende	del.	
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Kapitel	3:	En	beskrivelse	af	Thirdroom	

Følgende	beskrivelse	er	lavet	på	baggrund	af	grundidéen	med	hjemmesiden	‘Thirdroom’.	

Det	design	vi	henviser	til,	er	dermed	hjemmesidens	aktuelle	stadie.	Det	er	her	vigtigt	at	

pointere,	at	hjemmesidens	elementer	stadig	er	under	forandring/udvikling.	Med	det	sagt,	

har	vi	gennem	et	interview	med	en	af	personerne	bag	Thirdroom,	Katja	Carlsen	og	ved	

møder	med	Alfred	Birkegaard,	fået	bekræftet	at	de	nuværende	elementer	(de	tre	timelines	

og	Challenge	Boardet)	er	konstante.		

Thirdroom	er	skabt	ud	fra	et	ønske	om	og	et	behov	for	at	have	et	sted	for	den	viden	der	

opstår	og	produceres	i	løbet	af	et	projekt,	for	dertil	at	undgå	at	den	producerede	viden	ikke	

går	tabt.	

Det	er	jo	opstået	på	baggrund	af	et	konkret	behov	som	vi	sådan	set	har	set	og	også	selv	følt	

da	vi	også	selv	var	studerende.	Som	lå	at	når	at	man	har	lavet	en	rapport	eller	en	opgave	

eller	et	speciale	eller	en	phd	for	den	sags	skyld,	så	aflevere	man	det	og	så	på	en	eller	anden	

sjov	måde	så	går	det	i	glemmebogen.	(Bilag	2	–	Katja,	2017:	00.37)	

Det	rummer	både	de	færdige	projektrapporter,	men	giver	også	et	blik	ind	i	det	forløb	

projektet	har	været	igennem.	Thirdroom	søger	at	få	den	viden	der	produceres	frem	i	lyset	

og	gjort	tilgængelig	for	omverdenen,	så	den	kan	blive	brugt	og	være	med	til	at	skabe	en	

synergi-effekt	i	vidensproduktion	på	tværs	af	fag	og	kompetencer.		

[...]	alt	den	fantastiske	nye	forskning	der	foretages	af	sindssygt	seje	studerende	med	

tidsrelevante	interesser,	som	i	princippet	er	betalt	af	menige	skatteyder,	den	kommer	ingen	i	

verden	til	nytte	[...]	og	det	er	jo	super	ærgerligt.	Specielt	sådan	et	sted	som	roskilde	

universitet	hvor	i	jo	arbejde	problemorienteret	og	kigger	på	de	faktiske	problemstillinger	ud	i	

verdenen.	(Bilag	2	–	Katja,	2017:	01.20)	

Generelt	for	platformen	er	menulinjen	øverst	på	siden.	Den	er	at	se	uanset	hvor	du	befinder	

dig	på	hjemmesiden.	Det	er	via	denne	at	man	navigerer	mellem	tre	kategorier	og	har	link	til	

søgefunktion,	beskeder	og	egen	profil.	

Thirdroom	består	grundlæggende	af	fire	dele:	Project	Timeline,	Library,	Personal	Portfolio	og	

Challenge	Board.	
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3.1:	Project	timeline	

Project	Timeline	(se	figur	2)	er	en	tidslinje	med	oversigt	over	projektets	forløb	og	en	slags	

fælles	skrivebord,	som	alle	i	projektgruppen	har	adgang	til.	Den	kan	bruges	til	at	planlægge	

projektets	forløb	og	give	et	fælles	overblik	i	gruppen,	for	hvornår	hvilke	ting	skal	være	

færdigt.		

Der	er	tre	obligatoriske	milepæle	på	projektets	tidslinje:	Projektdannelse,	

midtvejsevaluering	og	aflevering.	Afleveringen	fungerer	både	som	et	sted	man	uploader	sin	

færdige	projektrapport,	men	også	sine	eventuelle	produkter	såsom	apps,	film	eller	visuel	

dokumentation	af	fysiske	konstruktioner.	Udover	de	tre	obligatoriske	milepæle	er	der	

mulighed	for,	at	gruppemedlemmerne	selv	kan	tilføje	op	til	6	punkter	på	tidslinjen.	Disse	

kunne	være	interviews	der	skal	foretages	eller	kontekstuel	viden	der	skal	indsamles	fra	

forskellige	bøger	eller	artikler.	Undervejs	kan	gruppemedlemmer	lægge	referencer	eller	links	

til	litteratur	op,	så	det	er	tilgængeligt	for	de	andre	i	gruppen.		

Udover	punkterne	på	tidslinjen	er	der	desuden	en	oversigt	i	venstre	side	over	gruppens	

medlemmer	og	til	højre	en	advisor	“knap”	der	bruges	til	at	tilføje	gruppens	vejleder	på	det	

pågældende	projekt	og	efterfølgende	fungere	som	link	til	kontaktfunktion,	man	bruger	til	at	

kommunikere	med	vejleder.	Tidslinjen	giver	også	vejleder	indblik	i	gruppens	proces	og	giver	

denne	mulighed	for	at	opdatere	sig	løbende	og	ikke	kun	til	vejledermøder.	Nederst	på	siden	

er	der	direkte	links	til	Google	Docs	og	Skype,	der	yderligere	er	med	til	at	samle	gruppens	

kommunikation	omkring	projektet.	
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3.2:	Library						 	

Library	(se	figur	3)	er	det	sted,	hvor	alle	de	færdige	projektrapporter	ender.	Projekterne	er	

præsenteret	med	en	billedforside	og	er	sorteret	i	kategorier	som	eksempelvis	"latest	

projects",	"featured	projects"	eller	"most	bookmarked	projects".	Under	hvert	projekt	er	der	

desuden	projektets	titel	og	nogle	nøgleord	-	også	kaldet	hashtags.		

Der	er	mulighed	for	at	bookmarke	hvert	projekt	til	en	privat	liste	så	man	hurtigt	kan	finde	

dem	til	senere	læsning	og	research.	Øverst	på	siden	er	det	muligt	at	søge	på	specifikke	

nøgleord	og/eller	sortere	projekterne	efter	type	og	institut.		

Det	er	desuden	også	muligt	at	gå	ind	på	hver	af	de	kategorier,	de	viste	projekter	er	sorteret	

efter.	Dette	gøres	via	"View	more"	knappen,	der	befinder	sig	yderst	til	højre	på	siden	

umiddelbart	over	hver	"hylde"	med	projekter.	Gennem	projekter	kan	man	få	adgang	til	den	

pågældende	gruppes	tidslinje,	så	man	kan	få	indblik	i,	hvordan	deres	fremgangsmåde	har	

været.	Man	kan	også	se	projektgruppens	medlemmer.	

Der	er	desuden	mulighed	for	at	filtrere	de	viste	projekter	efter	“Product	type”,	“Degree”	og	

“Department”	via	de	tre	menuer	i	toppen	af	billedet.		

Figur	2:	Thirdrooms	Project	Timeline,	kilde:	se	bilag	1	
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Figur	3:	Thirdrooms	Library,	kilde:	se	bilag	1	
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3.3:	Personal	Portfolio	

Personal	Portfolio	(se	figur	4)	er	den	personlige	profil.	Øverst	til	venstre	ses	profilbillede,	

navn	og	studieretning.	Underneden	er	der	en	lille	tekst	der	indeholder	en	beskrivelse	af	den	

pågældende	bruger	i	en	faglig	kontekst.	

Under	den,	en	oversigt	over	hvem	brugeren	har	arbejdet	sammen	med	i	de	forskellige	

projekter.	Billederne	af	samarbejdspartnerne	fungerer	desuden	som	links	til	brugernes	egne	

profiler.	Centralt	på	profilen	er	det	aktuelle	projekt.	Dette	præsenteres,	ligesom	på	

biblioteket	med	et	billede,	en	titel	og	nogle	nøgleord	(hashtags).	Man	kan	herfra	trykke	på	

"læs	mere"	og	få	adgang	til	det	igangværende	projekts	tidslinie.	

Under	dette	er	der	et	felt	med	to	funktioner.	"Project	timeline"	giver	en	oversigt	over	de	

projekter	brugeren	har	skrevet	gennem	sin	studietid.	"Bookmarks"	er	de	projekter	fra	

biblioteket	brugeren	har	gemt	til	senere	læsning.		Med	denne	blanding	af	indhold	og	

funktioner	fungerer	Personal	Portfolio	både	som	en	base	til	anvendelse	for	brugeren,	men	

også	som	et	slags	cv,	der	løbende	opdateres	som	studietiden	skrider	frem.		
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Figur	4:	Thirdrooms	Personal	Portfolio	
kilde:	se	bilag	1	
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3.4:	Challenge	Board	

Et	fjerde	og	centralt	element	ved	Thirdroom	er	dets	Challenge	Board.	Her	er	der	mulighed	

for,	at	alle	lige	fra	studerende	til	internationale	organisationer	kan	poste	challenges	(bilag	1),	

som	de	studerende	kan	tage	op	og	bruge	som	grundlag	for	deres	projekt.	

Challenge	Board	er	inddelt	efter	FN’s	17	verdensmål	for	bæredygtig	udvikling	(se	uddybning	

i	afsnit	4.1),	og	for	at	løse	eller	poste	en	challenge	(et	problem),	vælges	først	det	mål,	der	

passer	til	den	pågældende	challenge	(se	figur	5.1).		

Når	man	klikker	på	det	mål,	som	relaterer	sig	til	det,	man	ønsker	at	løse	eller	poste,	bliver	

man	viderestillet	til	en	ny	side,	som	viser	en	oversigt	over	det	udvalgte	mål.	Hvis	man	

eksempelvis	klikker	på	mål	nr.	1,	kan	man	læse	en	kort	uddybelse	af	målet	om	at	udrydde	

fattigdom,	samt	finde	en	oversigt	over	aktuelle	Challenges	eller	eksisterende	projekter	der	

relaterer	sig	til	målet	(se	figur	5.2).		

Dog	skal	det	siges,	at	man	også	på	forsiden	kan	klikke	på	ikonet	“post	challenge”	(se	bilag	1	

for	billede	af	hele	forsiden)	uden	at	skulle	ind	gennem	FNs	verdensmål.	Thirdroom	har	

desuden	tilføjet	et	punkt	nr.	18,	hvor	det	også	er	muligt,	at	finde	eller	poste	en	challenge,	

som	falder	uden	for	FN’s	17	verdensmål.	

	

	

Figur	5.1:	Thirdrooms	Challenge	Board,	udklip	fra	forside		
kilde:	se	bilag	1	
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Figur	5.2:	Thirdrooms	Challenge	Board,	1.	mål		
kilde:	se	bilag	1	
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Kapitel	4:	Tværvidenskabelig	kollaboration	på	

Thirdroom	

Følgende	kapitlet	har	til	formål	at	give	et	billede	af	den	udvikling,	der	har	været	inden	for	

tværvidenskab	–	fra	disciplinorienteret	-	til	tværdisciplinær	forskning,	samt	hvordan	

kollaboration	finder	indpas	i	tværvidenskabelige	videns-	og	forskningsprocesser.	En	

udvikling	der	viser	at	forskning	i	højere	grad	er	begyndt	at	finde	sted	på	tværs	af	–	eller	helt	

uden	for	–	disciplinernes	grænser.		

De	første	tre	afsnit	tager	udgangspunkt	i	antologien	Tværvidenskab	i	teori	og	praksis,	især	

med	fokus	på	kapitlet	Tværfaglighed	–	rødder	og	typer	(Enevoldsen,	2012),	og	skelner	

mellem	de	forskellige	variationer	inden	for	tværvidenskab:	multi-,	inter-	og	

transdisciplinaritet.	Disse	sættes	i	kontrast	til	den	strenge	opdeling	af	disciplinerne,	hvor	

tilgangen	til	forskningen	er	monodisciplinær.	Den	monodiciplinære	forskning,	bliver	

problematiseret	med	henblik	på	at	vise	at	forskning	på	tværs	af	discipliner	er	nødvendig	for,	

at	forskningen	kan	blive	mere	anvendelig	og	samfundsrelevant.	

Kapitlets	fjerde	afsnit;	Kollaboration	i	tværvidenskab,	vil	bygge	på	Shirley	M.	Hords	definition	

af	kollaborationsbegrebet	fra	1986,	samt	en	forståelse	af	kollaboration	som	værende	

tværvidenskabelig	proces.	Sidstnævnte	vil	blive	undersøgt	med	udgangspunkt	i	vores	

vejleder,	Alfred	Birkegaards,	ph.d	afhandling;	Kollaboration	–	på	kanten	af	et	nyt	paradigme	

(2016),	hvor	der	gives	indblik	i,	hvordan	kollaboration	kan	indgå	i	tværvidenskab,	samt	

hvordan	informationsteknologien	har	været	med	til	at	skabe	muligheden	for	dette.	Afsnittet	

trækker	især	på	en	tanke	om,	at	vi,	for	at	kunne	imødekomme	samfundets	og	verdens	

komplekse	problemer,	i	højere	grad	må	indgå	samarbejder	på	tværs	af	forskellige	

mennesker,	systemer	og	landegrænser.		

Samlet	set	skal	kapitlet	ved	en	gennemgående	brug	af	eksempler	give	indsigt	i,	hvorfor	

tværvidenskab	og	kollaboration	er	relevante	og	aktuelle	begreber,	når	vi	undersøger	

Roskilde	Universitet	og	Thirdroom.		
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Figur	6:	Egen	begrebsafklaring	udarbejde	på	baggrund	af	
definitioner	fra,	kilde:	Enevoldsen	og	Jelsøe,	2012	

	

Disciplin	 Begrebet	bruges	om	det	fag,	der	undervises	i	på	en	uddannelse,	men	
også	om	de	forskningsfelter	der	forskes	i.	Forskningsfelter	arbejder	ofte	
inden	for	rammerne	af	ens	eller	beslægtede	teorier	med	brug	af	de	
samme	metoder,	og	kan	have	et	mere	eller	mindre	bredt	defineret	
objekt.	

Monodisciplinaritet	
	

Begrebet	bruges	om	en	disciplinorienteret	tilgang,	hvor	forskningen	
foregår	isoleret	inden	for	de	enkelte	discipliners	grænser.	

Tværfaglighed	 Begrebet	bruges	i	relation	til	uddannelse	og	forskningsgrupper,	som	
består	af	flere	fagligheder	eller	discipliner.	En	projektgruppe	er	f.eks.	
tværfaglig,	hvis	den	består	af	gruppemedlemmer	fra	forskellige	
fagligheder.	

Tværvidenskab	 Begrebet	bruges	i	relation	til	forskning	og	er	en	fællesbetegnelse	for	de	
forskningstilgange,	som	går	på	tværs	af	discipliner	eller	bredere	
videnskaber.	Begrebet	bruges	også	om	den	forskningstræning,	som	
foregår	i	det	problemorienterede	projektarbejde.		

Tværdisciplinaritet	 Begrebet	bruges	om	en	forskningstilgang,	som	går	på	tværs	af,	og	evt.	
bryder	med,	disciplinerne.		

Multidisciplinaritet	 Begrebet	bruges	om	en	disciplinorienteret,	men	tværvidenskabelig	
tilgang	til	forskning,	hvor	disciplinerne	hver	for	sig	bidrager	til	forskningen	
uden	at	disciplinernes	grænser	overskrides.	Disciplinerne	arbejder	
isoleret	fra	hinanden,	parallelt	med	det	samme	problem.		

Interdisciplinaritet	 Begrebet	bruges	om	en	tværvidenskabelig	tilgang	til	forskning,	hvor	der	
foregår	en	interaktion	mellem	disciplinerne.	Interaktionen	sker	ved	at	
disciplinerne	samarbejder	og	gensidigt	påvirker	hinanden	teoretisk	og	
metodisk,	men	hvor	der	stadig	er	faste	grænser	mellem	disciplinerne.		

Transdisciplinaritet	 Begrebet	bruges	om	en	tværvidenskabelig	tilgang	til	forskning,	hvor	
forskningen	finder	sted	i	systemer,	hvor	der	der	ikke	længere	er	faste	
grænser	mellem	disciplinerne.			
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4.1:	Monodisciplinaritetens	begrænsninger		

Udviklingen	inden	for	forskning	og	viden	var,	langt	op	i	1900	tallet,	i	høj	grad	præget	af	

tidens	opsplitning	af	vidensområder	i	faglige	discipliner.	Forskningen	var	disciplinorienteret,	

og	var	dermed	isoleret	inden	for	de	enkelte	discipliners	grænser	–	en	tilgang	til	forskning	og	

viden	som	stadig	præger	hovedparten	af	den	forskning,	der	foregår	på	traditionelle	

universiteterne	i	dag,	såsom	Københavns	Universitet.	(Enevoldsen,	2012:	12)	

Thyge	Enevoldsen	problematiserer	den	monodisciplinære	tilgang	i	sit	kapitel	Tværfaglighed	

–	rødder	og	typer	(2012).	Ifølge	Enevoldsen	er	der	en	fare	ved	at	benytte		denne	tilgang:	

“Den	kan	bevæge	sig	væk	fra	den	samfundsrelevans	og	de	samfundsproblemer,	der	ofte	var	

drivkraften	bag	forskningen”	(Enevoldsen	&	Jelsøe,	2012:	12).	Forskning	inden	for	en	

traditionel	akademisk	disciplin	anklages	for	at	være	forældet,	og	for	ikke	længere	at	bidrage	

til	øget	viden.	“Argumentet	er,	at	fortsat	forskning	inden	for	en	traditionel	disciplin	

efterhånden	får	karakter	af	finpudsning	af	allerede	kendt	teoretisk	eller	metodisk	viden”	

(Enevoldsen,	2012:	33).	

Når	forskning	foregår	isoleret	indenfor	en	enkelt	disciplin,	har	den	altså	sine	begrænsninger	

og	det	samme	har	den	viden	der	produceres.	Den	viden	som	produceres	inden	for	de	

enkelte	discipliner	kaldes	monodisciplinær	viden	–	altså	viden	fra	én	disciplin.	Når	man	

tænker	på	mængden	af	viden,	som	vi	har	adgang	til	i	dag,	er	det	umuligt	at	vide	alt	om	

alting,	og	en	sådan	fuldkommen	beherskelse	af	viden	kan	derfor	ikke	forventes	inden	for	

forskning.	Alligevel	anklages	monodisciplinær	viden	for	at	være	meget	begrænset	og	at	der	

ved	monodisciplinær	viden	er	fare	for,	“at	studieobjekterne	anskues	med	enkeltfaglige	

skyklapper”	(Enevoldsen,	2012:	33).		

Derudover	kritiseres	monodisciplinær	forskning	for	at	være	begrænset	teoretisk	og	

metodisk,	eftersom	at	vidensproblemer	nemt	kan	overses,	når	de	ikke	findes	inden	for	de	

enkelte	discipliners	grænser.	Derudover	begrænses	muligheden	for,	at	et	teoretisk	eller	

metodisk	gennembrud,	kan	medføre	et	gennembrud	på	et	andet	område	(Enevoldsen,	

2012:	33).	Sidst	men	ikke	mindst	er	det	“vanskeligt	inden	for	en	disciplin	at	analysere	de	

komplekse	(praktiske)	problemer,	som	præger	dagens	samfund”	(Enevoldsen,	2012:	33).		
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Et	eksempel	på	monodisciplinaritetens	begrænsninger	kan	dermed	sættes	i	relation	til	FNs	

17	Verdensmål	for	bæredygtig	udvikling	(Sustainable	Development	Goals	(SDGs)),	som	

trådte	i	kraft	d.	1.	januar	2016.	Målene	skal	sætte	kurs	mod	“en	mere	bæredygtig	udvikling	

for	både	mennesker	og	planeten,	vi	bor	på”	(Verdensmaalene.dk:	Verdensmålene,	n.	d.).	De	

nye	mål	vil	være	gældende	for	alle	FNs	medlemslande,	da	nutidens	og	fremtidens	mange	

komplekse	udfordringer	har	store	konsekvenser	både	regionalt	og	globalt,	og	dermed	må	

løses	i	fællesskab.	Det	anerkendes	at	“social,	økonomisk	og	miljømæssig	udvikling,	fred,	

sikkerhed	og	internationalt	samarbejde	er	tæt	forbundne”	(Verdensmaalene.dk:	

Verdensmålene),	og	at	der	dermed	må	ydes	en	integreret	indsats	for	at	holdbare	

udviklingsresultater	kan	opnås	(Verdensmaalene.dk:	Verdensmålene,	n.	d.)		

Det	ligger	altså	implicit	i	FN’s	verdensmål,	at	monodisciplinær	forskning	ikke	længere	er	

tilstrækkelig.	Det	samme	kan	så	siges	om	Thirdrooms	Challenge	Board:		

Som	det	fremgik	af	forrige	kapitels	afsnit	3.4,	bliver	der	på	Thirdrooms	Challenge	Board	

netop	lagt	op	til	arbejdet	med	de	globale	problemstillinger,	som	FNs	17	verdensmål	arbejder	

på	at	imødegå.	På	Thirdrooms	Challenge	Board	er	arbejdet	med	de	forskellige	mål	ikke	

forbeholdt	specifikke	fagligheder,	og	en	fortolkning	heraf	kunne	derfor	være,	at	designet	af	

Challenge	Board	i	sig	selv	er	en	hentydning	til,	at	problemerne	bør	løses	tværfagligt	på	tværs	

af	disciplinerne.			

Som	modsvar	til	den	monodisciplinære	forsknings-	og	videns	begrænsninger,	har	der	

udviklet	sig	en	række	tværvidenskabelige	forskningstilgange,	som	i	større	eller	mindre	grad	

indebærer,	at	der	samarbejdes	på	tværs	af	disciplinerne:	multidisciplinaritet,	

interdisciplinaritet	og	transdisciplinaritet	(Enevoldsen,	2012).		

4.2:	På	tværs	af	disciplinerne	

Den	første	tilgang;	multidisciplinaritet,	er	en	tværvidenskabelig,	men	stadig	

disciplinorienteret	tilgang	til	forskning.	Her	bliver	der	trukket	på	viden	fra	forskellige	

discipliner,	men	uden	at	de	enkelte	disciplinære	tilgange	bliver	brudt.	Et	eksempel	på	dette	

kunne	eksempelvis	være	en	antologi	som	indeholder	en	række	forskellige	kapitler	skrevet	af	

forskellige	forfattere.	En	antologi	har	typisk	et	fælles	emne,	som	bliver	belyst	fra	forskellige	

vinkler	i	de	forskellige	kapitler,	som	er	skrevet	uafhængigt	af	hinanden	(Enevoldsen,	2012).	
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Et	på	nogen	vis	lignende	eksempel	kunne	være	Thirdrooms	Challenge	Board.	Det	

multidisciplinære	arbejde	ville	her	komme	til	udtryk	ved,	at	FNs	17	verdensmål	ville	blive	

bearbejdet	ud	fra	forskellige	faglige	perspektiver.	Klikker	man	ind	på	et	af	målene	på	

Challenge	Boardet,	bliver	man	(som	beskrevet	i	beskrivelsen	i	afsnit	3.4)	viderestillet	til	en	

side,	hvor	der	blandt	andet	er	en	oversigt	over	projekter,	som	relaterer	sig	til	det	enkelte	

mål.	For	at	bruge	antologien	som	metafor,	ville	det	enkelte	verdensmål	fungere	som	

antologien,	som	så	indeholder	forskellige	projektrapporter,	som	typisk	er	skrevet	

uafhængigt	af	hinanden,	men	som	alle	belyser	samme	emne,	netop	det	enkelte	verdensmål.	

Som	en	videreudvikling	af	den	multidisciplinære	tilgang	kom	bl.a.	den	interdisciplinære	

tilgang,	som	gik	skridtet	videre	indenfor	tværvidenskab.	

Hvor	disciplinerne	før	arbejdede	parallelt	med	de	samme	problemer	(multidisciplinaritet),	

handler	det	ved	interdisciplinaritet	om,	at	der	skal	foregå	et	samarbejde	med	gensidig	

påvirkning	teoretisk	og	metodisk	(Enevoldsen,	2012:	32).	Inden	for	denne	tilgang	foregår	der	

den	interaktion	mellem	disciplinerne	og	de	teorier	og	metoder	som	ligger	inden	for	

disciplinernes	grænser:		

Én	form	er,	at	teorierne	udviklet	inden	for	én	disciplin	påvirker	det	teoretiske	arbejde	

indenfor	en	anden	disciplin,	eller	at	forskerne	inden	for	én	disciplin	overtager	og	

videreudvikler	teorier	udviklet	i	den	anden	disciplin.	På	samme	måde	som	man	her	kan	tale	

om	teoretisk	interdisciplinaritet,	kan	man	tale	om	metodisk	interdisciplinaritet,	hvor	forskere	

inden	for	én	disciplin	benytter	sig	af	metoder	fra	en	anden	(Enevoldsen,	2012:	31).	

I	dansk	sammenhæng	blev	den	interdisciplinære	forskningstilgang	ført	til	praksis	på	Roskilde	

Universitet	i	1972	og	på	Aalborg	Universitet	i	1974.	Disse	to	universiteter	lægger	begge	stor	

vægt	på	tværfaglighed.	På	RUC	socialiseres	de	studerende	i	to	fagligheder	på	den	såkaldte	

kombinationsuddannelse	(se	kapitel	6).	Her	bliver	uddannelsens	to	fag	nemlig	vægtet	lige	

højt	og	dermed	opretholdes	tværfagligheden	(Enevoldsen,	2012).		

I	det	problemorienterede	projektarbejde	på	Roskilde	Universitet	er	tværfagligheden	en	del	

af	formålet	med	arbejdet.	Her	er	det	ikke	disciplinernes	forståelsesrammer,	men	derimod	

problemet,	som	er	styrende	for	studiet	(Enevoldsen,	2012).		
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Samme	problemorientering	kommer	til	udtryk	på	Thirdrooms	Challenge	Board.	I	stedet	for	

en	kategorisering	af	discipliner	eller	fag,	som	man	kan	skrive	sit	projekt	ud	fra,	er	der,	som	

tidligere	nævnt,	på	Challenge	Board	derimod	en	kategorisering	af	problemer	(FNs	

verdensmål),	som	man	kan	skrive	sit	projekt	ud	fra.	På	Thirdroom	er	det	altså	også	

problemet	som	er	styrende	for	studiet.	Dermed	gives	der	på	Thirdroom	også	mulighed	for,	

at	der	i	de	enkelte	projekter	kan	foregå	en	interaktion	mellem	disciplinerne	metodisk	og	

teoretisk,	eftersom	at	det	ikke	er	de	disciplinære	rammer,	som	er	styrende	for	

projektarbejdets	udformning.	

En	vigtig	pointe	er	også,	at	“mens	øget	specialisering	kan	isolere	forskere	fra	hinanden,	

lægger	interdisciplinær	forskning	op	til	etablering	af	forskningsteam”	(Enevoldsen,	2012:	

35).	Gennem	samarbejdet	i	forskningsteams	på	de	interdisciplinære	studier	opstår,	i	

modsætning	til	de	monodisciplinære	studier,	muligheden	for	at	bryde	med	de	faglige	

barrierer	og	dermed	opstår	også	muligheden	for	at	kunne	beskæftige	sig	med	bredere	

samfundsproblemer	(uddybet	i	afsnit	4.4).	Den	interdisciplinære	forskning	kommer	altså	

tættere	på	de	samfundsmæssige	problemer	(Enevoldsen,	2012).		

Det	skal	dog	understreges	at	interdisciplinære	tilgange	ikke	nødvendigvis	bryder	med	

disciplinerne	–	“Der	er	stadig	tale	om,	at	viden,	teorier	og	metoder,	selvom	de	udvikles	og	

udveksles	mellem	discipliner,	bruges	til	at	udvikle	disciplinerne”	(Enevoldsen,	2012:	35).	

Derudover	kan	der	opstå	nogle	problemer	i	det	interdisciplinære	studie,	hvis	en	teori	inden	

for	én	disciplin	bruges	på	problemstillinger	inden	for	en	anden,	uden	at	der	reflekteres	over,	

om	resultatet	er	brugbart	(Enevoldsen,	2012).	

Gennem	de	interdisciplinære	samarbejder	i	1970,	skete	der	en	udvikling	inden	for	forskning	

og	viden,	hvor	der	i	højere	grad	rent	faktisk	blev	brudt	med	disciplinernes	grænser.	Dette	

førte	til	nye	tilgange	til	forskning,	nemlig	transdisciplinære	tilgange	(Enevoldsen,	2012).	“Her	

er	der	ikke	længere	bare	tale	om	interaktion	og	gensidigt	udbytte	af	samarbejde	mellem	

specialiserede	forskere,	men	hvor	dette	foregår	inden	for	et	system	uden	faste	grænser	

mellem	disciplinerne”	(Enevoldsen,	2012:	35).		

På	Thirdroom	skabes	der	et	problemorienteret	rum,	hvor	et	brud	med	disciplinerne	ikke	er	

usandsynligt.	Arbejdet	med	metoder	og	teorier	sker	inden	for	et	udvalgt	problemfelt,	hvor	

der	ikke	er	grænser	for,	hvilke	teorier	og	metoder	der	kan	anvendes	for	at	løse	problemet.	
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Problemløsningen	afhænger	dermed	ikke	af	disciplinernes	teorier	og	metoder,	men	i	højere	

grad	af	den	viden	der	findes	inden	for	problemfeltet.	Man	kan	argumentere	for,	at	

Thirdrooms	Challenge	Board	i	sig	selv	er	et	system	uden	faste	grænser	mellem	disciplinerne,	

hvor	interaktion	og	gensidigt	udbytte	af	samarbejde	kan	forekomme	i	projektarbejdet.				

Den	transdisciplinære	tilgange	til	forskning	er	med	tiden	blevet	mere	almindelige	på	trods	

af,	at	der	har	været	manglende	enighed	omkring,	hvad	sådanne	tilgange	skal	indeholde.	

Udviklingen	indenfor	transdisciplinære	studier	er	især	gået	i	tre	retninger	(Enevoldsen,	

2012),	som	vil	blive	uddybet	i	det	kommende	afsnit.	

4.3:	Den	transdisciplinære	forskning	

Det	er	ifølge	Enevoldsen	(2012)	en	udbredt	opfattelse,	at	der	er	behov	for	flere	typer	

forskning:	“Grundforskning	og	den	monodisciplinære	forskning	kan	på	sigt	bidrage	til	

gennembrud	i	andre	forskningsformer.	Anvendt	forskning	er	første	trin	i	omformningen	af	

grundforskning	til	(direkte	og	eksplicit)	samfundsrelevant	forskning	og	igangsættes	af	

opdagelser	i	grundforskningen,	som	anses	for	at	være	potentielt	samfundsnyttige”	

(Enevoldsen,	2012:	43).		

Grundforskning	 Forskningsspørgsmål	opstår	i	kraft	af	vanskeligheder	ved	at	beskrive	og	forklare	et	
fænomen	ved	generelle	teorier,	modeller	eller	metoder.	Grundforskningen	benytter	
sig	af	abstraktioner	og	idealiseringer	for	at	reducere	betydningen	af	det	særegne	i	
virkeligheden.	Grundforskningen	handler	ikke	direkte	om	at	modsvare	vidensbehov	i	
dagligdagen,	men	det	antages,	at	den	kan	bidrage	til	tværvidenskabelig	forskning	i	
ved	at	behandle	dele	af	samfundsrelevante	problemer.	

Anvendt	forskning	 Problemer	opstår	i	kraft	af	vanskeligheder	ved	at	benytte	teorier	og	metoder	
udviklet	inden	for	grundforskningen	i	den	konkrete	virkelighed.		

Transdisciplinær	
forskning	

Problemerne	opstår	i	den	konkrete	virkelighed,	hvor	der	er	brug	for	viden	f.eks.	i	
forhold	til	at	undersøge	usikkerheder	eller	komplekse	problemer.	

	

Den	første	retning	indenfor	transdisciplinære	studier	fungerer	som	supplement	til	

disciplinerne	på	den	måde,	at	de	befinder	sig	som	forskningsfelter	mellem,	eller	på	kanten	

af,	disciplinerne,	og	med	tiden	kan	blive	etableret	som	nye	monodiscipliner	(Enevoldsen,	

2012).	Eksempler	på	sådanne	tilfælde	kunne	være	fremkomsten	af	tofaglige	uddannelser	

Figur	7:	Forskningsformer,	kilde:	Enevoldsen,	2012:	44	
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såsom	biokemi	og	biofysik	inden	for	naturvidenskaben	eller	fremkomsten	af	flerfaglige	

uddannelser	såsom	kulturstudier	og	sundhedsvidenskab	(Enevoldsen,	2012).	

Den	anden	retning	inden	for	transdisciplinære	tilgange	har	en	mere	holistisk	tilgang	til	

forskning	på	tværs	af	natur-,	human-	og	samfundsvidenskab.	Den	tager	sit	udgangspunkt	i	

virkelighedens	komplekse	samfundsproblemer	og	i	den	problemorienterede	forskning5	

(Enevoldsen,	2012).	Forskningsmæssigt	trækkes	der	på	systemteori,	hvor	intentionen	er;	“at	

udvikle	abstrakte	analyseredskaber	til	at	analysere	systemer	og	til	at	løse	praktiske	

problemer	i	konkrete	systemer”	(Enevoldsen,	2012:	37).	

De	to	første	retninger	har	det	tilfælles,	“at	de	i	og	for	sig	ikke	bryder	med	de	akademiske	

traditioner	for	forskning	eller	med	de	institutionelle	rammer,	der	eksisterer	for	forskning	og	

undervisning	på	universiteter	og	i	forskningsinstitutioner”	(Enevoldsen,	2012:	37).	

Hvorvidt	disse	retninger	bryder	med	traditionerne	og	rammerne	eller	ej,	vurderes	ud	fra	om	

modus	1	opretholdes.	Modus	1	er	en	betegnelse	for	den	traditionelle	videnskab	og	er	

kendetegnet	ved,	at	“problemerne	er	samfundsmæssige,	men	at	viden	om	dem	findes	hos	

forskerne,	og	forskningen	bedømmes	ud	fra	traditionelle	kvalitetskrav”	(Enevoldsen,	2012:	

37-38).	

Den	tredje	retning	inden	for	transdisciplinære	tilgange	kaldes	Modus	2.	Denne	retning	inden	

for	transdisciplinære	tilgange	har	rødder	tilbage	til	før	1970	og	er	en	form	for	forskning	som	

blandt	andet	kom	til	udtryk	i	udviklingen	af	det	problemorienterede	projektarbejde	

(Enevoldsen,	2012).	Her	er	det	vigtigt	at	understrege,	at	det	problemorienterede	

projektarbejde	ikke	automatisk	fører	til	tværvidenskab	og	dermed	heller	ikke	til	

transdisciplinære	studier	–	med	udgangspunkt	i	de	specifikke	problemstillinger,	gives	der	

anledning	til	en	tværvidenskabelig	refleksion	(Enevoldsen,	2012),	men	det	kræver	ansvar	for	

egen	læring	og	refleksion	over	de	faglige	målsætninger	(Olsen	&	Pedersen,	1999).	

Hvor	kvaliteten	i	modus	1	vurderes	med	vægt	på	gyldighed	og	pålidelig,	vurderes	Modus	2	

derimod	med	vægt	på	praktisk	anvendelighed,	hvor	kvalitetskontrollen	nedprioriteres	

(Enevoldsen,	2012).	Modus	2	er	især	kendetegnet	ved	at	være	“praksisorienteret	og	

																																																								
5	Denne	forskningstilgang	kender	vi	også	fra	den	Humanistisk-Teknologiske	Bachelor	på	RUC,	hvor	teknologi,	
mennesker	og	samfund	bliver	genstandsfelt	i	et	holistiske	studie.		



	

30	

transdisciplinær	med	inddragelse	af	eksterne	deltagere”	(Enevoldsen,	2012:	39).	Der	sker	

altså	et	direkte	brud	med	Modus	1,	eftersom	at	viden	principielt	ikke	findes	hos	forskeren	

og	i	forskningsfællesskaber,	men	at	viden	derimod	findes	og	produceres	i	

anvendelsessammenhæng	(Enevoldsen,	2012).	Især	participatorisk	forskning	og	

aktionsforskning	hænger	derfor	stærkt	sammen	med	modus	2,	som	har	fokus	på	praksis,	

anvendelse	og	inddragelse	(Enevoldsen,	2012).	

Centrale	egenskaber	ved	Modus	1	og	Modus	2	

	 Modus	1	 Modus	2	

Social	kontekst	 Forskerfællesskaber	 Anvendelseskontekst	

Form	 Disciplinorienteret		 Tværdisciplinær	

Organisationsform	 Fast	institutionaliseret	

Ensartet	

Relativ	automon		

Ad	hoc	

Varierende		

Mere	heteronom	

Kontrol	af	faglig		
kvalitet	

Videnskabsinterne	kriterier	

Faglig	ekspertise	

Kollegial		

Videnskabseksterne	og	kontekstafhængige		

Kriterier	inddrages	

Ikke-eksperter	inddrages	

	

Som	modsætning	til	de	to	andre	retninger	inden	for	transdisciplinaritet,	bryder	Modus	2	

nemlig	med	de	traditionelle	rammer	for	forskning	(Modus	1),	som	findes	på	universiteter	

med	disciplinopdelte	vidensområder.	Med	tilgangens	fokusområder	sker	et	brud	med	de	

disciplingrænser	som	er	opstillet	af	universiteterne,	men	også	et	brud	med	de	akademiske	

normer	(Enevoldsen,	2012:	39-40).	“Forståelsen	er,	at	studiet	af	konkrete	

samfundsproblemer	(‘real	world	problems’)	helt	automatisk	er	disciplinoverskridende”	

(Enevoldsen,	2012:	41).	

Der	er,	som	følge	af	dette	et	stigende	behov	for	tværvidenskabelig	forskning	og	tværfaglige	

uddannelser:	“Ikke	mindst	på	grund	af	den	øgede	kompleksitet	i	samfundet	og	dets	

Figur	8:	Modus	1	og	Modus	2,	Kilde:	Enevoldsen,	2012:	39	
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omgivelser,	men	også	fordi	øget	viden	skaber	behov	for	en	bredere	funderet	forskning”	

(Enevoldsen,	2012:	43).		

Det	anerkendes	at	den	transdisciplinære	forskning	er	krævende,	men	at	den	samtidig	er	

nødvendig	for,	at	der	kan	ske	et	gennembrud	med	de	eksisterende	rammer	og	

begrænsninger	for	viden,	som	opstilles	med	disciplinopdelingen.	Først	med	et	sådan	

gennembrud,	opstår	muligheden	for	at	forstå	og	analysere	komplekse	fænomener		–	på	

samme	måde	som	“globaliseringen	kræver,	at	man	i	analyser	ser	ud	over	nationalstaternes	

grænser”	(Enevoldsen,	2012:	46).	

Også	regeringen	så	et	behov	for	mere	transdisciplinær	forskning.	Nogen	er	gået	så	vidt	som	

at	sige,	at	regeringens	politik	inden	for	forskning	og	innovation	i	starten	af	2000-tallet	var	

styret	af	en	modus	2-tankegang.	Dette	handlede	dog	især	om,	at	regeringen	havde	en	

interesse	i	at	skubbe	forskningen	fra	grundforskning	til	anvendt	forskning	(Enevoldsen,	

2012).		

Alligevel	var	vi	ikke	i	en	situation	hvor	transdisciplinaritet	bredte	sig.	“Det	traditionelle	

universitetssystem	modarbejder	det	på	flere	felter”	(Enevoldsen,	2012:	45).	Universiteterne	

har	som	deres	såkaldte	“tredje	opgave”	ansvar	for,	at	bidrage	til	at	løse	konkrete	

samfundsproblemer,	og	for	at	det	kan	lade	sig	gøre,	er	der	stadig	brug	for	tværvidenskab	og	

en	udvikling	heraf	(Enevoldsen,	2012:	45).		

På	baggrund	af	dette	må	det	forventes,	at	et	problemorienteret	projektarbejde,	som	har	sit	

problemorienterede	udgangspunkt	fra	Thirdrooms	Challenge	Board,	automatisk	må	være	

disciplinoverskridende,	eftersom	at	arbejdet	med	FNs	verdensmål	er	et	arbejde	med	

konkrete	samfundsproblemer.	Thirdrooms	Challenge	Board	imødekommer	samtidig	et	

ønske	fra	regeringen	om,	at	gøre	forskning	mere	anvendelig.		

4.4:	Kollaboration	i	tværvidenskabelig	forskning	

De	foregående	afsnit	i	kapitlet	har	hidtil	givet	en	forståelse	for	vigtigheden	og	

nødvendigheden	for	tværvidenskab,	samt	Thirdrooms	position	i	forhold	til	dette.	I	

forlængelse	af	dette	har	Alfred	Birkegaard,	i	sin	ph.d	afhandling	Kollaboration	–	på	kanten	af	
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et	nyt	paradigme	(2016),	skabt	fokus	på	kollaboration	som	tværgående	og	

problemorienteret	videnskabelsesproces.		

Før	afsnittet	går	i	dybden	med	kollaboration	i	tværvidenskabelig	forskning,	vil	der	kort	blive	

gjort	rede	for,	hvordan	kollaborationsbegrebet	adskiller	sig	fra	begrebet	samarbejde,	for	at	

skabe	en	bedre	forståelse	for	begrebet.	Shirley	M.	Hord	skelner	i	sin	artikel,	A	Synthesis	of	

Research	on	Organizational	Collaboration	fra	1986,	mellem	to	former	for	samarbejde:	

kooperativt	samarbejde	og	kollaborativt	samarbejde.		

Kooperationsbegrebet	bruges	om	et	samarbejde,	hvor	to	eller	flere	individer	eller	

organisationer	opnår	en	fælles	forståelse	eller	enighed,	men	hvor	deres	interne	

arbejdsmåde	ikke	udvikler	sig	hinsides	det	oprindelige	udgangspunkt	(Hord,	1986).	

Kollaborationsbegrebet	bruges	om	samarbejdet	i	udviklingen	af	en	model	for	fælles	

planlægning,	fælles	implementering	og	fælles	evaluering	mellem	individer	eller	

organisationer	(Hord,	1986).	

Kooperation	og	kollaboration	er	altså,	ifølge	Hord,	distinktivt	forskellige	operationelle	

processer.	Groft	sagt	adskiller	de	to	begreber	sig	fra	hinanden	på	den	måde,	at	arbejdet	ved	

kooperativt	samarbejde	sker	adskilt,	hvorimod	arbejdet	ved	kollaborativt	samarbejde	sker	

kollektivt	og	i	fællesskab.			

Begreber	som	’joint’	(fælles),	’sharing’	(dele),	’mutual’	(gensidig)	og	’commitment’	

(forpligtelse)	bruges	i	artiklen	til	at	beskrive	det	kollaborative	samarbejde	(Hord,	1986),	

hvilket	i	sig	selv	skaber	en	forståelse	af	begrebet	som	værende	en	indikator	for,	at	et	

samarbejde	er	interaktivt	og	at	dette	foregår	inden	for	et	fælles	system.	Man	kan	altså	med	

få	ord	sige,	at	kollaborationsbegrebet	fortæller	noget	om	graden	af	samarbejde.		

Birkegaard	skriver	i	sin	ph.d.,	at	“Begrebet	kollaboration	inden	for	videnskabelse	og	

forskning	i	høj	grad	har	vundet	fornyet	indpas	som	en	tværgående	videns-	og	

forskningsproces”	(Birkegaard,	2016:	15).	

På	samme	vis	som	Enevoldsen,	problematiserer	Birkegaard	den	monodisciplinære	viden:	

“en	simpel	akkumulation	af	viden	i	isolerede	fag-paradigmer	er	ikke	tilstrækkelig	til	at	

imødekomme	samtidens	kompleksitet	og	forbundne	problematikker”	(Birkegaard,	2016:	
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235).	Birkegaard	mener	i	stedet	at	det	er	nødvendigt	at	have	tværgående	inter-	og	

transdisciplinær	kollaborationer	som	parallel	til	den	isolerede	specialisering	af	viden	

(Birkegaard,	2016).		

Det	fremgår	altså	i	Birkegaards	ph.d,	at	meget	tyder	på,	at	kollaborationsbegrebet	har	fået	

ny	betydning	og	relevans	i	lyset	af	at	“nutiden	og	fremtidens	store	udfordringer	skal	løses	i	

nye	former	for	samarbejde	på	tværs	af	mange	forskellige	mennesker,	systemer	og	

landegrænser”	(Birkegaard,	2016:	7),	hvilket	i	høj	grad	lægger	op	til	tværvidenskabelig	

kollaboration.		

På	Thirdrooms	Challenge	Board	bliver	der	i	høj	grad	lagt	op	til	tværfaglig	kollaboration,	i	

arbejdet	med	FNs	17	verdensmål.	Kort	før	udviklingen	af	Challenge	Boardet	fortalte	en	af	

grundlæggerne	bag	Thirdroom,	Katja	Carlsen,	os	følgende	om	Thirdroom:	“Så	en	af	

drømmene	med	det	her	var	også	at	ligesom	prøve	at	lave	en	incitamentsstruktur	for	at	

skabe	mere	heldige	sammenstød	af	mennesker	og	kompetencer	som	kunne	give	nogle	

spændende	resultater”	(bilag	2	–	Katja,	2017:	02.29).	

I	forhold	til	Thirdroom	er	det	især	relevant	at	gøre	opmærksom	på	FN’s	17’ende	mål;	

Partnerskab	for	handling,	hvor	målet	i	sig	selv	er	samarbejdet.	Her	arbejdes	der	med	at	

styrke	det	globale	partnerskab	og	samarbejde	for	bæredygtig	udvikling	og	øge	midlerne	til	

at	nå	målene	(Verdensmaalene.dk:	Partnerskab	for	handling,	n.	d.).	Man	kan	altså	sige	at	

Thirdroom	i	sig	selv	lever	op	til	det	17’ende	af	FNs	verdensmål,	eftersom	at	den	lægger	op	til	

samarbejde	om	at	nå	målene.	Samarbejdet	er	ikke	kun	forbeholdt	de	studerende	ind	i	

mellem,	men	også	de	eksterne	partnere,	som	har	mulighed	for	at	poste	challenges	på	

Thirdrooms	Challenge	Board,	og	som	derigennem	kan	indgå	et	samarbejde	med	de	

studerende	løse	en	challenge	(se	afsnit	3.4	og	bilag	1).	

4.5:	Informations-	og	kommunikationsteknologiens	kollaborative	

potentiale	

Birkegaard	tilføjer	også,	at	kollaborationsbegrebets	ny	betydning	og	relevans	hænger	

sammen	med	den	teknologiske	udvikling.	Hertil	introduceres	den	amerikanske	forsker	og	IT-

grundlægger,	Douglas	Engelbart,	som	mente,	teknologien	er	ikke	noget,	som	vi	skal	tilpasse	
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os	til,	men	at	den	i	stedet	bør	være	tilpasset	os	(Birkegaard,	2016).	Ifølge	Engelbart	har	

informationsteknologien	et	stort	kollaborativt	potentiale.	Det	er	et	muligt	redskab	til	at	

forstå	og	håndtere	de	forbundne	komplekse	problemer	som	verden	står	over	for	

(Birkegaard,	2016).	Selvom	internettet	gør	det	muligt	at	koordinere	på	tværs	af	bredere	

netværk,	må	det	understreges,	at	tilgængeligheden	og	den	større	forbundenhed	ikke	i	sig	

selv	er	en	løsning,	og	internettet	gør	heller	ikke	at	man	automatisk	begynder	at	samarbejde	

mere	(Birkegaard,	2016).		

Thirdroom	kan	siges	at	være	en	informations-	og	kommunikationsteknologi	(IKT).	

Forståelsen	af	informations-	og	kommunikationsteknologi	(IKT)	som	begreb,	kan	beskrives	

via	følgende	citat,	taget	fra	Wikipedia;		“Information	and	communications	technology	(ICT)	

is	an	another/extensional	term	for	information	technology	(IT)	which	stresses	the	role	of	

unified	communications	and	the	integration	of	telecommunications	(telephone	lines	and	

wireless	signals),	computers	as	well	as	necessary	enterprise	software,	middleware,	storage,	

and	audio-visual	systems,	which	enable	users	to	access,	store,	transmit,	and	manipulate	

information”	(Wikipedia,	15	December	2017).		

Thirdroom	kan	altså	i	kraft	af	sit	væsen,	som	digitalt	onlinemedie	og	sine	funktioner,	

betegnes	som	IKT	medie.	Thirdroom	placerer	sig	som	faciliterende	element	i	forhold	til	

kommunikation	og	vidensdeling	indenfor	inden	for	tværvidenskabelig	kollaboration	(se	også	

kapitel	6).	

4.6:	Delkonklusion	1		

Det	er	vanskeligt	at	undersøge	nutidens	og	fremtidens	komplekse	problemer,	som	præger	

den	verden	vi	lever	i,	inden	for	én	disciplin.	Det	kommer	blandt	andet	til	udtryk	gennem	FNs	

17	verdensmål	for	en	bæredygtig	udvikling,	hvor	der	gives	udtryk	for,	at	der	må	ydes	en	

integreret	tværgående	indsats	for	at	holdbare	udviklingsresultater	kan	opnås.	Herved	opstår	

der	vanskeligheder	og	begrænsninger	for	den	monodisciplinære	forskning,	der	foregår	

isoleret	inden	for	en	enkelt	disciplin.	Som	modsvar	til	den	monodisciplinære	

forskningstilgang	er	multi-,	inter-	og	transdisciplinaritet	skabt.	De	er	alle	former	for	

tværvidenskabelig	forskning.		
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Den	multidisciplinære	tilgang	er	tværvidenskabelig,	men	samtidig	disciplinorienteret	i	sin	

måde	at	arbejde	med	problemer.	Der	foregår	et	forskningsmæssigt	samarbejde,	hvor	

forskningen	inden	for	forskellige	discipliner	hver	for	sig	bidrager	til	at	nå	et	fælles	mål,	men	

hvor	forskningen	i	sig	selv	foregår	adskilt.	Som	videreudvikling	af	denne	kom	den	

interdisciplinære	tilgang,	hvor	samarbejdet	bliver	taget	til	et	højere	niveau,	i	og	med	at	

forskningen	inden	for	de	forskellige	discipliner	påvirker	hinanden	teoretisk	og/eller	

metodisk.	Når	forskere	isolerer	sig	fra	hinanden	ved	øget	specialisering	inden	for	discipliner,	

kan	interdisciplinær	forskning	lægge	op	til	etablering	af	forskningsteam.		

Den	interdisciplinære	tilgang	bryder	ikke	nødvendigvis	med	disciplinerne,	men	muligheden	

for	at	komme	tættere	på	konkrete	samfundsproblemer	opstår	i	kraft	af,	at	forskningen	går	

på	tværs	af	forskellige	discipliner.	Som	videreudvikling	heraf	opstod	den	transdisciplinære	

tilgang,	hvor	der	i	højere	grad	brydes	med	disciplinerne.	Inden	for	den	transdisciplinære	

tilgang	er	der	igen	tale	om	en	interaktionen	og	et	gensidigt	udbytte	af	samarbejdet	mellem	

forskere,	men	her	foregår	det	inden	for	et	system	uden	faste	grænser	mellem	disciplinerne.		

Denne	form	for	forskning	er	især	gået	i	tre	retninger:	Den	første	fungerer	som	supplement	

til	disciplinerne	hvor	der	opstår	nye	discipliner	som	går	på	tværs	af	eksisterende	discipliner.	

Den	anden	tager	sit	udgangspunkt	i	virkelighedens	komplekse	samfundsproblemer	og	i	den	

problemorienterede	forskning.	Fælles	for	de	to	første	retninger	er,	at	de	ikke	i	sig	selv	

bryder	med	de	akademiske	traditioner	for	forskning	eller	med	de	institutionelle	rammer,	der	

eksisterer	for	forskning	og	undervisning	på	universiteter	og	i	forskningsinstitutioner.	Den	

tredje	retning	inden	for	den	transdisciplinære	tilgange,	kaldet	Modus	2,	lægger	stor	vægt	på	

forskningens	anvendelseskontekst,	og	der	arbejdes	her	med	en	forståelse	af,	at	studiet	af	

konkrete	samfundsproblemer	helt	automatisk	er	disciplinoverskridende.		

Den	transdisciplinære	forskning	er	krævende,	men	den	er	samtidig	nødvendig	for,	at	der	kan	

ske	et	gennembrud	med	de	eksisterende	rammer	og	begrænsninger	for	viden,	som	opstilles	

med	disciplinopdelingen.	Først	med	et	sådan	gennembrud,	opstår	muligheden	for	at	forstå	

og	analysere	komplekse	fænomener.		

I	lyset	af	dette	har	kollaborationsbegrebet	fået	en	ny	betydning	og	relevans	som	en	

tværgående	samarbejdsproces,	der	er	nødvendig	for	at	kunne	imødegå	samfundets	og	

verdens	komplekse	problemer.	Dette	kommer	også	til	udtryk	i	FNs	verdensmål,	hvor	mål	nr	
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17,	er	“partnerskab	for	handling”,	der	lægger	vægt	på,	at	et	større	samarbejde	vil	øge	

midlerne	til	at	nå	målene.		

Thirdroom	er	et	informations-	og	kommunikationsteknologisk	medie,	der	gennem	dets	

Challenge	Board	lægger	op	til	kollaborativt	problemorienteret	projektarbejde	på	tværs	af	

discipliner,	med	det	formål	at	det	skal	imødekomme	aktuelle	og	relevante	problemstillinger.		

Kapitel	5:	RUC-modellen	og	det	Problemorienterede	

Projektarbejde		

I	dette	kapitel	vil	der,	ved	et	tilbageblik	på	RUCs	historie	og	ved	et	indblik	i	RUC-modellen,	

gives	en	forståelse	for	den	uddannelsesmodel,	der	har	etableret	sig	på	RUC,	men	som	også	

er	foranderlig.	Gennem	tidens	løb	har	modellen	undergået	omstrukturering,	påvirket	af	

forskellige	interesser	for,	hvordan	RUCs	universitetsuddannelse	skulle	fungere	–	den	indre	

organisering	af	RUC,	påvirket	af	de	ydre	samfundsstrømninger.	RUC	tager	interesser	og	

strømninger	i	betragtning,	diskuterer	og	evaluerer	disse	bl.a.	i	bogen	The	Roskilde	Model:	

Problem-Oriented	Learning	and	Project	Work	(Andersen	&	Heilesen,	2015),	og	på	RUC	i	råd	

og	nævn,	for	at	kunne	trives	som	universitet	i	et	samfund	under	udvikling.	Dette	indbefatter	

også	RUC-modellen	og	dens	virke,	der	hele	tiden	diskuteres,	evalueres	og	er	under	udvikling.	

RUC-modellen	refererer	til	og	består	nu	af:		

1)	Problemorienteret,	tværfagligt	og	deltagerstyret	projektarbejde6	2)	Organiseringen	af	

RUCs	fire	3-års	bachelorstrukturer,	der	er	delt	op	i	humanistiske,	humanistisk-teknologisk,	

naturvidenskabelig-	og	samfundsvidenskabelig	bacheloruddannelser	(bilag	3.1),	samt	den	2-

årige	kandidatuddannelsesstruktur	(bilag	3.2).	3)	Det	er	muligt	for	den	studerende	selv,	at	

forme	den	akademiske	og	professionelle	profil	ved	at	kombinere	fagmodulkurser,	

profilkurser	og	valgkurser	inden	for	RUCs	uddannelsesstruktur	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	

ix-x).									

RUC-modellen	har	undergået	en	udvikling	gennem	fire	årtier	–	den	er	i	sin	natur	

eksperimenterende,	men	har	dog	bevaret	mange	af	sine	grundlæggende	egenskaber	
																																																								
6	Se	beskrivelsen	i	afsnit	5.2;	Problemorienteret,	tværfagligt	og	deltagerstyret	projektarbejde	POP.	
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(Andersen	et	al.,	2015:	22).	Det	problemorienterede,	tværfaglige	og	deltagerstyrede	

projektarbejde7	er	RUCs	essens.	Denne	uddannelsesform	gjorde	sit	indtog	ved	universitetets	

begyndelse	i	1972,	og	har	siden	da	været	en	del	af	RUC-modellen.	RUC-modellen	har	siden	

sin	oprindelse	været	konstitueret	af	interne	og	eksterne	faktorer,	hvor	forholdet	mellem	

læringsmål	og	samfundsudviklinger	har	formet	og	udviklet	den	uddannelsesmodel	som	RUC	

har	ført	gennem	tiden	–	uden	at	give	afkald	på	det	problemorienterede,	tværfaglige	og	

deltagerstyrede	projektarbejdes	principper,	men	ladet	disse	være	udgangspunktet	og	

rammerne	for	videreudvikling	af	RUC-modellen	(Andersen	et	al.,	2015:	22).		

Ved	at	rette	blikket	tilbage	til	datidens	begivenheder	kan	der	dannes	et	billede	af,	hvilke	

slags	påvirkninger	og	initiativer	der	har	ændret,	formet	og	skabt	den	aktuelle	RUC-model,	

samt	hvordan	RUC	forholder	sig	til	sådanne.		

Bogen	The	Roskilde	Model:	Problem-Oriented	Learning	and	Project	Work	(Andersen	&	

Heilesen,	2015),	der	er	skrevet	af	RUC-repræsentanter,	diskuterer	hvordan	“The	Roskilde	

Model”	bliver	brugt	i	organiseringen	af	universitetsstudier	og	i	den	pædagogiske	

planlægning	af	læring	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	ix).	Ved	at	inddrage	dens	perspektiver	på	

RUC-modellens	facetter	kan	den	anvendes	som	grundlag	for	inspektion	af	de	kommende	

udviklinger	og	forandringer,	som	modellen	og	dens	principper	står	overfor,	nu	hvor	

Thirdroom	er	ved	at	gøre	sit	indtog.	Forud	i	de	konstant	dynamiske	strømninger,	venter	der	

både	muligheder	og	udfordringer	som	modellen	må	gribe	og	forholde	sig	til,	hvis	den	skal	

forblive	relevant	i	forhold	til	dens	ophav	og	idealer.		

Corals	can	only	live	in	very	pure	and	salty	water	in	constant	movement.	Therefore,	corals	on	

the	lee	side	of	reefs	die,	whereas	corals	on	the	windward	side,	where	waves	and	currents	

are	strongest,	grow	and	develop	into	large,	beautiful	colonies.	It	is,	however,	the	older	parts	

of	the	reef	that	provide	the	strength	and	power	to	resist	the	beating	of	the	waves	

throughout	the	centuries.	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	ix)	

In	tranquillo	mors	–	In	fluctu	vita8	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	ix)	

																																																								
7	Læseren	gøres	hermed	opmærksom	på;	at	i	bogen	The	Roskilde	Model:	Problem-Oriented	Learning	and	
Project	Work	(Andersen	&	Heilesen	2015)	indbefatter	begrebet	interdisciplinary	både	inter,	cross,	multi-	og	
transdisciplinær.	Dertil	bruges	crossdisciplinary	af	nogle	forfattere	i	bogen,	som	et	synonym	for	
interdisciplinary	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	19).	
8		Forfatterens	oversættelse:	“I	stilheden	døden	–	I	strømmen	livet”	
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Thirdroom	og	RUC-modellen	mødes	nu	midt	i	disse	strømninger	af	samfundsudviklinger	og	

idealer	om	akademisk	uddannelse,	der	leder	til	nye	fortolkninger	af	RUC-modellen	

(Andersen	&	Heilesen,	2015:	xiv).	Begge	fæster	sig	dog	ved	RUCs	motto	”preservation	

through	change”	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	xi),	og	som	det	beskrives	i	The	Roskilde	

Model:	Problem-Oriented	Learning	and	Project	Work	(Andersen	&	Heilesen,	2015),	vil	der	fra	

mødets	implikationer,	hvor	der	eksperimenteres	og	reformeres,	kunne	foretages	justeringer	

af	uddannelsens	filosofiske	og	praktiske	aspekter,	der	har	indflydelse	på	modellens	virke	

(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	17-18).	Mødet	mellem	RUC-modellen	og	Thirdroom	vil	i	

denne	rapport	eksplicitere,	for	at	bidrage	med	stof	til	yderligere	forståelse	af	RUC-

modellens	potentiale	for	videreudvikling.			

En	uddybelse	af	det	problemorienterede	deltagerstyrede	projektarbejde	–	refereret	til	som	

“PPL”	i	bogen	(Andersen	&	Heilesen,	2015),	og	som	“POP”	i	denne	rapport	–	vil	tjene	det	

formål,	at	kunne	forstå	grundlæggende	præmisser	betinget	af	POP,	inde	for	RUC-modellen	

som	Thirdroom	må	forholde	sig	til	og	videreudvikle	på.	Dertil	vil	RUC-modellens	og	

universitets	udfordringer,	og	potentiale	for	udvikling	belyses.		

5.1:	RUC-modellen	i	udvikling	

I	de	aller	tidligste	stadier,	blev	RUC-modellens	udgangspunkt	problemorienteret	

deltagerstyret	projektarbejde,	hvor	tværfagligheden	blev	forankret	inden	for	

studiestrukturen	med	en	bred	tværfaglig	basisuddannelse	de	første	2	år,	og	derefter	en	

tværfaglig	specialisering	på	3	år	(Andersen	et	al.,	2015:	22).		

Denne	nye	art	inden	for	universitetsuddannelse	opstod	af,	at	der	var	brug	for	at	bryde	med	

de	gængse	uddannelsesformer	på	de	etablerede	universiteter.	Grundet	et	markant	stigende	

antal	af	universitetsstuderende	på	Københavns	Universitet,	måtte	der	oprettes	et	nyt	

universitet	for	at	lette	presset	(Birkegaard,	2016:	154).	Politikerne	mente,	at	det	var	

nødvendigt	at	den	akademiske	verden	skulle	gøres	mere	anvendelig	i	samfundet	for	at	

kunne	imødekomme	samfundets	komplekse	problemer.	Samfundets	trang	til	–	og	deraf	en	

politisk	agenda	om	–	et	universitet	med	mere	tværfalighed	fandt	indpas,	som	fod	i	hose,	i	

det	der	skulle	blive	RUCs	interne	pædagogiske	agenda	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015a:	6).	

Videnskabsmænd	var	ligeledes	anerkendende,	der	var	behov	for	at	en	tværdisciplinær	
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tilgang	kunne	træde	i	stedet	for	den	traditionelle	monodisciplinære	tilgang,	for	at	kunne	

behandle	komplekse	vidensproblemer	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	18).		

På	baggrund	af	kritiske	studier9,	som	uddannelsesforskeren	Knud	Illeris	tager	til	efterretning	

i	sin	bog	Problemorienteret	og	deltagerstyring:	Oplæg	til	en	alternativ	didaktik	(Illeris,	

1974)10der	viser	at	samfundets	og	arbejdsmarkedet	efterspørgsel	af	kreative	og	innovative	

kompetencer	samt	kvaliteter	som	samarbejdsevner,	kom	selvstændighed	og	kritisk	

tænkning	til	at	influere	uddannelser.	Disse	efterspørgsler	fostrede	emancipatoriske	

uddannelsesformer,	der	kunne	give	studerende	færdighederne	til	at	imødekomme	

arbejdsmarkedets	behov	og	samfundets	krav	–	men	også	færdigheder	i	at	kunne	bryde	

systemers	rammer	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015a:	6).	Der	opstår	dog	friktion	mellem	

udvikling	af	kreative	kvalifikationer,	og	systemets	og	uddannelses	rammer	og	krav	(Illeris,	

1974:	49-51).	Illeris	problematiser	dette	paradoks,	men	viser	dog	også	fremtidsudsigter	for	

uddannelsesformer,	hvor	kravet	om	de	kreative	kvalifikationer	fører	til	deltageres	

medbestemmelse	af	arbejdsformer	og	indholdsområder	i	uddannelses	(Illeris,	1974:	51).		

Illeris	anfører,	at	frigørende	og	pædagogiske	intentioner	dog	er	betinget	af	at	være	

tilpassende	og	hensynstagende	i	forhold	til	samfundssystemets	krav	til	uddannelserne,	hvis	

de	skal	lykkedes	(Illeris,	1974:	51-52).	RUC-modellen	havde	netop	til	formål,	at	være	mere	

end	en	vidensproducent	–	den	skulle	involvere	sig	i	erhvervs-	og	arbejdsmarkedet	og	løse	

samfundsproblemer.	Det	er	her	RUC-modellen	og	Illeris	teoretiske	arbejde	om	

problemorientering	og	deltagerstyring	finder	hinanden.	I	begge	værker	(RUC-modellen	og	

Illeris	teoretiske	værk)	skulle	de	didaktiske	principper;	problemorienteret,	deltagerstyring	og	

tværfalighed,	indgå	i	symbiose.	Illeris	argumenterer,	at	de	endda	forudsætter	hinanden	

(Illeris,	1974:	86).	RUCs	formål	og	ideal	formuleres	af	Illeris	teoretiske	arbejde.	Han	beskriver	

de	didaktiske	principper	som	ligetil	teoretisk	argumentation,	men	udførelsen	af	

principperne	i	praksis	krævede	teoretisk	udredelse	og	erfaringsudveksling,	da	de	endnu	var	

på	de	spæde	stadier	i	uddannelserne	i	Danmark	(Illeris,	1974:	forord).		

																																																								
9	Kritiske	studier	af	den	tyske	traditionelle	kvalifikations	forskning	(1960-1970).	
10	Knud	Illeris	udarbejdede	et	teoretisk	fundament	for	den	problemorienterede,	deltagerstyret	og	tværfaglige	
uddannelsesform	og	præsenterede	“en	foreløbig	oversigt	–	et	inspirationsgrundlag”	(Illeris	1974,	forord)	for	
videreudvikling	af	problemorienteret	og	deltagerstyret	uddannelsesformer	(Illeris	1974,	forord)			
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Problemorienteret,	deltagerstyring	og	tværfaglighed	blev	udgangspunktet	for	RUC-

modellen,	der	skulle-	og	ville	gøre	op	med	det	traditionelle	og	drive	med	disse	nye	

strømninger,	som	den	befandt	sig	i	og	ville	engagere	sig	i.	Principperne	blev	forankret	

primært	i	gruppe	projektarbejde	og	sekundært	kurserne,	som	siden	har	fået	mere	

indflydelse	og	fylder	lige	så	meget	på	uddannelsen	som	projektarbejdet	nu	til	dags	(50%	

projekt,	50%	kurser)	(Andersen	et	al.,	2015:	22).	POP	og	kurser	er	en	fast	del	af	RUC,	men	

hvorledes	det	udspiller	sig	og	hvordan	det	skal	spille	sammen	indbyrdes,	er	ikke	fastlagt.	

Disciplinindoktrinering	af	viden	på	kurserne,	og	åben	uvidenhed	som	udgangspunkt	i	POP	

(her	fremstillet	i	hver	deres	yderfløj)	er	en	problematisk	balancegang,	hvor	evner	og	

kompetencer	bygget	på	erhvervet	viden	(faglighed	og	kurser),	må	vægtes	i	forhold	til,	evnen	

til	at	erhverve	sig	ny	viden	(tværfaglighed	og	POP).	Alfred	Birkegaard,	vejleder	og	tidligere	

studerende	på	RUC,	diskuterer	i	sin	ph.d.	hvilken	værdi,	etablering	af	faglighed	og	

fagsyntisering,	eller,	en	disciplinærorienteret	eller	tværdisciplinær	tilgang	har	for	

videnskaben.		

Lyotards	tese	er	således,	at	den	nye	epoke	af	interdisciplinaritet	og	forsøget	på	at	opnå	en	

højere	fagsyntese	ikke	foregår	på	videnskabelige	præmisser,	men	ender	i,	hvad	Lyotard	

refererer	til	som	fortravlet	empirisme.	Som	det	bl.a.	fremgår:	(...)	”but	they	do	have	

brainstorming	to	improve	its	performance.	The	emphasis	placed	on	teamwork	is	related	to	

the	predominance	of	the	performativity	criterion	in	knowledge”	(Lyotard,	1984:	52)11.	

(Birkegaard,	2016:	157)	

Han	fremhæver	også,	at	det	er	en	problemstilling	på	RUC	at	de	studerende	befinder	sig	

balancerende	på	kanten	mellem,	at	danne	en	grundlæggende	viden	og	op	den	anden	side	

anvende	viden.	Der	forventes	at	de	studerende	på	RUC	kan	indgå	i	et	tværfaligt	projekt	lige	

fra	start	–	ved	inddragelse	af	Lyotard	stilles	der	spørgsmål	til	legitimiteten	af	

vidensproduktionen	i	en	sådan	sammenhæng	(Birkegaard,	2016:	157).			

Illeris	problematiserede	også	forholdet	mellem	fagtradition	og	tværfaglighed	på	et	didaktisk	

plan	–	hvor	RUC-modellen	faktisk	går	imod	de	principper,	som	den	har	fundet	sig	selv	i.	Det	

problemorienterede	deltagerstyrede	projekt	(POP),	forankres	ikke	i	tradition	udviklet	fag	

(Illeris	1974,	80).	Illeris	beskriver	den	problemorienterede	tilgangs	forudsætninger	i	sin	

																																																								
11 Lyotard,	Jean-François.	The	Postmodern	Condition:	A	Report	on	Knowledge.	
U	of	Minnesota,	1984.	
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pureste	form:	“Men	problemstillingen	adskiller	sig	afgørende	fra	disse	principper	ved	som	

udgangspunkt	at	forudsætte	en	ophævelse	af	fagene	som	konstituerende	for	

undervisningen”	(Illeris,	1974:	81).	

Ligeledes	strider	det	deltagerstyrede	aspekt	også	imod	kursusformatet,	da	viden	opnås	

gennem	en	assimilativ	og	kumulativ	proces	og	forankres	disciplinært	(Illeris,	1974:	82).	

Desuden	forudsætter	problemorientering	og	deltagerstyring	gensidigt	hinanden,	som	Illeris	

påpeger:	

At	problemorientering,	hvis	begrebet	skal	være	meningsfuldt,	må	indebære	deltagerstyring,	

er	allerede	påpeget	i	det	foregående.	At	deltagerstyring	omvendt	indebærer	

problemorientering	er	simpelthen	en	konsekvens	af	den	måde,	mennesker	lærer	og	udvikler	

sig	på,	hvis	de	selv	på	afgørende	måde	får	mulighed	for	at	styre	deres	udvikling	(Illeris,	1974:	

86).			

Principperne	bag	den	fagtraditionelle/disciplinæreorienteret	tilgang	(kurserne),	og	

principperne	bag	problemorienteret	deltagerstyring	(POP)	strider	mod	hinanden.	Dog	er	

kurserne	designet	til	at	understøtte	projektet	(Andersen	et	al.,	2015:	22).	Det	skal	også	

pointeres	at	den	deltagerstyrede	tilgang	ikke	indgår	i	samme	omfang	på	kurser,	som	i	

projektet.		

Det	må	erkendes,	at	der	er	principielle	stridigheder	på	dette	område,	og	derfor	må	det	

problematiseres	og	behandles.	Heldigvis	og	naturligvis	venter	der	forude	nye	muligheder	

for,	at	RUC-modellen	endnu	engang	kan	udvikle	sig	til	nye	stadier.		

Kan	Thirdroom	bidrage	til	udviklingen,	ved	at	blive	en	del	af	RUC-modellen	og	derved	stå	for	

en	forsoning	af	det	ellers	komplementære	forhold	mellem	den	problemorienterede	

deltagerstyrede	tilgangs	principper	(POP)	og	de	disciplinære	principper	(kurser)?	Det	tyder	

på,	at	der	må	en	radikal	innovation	til	for	at	kunne	re-organiserer	dette	forhold.	
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5.2:	Det	problemorienterede,	tværfaglige	og	deltagerstyrede	

projektarbejde	(POP)		

Beskrivelsen	af	POPs	koncepter	nedenfor,	viser	de	grundlæggende	principper																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

bag	RUCs	POP.	Det	er	relative	koncepter	og	de	er	foranderlige	–	derfor	er	de	her	beskrevet	

ud	fra	deres	grundprincipper,	set	i	et	“stadig	aktuelt”	perspektiv.	Beskrivelsen	skal	give	

læseren	af	denne	rapport	i	stand	til	at	se	POP	i	perspektiv	til	Thirdroom,	ved	at	vise	nogle	af	

deres	implikationer	og	komplikationer,	og	virke.			

Projekt-	og	gruppearbejde:	I	projektarbejdet	mødes	de	nedenstående	POP-koncepter.	

Projektarbejdet	er	et	format,	hvor	de	kan	indfries	og	udfolde	sig.	Projektarbejdet	forløber	

over	et	semester,	hvor	projektet	starter	med	at	finde	sammen	i	en	gruppe,	og	definere	et	

problem.	Projektet	sluttes	af	med	en	færdig	udarbejdelse	projektrapporten	og	en	mundtlig	

eksamen,	hvor	gruppen	fremlægger	deres	resultat.	Resultatet	er	et	produktet	af	den	måde	

de	studerende	og	vejlederen	har	valgt	at	organisere	og	udarbejde	projektet	gennem	hele	

semesteret	–	fra	start	til	slut.	Mellem	start	og	slut	skal	der	planlægges,	kommunikeres	–	

samarbejdes	i	gruppen	på	et	praktisk,	metodisk	og	teoretisk	plan.	Tilsammen	kan	gruppen	

nå	et	stadie,	som	sjældent	kan	opnås	alene	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	30-31).		

“One	important	reason	is	that	group	work	supports	collaborative	learning	processes	

appropriate	for	creating	more	advanced	knowledge	than	most	individuals	are	able	to	create	

themselves”	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	31).		

De	studerende	interagerer	ikke	blot,	men	de	lærer	fra	sig	og	lærer	af	hinanden	–	de	lærer	at	

arbejde	i	gruppeformatet,	under	studiet	og	fremadrettet	mod	et	arbejdsmarkedet	der	

efterspørg	projektkompetencer	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	31).	Samtidig	med	

projektarbejdet	forbereder	den	studerende	til	arbejdsmarkedet,	kan	det	også	stimulere	

motivation	hos	den	lærende	studerende	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	xi).	Af	dette	udvikles	

to	produkter	der	på	vægten	tilder	mod	et	produkt	med	videnskabelig	viden	og	på	den	anden	

anvendelig	viden	–	der	måles	efter	måleenhederne	er	legitimitet	og	relevans.			

Deltagerstyret	læring:	Konceptet	blev	ved	opførelsen	af	RUC	og	RUC-modellen	et	bærende	

element,	da	de	studerende	havde	fået	et	stort	medansvar	og	dermed	indflydelse	på	det	

deres	studie	og	det	dynamiske	studieindhold	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	28).	I	projektet	
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deltog	studerende	og	vejleder,	hvor	de	i	fællesskab	formulerede	projektets	problemstilling	

ud	fra	de	studerendes	interesse	og	ud	fra	vejledernes	kyndighed	til	at	gøre	problemet	

samfundsrelevant.	Et	skift	i	vejlederens	rolle	har	givet	deltagerstyring	en	ny	betydning	på	

RUC.	Vejlederen	har	nu	i	stedet	til	opgave,	at	sørge	for	at	problemet	er	relevant	i	forhold	til	

studiet.	Samtidig	er	der	opstået	et	ambivalent	forhold	mellem	studerende	og	vejledere,	da	

vejlederen	skal	bedømme	de	studerende	og	“deres”	projekt	med	en	karakter	(hvor	det	før	

var	en	kritik	udarbejdet	i	samarbejde	med	de	studerende)	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	28)	

Konceptet	deltagerstyring	begrundes	nu	ved	muligheden	for	at	den	studerende,	ved	egen	

engagement,	kan	indfri	et	subjektivt	studieforløb	betinget	af	studiets	curriculum	(Andersen	

&	Kjeldsen,	2015b:	28-29),	hermed	en	implicit	og	eksplicit	skærpelse	af	de	studerendes	frie	

valg	af	en	problemstilling	efter	egen	interesse.	Dertil	opstår	der	et	grundlæggende	paradoks	

og	konflikt	i	både	at	være	selvstyrende,	og	samtidig	indgå	i	en	gruppe	og	modtage	

vejledning	(Andersen	&	Kjeldsen	2015b,	28),	en	modsigelse	som	er	uundgåelig	og	

naturligvis,	må	være	en	del	gruppeprojekt.		

Som	det	påvises	i	afsnittet;	Problem-orienteret,	tværfaligt	og	deltagerstyret	projektarbejde	

(POP)	(i	dette	kapitlet),	er	forudsætningen	for	en	meningsfuld	problemorienteret	tilgang,	

deltagerstyring,	og	vice	versa,	men	er	dette	overhovedet	et	lykkeligt	parforhold?	Eller	

undermineres	det	af	neo-liberalismens	mål	og	ideal	om,	at	universitets	skal	bidrage	til	en	

vidensbaseret	økonomi?	Hvor	den	akademiske	kyndighed,	med	sin	problemorienterede,	

deltagerstyring	og	tværfaglighed	bliver	omsat	til	et	funktionelt	produkt,	en	arbejder	som	er	

omstillingsparat,	selvregulerende	–	en	motiveret	problemløser	(Andersen	&	Kjeldsen	2015b,	

29).	Modangrebet	kan	være	et	tilbagetog	til	den	gamle	skole	med	disciplin	videnskab,	hvor	

tilflugten	søges	i	de	højere	videnskabslag,	men	også	hvor	autentisk	viden	kan	vokse	og	

række	ud	over	universitets	fæstning	til	folket.	Som	citatet	fra	Jan	McArthur	(McArthur	2010)	

i	kapitlet;	A	Critical	Review	of	the	Key	Concepts	in	PPL	(Andersen	&	Kjeldsen	2015b)	i	The	

Roskilde	Model:	Problem-Oriented	Learning	and	Project	Work	(Andersen	&	Heilesen	2015)	

beskriver:					

In	the	face	of	threats	to	define	the	purpose	of	higher	education	in	a	very	narrow,	economic	

terms,	they	(the	disciplines)	offer	a	higher	education	that	is:	authentic	(based	upon	complex	

and	contested	knowledge)	and	inclusive	(where	the	boundaries	are	permeable	and	foster	

public	spaces).	As	such,	this	higher	education	offers	some	chance	to	minimize	the	distortions	
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of	power	and	to	allow	teachers	and	students	to	engage	in	emancipatory	pedagogy	

(Andersen	&	Kjeldsen	2015b,	23)							

Problemorienteret,	og	det	eksemplariske	princip:	Ligesom	det	kan	siges,	at	POP	omsluttes	

af	projektarbejdet,	kan	det	siges,	at	POP	centrere	sig	om	problemet.	Problemet	forbinder	

det	felt	der	skal	undersøges.	Men	inden	undersøgelsen	skal	problemet	først	formuleres!	

Men	“Hvem	bestemmer,	hvad	der	er	problemer,	hvilke	problemer	der	skal	arbejdes	med,	og	

hvordan	der	skal	arbejdes	med	dem”?	(Illeris	1974,	81).	Det	er	her,	det	deltagerstyret	princip	

spiller	en	afgørende	rolle,	der	med	hjælp	fra	den	tværfaglige	tilgang,	kan	gøre	den	

problemorienteret	tilgang	autentisk.	For	uden	denne	symbiose	–og	brug	af	principper,	der	

understøtter	hinanden	i	projektet,	ville	problemet	være	betinget	–	derved	er	det	ikke	den	

studerendes	egen	interesse.	Det	kan	blive	mere	en	politisk	sag	og	være	pålagt,	hvad	der	skal	

undersøges	på	uddannelsesinstitutionen	og	i	projektet.	Dette	vil	kunne	fører	til	mere	

assimilative	end	akkomodative	uddannelsesformer	(Illeris,	1974:	70-71).	Den	tværfaglige	

frihed,	vil	hermed	kunne	blive	nedgraderet,	da	problemet	vil	blive	skabt	på	forbindelse	

mellem	etableret	faglighed/discipliner,	og	altså	ikke	tage	udgangspunkt	i	et	aktuelt	autentisk	

problem	–	et	problem	der	kommer	fra	den	studerende,	og	uundgåeligt	befinder	sig	

samfundet	(Illeris,	1981:	108-109).		

I	hvilken	grad	problemet	har	relevans	og	gør	det	relevant	er	svært,	at	stille	rammer	op	for,	

men	som	det	fremgår	af	relevanskriterierne,	for	et	problemvalg	på	en	problemorienteret	og	

deltagerstyret	uddannelse,	formuleret	af	Illeris	og	inddraget	i	kapitlet	må	Theoretical	

Foundation	of	PPL	at	Roskilde	University	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015a:	8)	må	det	ubetinget	

frie	problemvalg,	og	det	betinget	problemvalg	indgå	kompromis	med	hinanden.	Det	skal	ses,	

at	det	betinget	og	ubetinget	problemvalg	faktisk	kan	bringes	i	synergi	i	RUC-modellens	regi	

ved,	at	udvælge	bestemte	former	for	indhold	og	emner	i	det	problemorienterede	og	

deltagerstyrede	projektarbejde,	der	gør	uddannelsen	relevant	for	den	studerende	og	

samfundet.	Illeris	foreslår:			

Emnerne12	må	vælges	ud	fra	deres	iboende	samfundsmæssigt	frigørende	muligheder,	som	

ligger	i	en	formidling	af	sammenhænge	mellem	deltagernes	egne	umiddelbare	

erfaringsverden	og	generelle	samfundsmæssige	strukturer	i	videste	forstand	de	må	derfor:	

																																																								
12	Emner,	indhold	og	problemer	(Illeris,	1974:	187).  
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a. opleves	som	umiddelbart	relevante	problemer	eller	problemfelter	for	de	enkelte	

deltagere	og	være	fælles	for	alle	deltagerne,		

b. være	af	en	sådan	karakter,	at	de	kan	danne	udgangspunkt	for	en	belysning	af	

eksisterende	samfundsmæssige	strukturer	og	disse	strukturers	forudsætninger.	

Endelig	må	de	udvalgte	emner		

c. tilsammen	eller	i	forbindelse	med	andre	undervisningsaktiviteter	omfatte	de	for	den	

pågældende	uddannelse	relevante	eller	fastsatte	væsentlige	indholdsområder.	

(Illeris,	1974:	187)	

Det	eksemplariske	princips	kvaliteter	har	her	en	afgørende	funktion	for,	hvordan	det	enkelte	

konkrete	og	nærværende	problem	kan	elaboreres	til,	at	få	en	betydning	i	en	større	

samfundsmæssig	kontekst.	Samt	hvordan	den	studerendes	egne	interesse	og	

erfaringsverden	kan	relateres	til	mere	omfattende	videnshuller	(Andersen	&	Kjeldsen,	

2015b:	25-27).	

Wolfgang	Klafki	anbefaler,	i	sit	teoretiske	arbejde	med	dannelsesteori	og	didaktik	(Klafki,	

2011),	at	man	ved	brugen	af	den	eksemplariske	tilgang,	der	med	dens	essentielle	formål	

ifølge	Klafki,	handler	om	at	udvikle	de	studerendes	evner	mod	selvbestemmelse	og	

solidaritet,	kan	beskæftige	sig	med	problemer:	

“Which	links	people's’	individual	and	social	existence	to	contexts	that	are	important	for	their	

present	and	future	opportunities”	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	27)	

Hertil	foreslår	han,	i	denne	sammenhæng,	at	arbejde	med	komplekse	problemstillinger	

(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	27),	som	deler	samme	værdigrundlag	som	FNs	17	

verdensmål13		

RUC	har	også	indfundet	sig	med,	at	alle	fag	nødvendigvis	ikke	har	samme	tilgang	og	

perspektiv	på	det	problemorienteret	(Andersen	&	Kjeldsen,	2015b:	24).	Dette	viser	at	

selvom	der	arbejdes	tværfaligt,	er	de	studerende	stadig	differentieret	på	uddannelsen	i	

forskellige	fagkulture,	med	forskellige	måder	at	arbejde	tværfagligt	på	(Andersen	&	

Kjeldsen,	2015b:	26).			

																																																								
13 http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene  
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Spørgsmålet	er	så,	om	RUC	med	den	nuværende	RUC-model	har	midlerne	og	evnen,	til	at	

kunne	opnå	og	opfylde	Illeris	relevanskriterierne,	a,b,	og	c,	samt	skabe	den	tværfaglige	

forbindelse	og	eksterne	samarbejde	det	kræver	for,	at	imødekomme	universitets	mål	om	at	

beskæftige	sig	med	komplekse	problemer	i	samfundets,	som	samtidig	må	forankres	i	et	

nærværende	projekt	hvor	den	studerende	skal	opnå	læring?	Kan	Thirdroom	være	et	tredje	

rum,	hvor	vidensproduktion,	samarbejde	samt	problemløsning	af	komplekse	

samfundsproblemer	kan	komme	den	studerende	og	samfundet	til	gavn?	

Tværfaglighed	og	samarbejde:	Den	tværvidenskabelig	og	den	tværfaglige	tilgang	kommer	

til	udtryk	på	RUC,	på	flere	måder.	Grundlæggende	kan	man	sige,	at	det	forankres	i	den	

tværfaglige	studiestruktur,	men	at	det	også	er	tværvidenskabelige	og	tværfaglige	processer	i	

det	akademiske	arbejde	på-	og	uden	for	universitetet	(eks.:	samarbejder	og	publicering	af	

videnskabelige	artikler).		

RUCs	uddannelsesstruktur	skaber	hermed	rammerne	(mulighederne	og	begrænsningerne)	

for,	hvorledes	og	i	hvilken	grad	det	tværfaglige	skal	kunne	florere	på	RUC.	De	forskellige	

uddannelser	ude	på	RUC	og	deres	fagopdeling	kan	forbindes,	men	samarbejdet	på	tværs,	

både	vertikalt	(mellem	de	forskellige	uddannelser)	og	horisontalt	(mellem	de	akademisk	

grader),	er	dog	begrænset	i	projektetarbejdet.		

Der	er	nogle	strukturelle	barrierer	som	hindre	vidensudvekslinger	på	tværs	mellem	fag	og	

mennesker	på	RUC.	Det	har	før	vist	sig	på	RUC,	at	være	givende	at	opløse	disse	barrierer	og	

indgå	et	forskningssamarbejde.	Den	studerende	kan	blive	en	del	af	et	projekt	og	et	

forskningsprojektmiljø	–	denne	involvering	i	et	reelt	og	professionelt	projekt	giver	mulighed	

for	få	“learning	by	doing”,	samarbejde	og	kollaborations	erfaringer.	Den	studerende	kan	få	

en	anerkendende	oplevelse	i	et	samarbejdet	med	professionelle,	men	kan	også	miste	

ejerskabsfornemmelsen	over	sit	projekt	(Wulf-Andersen,	et	al,	2015:	211-212).		

Samarbejdet	på	tværs	vil	nødvendigvis	kræve,	og	udvikle	færdigheder	der	kan	forbinde	flere	

vidensfelter.	Mødet	mellem	de	forskellige	fagligheder	opstår	og	finder	sted	på	RUC,	men	

mødet	mellem	fag,	discipliner,	videnskaber	og	samfundet	dyrkes	ikke	optimalt	(eksempelvis	

har	vores	gruppe	ikke	oplevet	at	blive	undervist	i,	hvad	tværfaglighed	er.	Kun	begrænset	

undervisning	om	værktøjer	til	samarbejde.	Der	er	ringe	mulighed	for	indsigt	i	hinandens	

projekter	på	hele	RUC.	Den	akademiske	viden	kan	også	isolere	sig	–	ja	endda	forsvinde	ud	i	
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ingenting	på	RUC,	det	ses	eksempelvis	ved	at	projektrapporter	ende	gemt	væk	i	kælderen	på	

Roskilde	Universitets	Bibliotek,	eller	et	sted	i	skyen	på	REX14	–	ude	af	sigte	for	RUCs	

studerende	og	eksterne	partnere).			

Det	er	ikke	kun	blot	vigtigt	for	de	studerende,	at	lære	og	uddanner	sig	gennem	samarbejde,	

der	går	ud	over	deres	uddannelse	(planlagte	uddannelsesforløb),	det	er	også	vigtigt	at	den	

studerende	bringer	sine	akademiske	kompetencer	i	spil	i	samfundet.	RUC	har	et	ideal	og	et	

ansvar,	som	universitet,	at	involvere	sig	og	engagerer	sig	i	samfundet,	for	at	forstå	det,	og	

forbedre	det.	Universitetet	og	samfundet	har	et	gensidigt	forhold,	hvor	båndet	styrkes	

gennem	eksterne	samarbejde.	Hanne	Leth	Andersen,	rektor	på	RUC	og	professor	i	

universitetspædagogik,	beskriver	det	således:		

…	the	collaboration	with	external	partners	still	needs	to	be	re-invented	and	developed.	

External	collaboration	is	not	just	a	question	of	employing	graduates,	but	of	cementing	the	

university’s	role	as	an	engaged	and	active	partner	in	society.	Education	and	work	life	are	not	

separate,	but	must	interact	both	in	the	student	years	and	after	graduation...	(Andersen,	

2015:	208)	

RUC	har	fokus	på	de	eksterne	samarbejder	og	-projekter	for	skabe	relevant	viden	og	dele	

den	med	samfundet.	Der	er	initiativer	på	RUC	der	arbejder	med,	at	forbinde	RUC	og	RUCere	

med	eksterne	partnere-	og	relationer	(Andersen,	2015:	204).	Der	er	bl.a.	endags	events,	

kurser,	caféer	og	en	jobbank/projektbørs15,	men	der	mangel	på	et	mødested,	hvor	POP	og	

samfundet	kan	møde	hinanden.	RUCs	problemknusermaskine	POP,	er	bygget	til-	og	styrkes	

af	at	løse	de	samfundsproblemer,	som	står	i	kø	og	banker	på	universitets	dør,	men	som	ikke	

kan	komme	ind.	Nøglen	der	kan	låse	op	for	denne	barriere	og	lade	POP	møde	

samfundsproblemerne,	kan	være	en	teknologisk	løsning.		

5.3:	RUC-modellens	og	POPs	udfordringer	og	muligheder		

De	strukturer	der	skulle	være	RUCs	fundament	har	vokset	sig	fast,	strukturer	der	er	opstået	i	

de	strømninger	RUC	har	fundet	sig	selv	i,	men	som	er	ved	at	dø	ud,	dog	trives	POPs	

principper	i	disse	nye	strømninger	–	derfor	må	det	aktuelle	og	relevante	POP	dyrkes,	men	

																																																								
14	https://rex.kb.dk/primo-explore/search?vid=NUI&sortby=rank&lang=da_DK		
15	https://ruc.jobbank.dk/job/?act=find&cvtype=5		
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samtidig	skal	RUC	bevare	sin	plads	som	en	vidensinstitution	der	også	er	aktuel	og	relevant,	

er	selvstændig	på	solidt	fundament,	men	engagerende	i	samfundet.	Dette	er	både	i	RUCs	og	

samfundets	interesse.	Det	kan	derfor	være	nødvendigt	at	bibeholde	nogle	af	disse	

strukturer,	og	lige	præcis	derfor	kan	det	også	være	en	nødvendighed	at	udbygge	RUC-

modellen	ved	at	bygge	en	digital	platform.	En	digital	platform	der	kan	facilitere	et	virtuelt	

tredje	rum	mellem	universitetet	og	samfundet,	der	kan	forsone	disse	interesser	og	dyrke	

disse	principper	under	mottoet	“preservation	through	change”	(Andersen	&	Heilesen	2015,	

xi).	Thirdroom	må	finde	balancen	mellem	RUC-modellen	og	teknologiens	mulighedsrum.		

The	idea	with	the	project	format	is	to	create	a	space	of	hybrid	reality	for	experience,	

experiment	and	engagement.	The	hybrid	reality	is	important:	an	institutional	learning	

environment	is	always	a	protected	area,	separated	from	broader	society	in	time	and	space	

and	fenced	in	by	institutional	and	discursive	regulations.	In	most	higher	education	

environments	this	protection	takes	over	and	turns	into	isolation	(the	ivory	tower)	(Olesen	&	

Andersen,	2015:	268).		

For	som	det	beskrives	i	kapitlet	The	Roskilde	Model	and	the	future	Challenges	for	universities	

in	the	future	(Olesen	&	Andersen,	2015)	er	RUC-modellens	formål,	at	skabe	et	stimulerende	

forskningsmiljø	for	de	studerende,	der	gør	at	de	er	motiveret	for	akademisk	læring	og	

engagerer	sig	i	samfundet	med	deres	viden.		

“In	the	Roskilde	Model	the	core	idea	is	to	establish	a	stimulating	environment	which	enables	

student’s	engagement	with	scientific	knowledge	and	academic	learning	in	present	day	

society”	(Olesen	&	Andersen,	2015:	268)		

5.4:	Delkonklusion	2	

Fra	dette	kapitel	fremgår	det,	at	dét	at	kunne	indgå	i	et	projekt,	hvor	der	fra	samarbejdet	

omkring	at	løse	en	problemstilling,	kan	gro	sig	et	solidt	videnskabeligt	fundament,	der	

udspringer	fra	undersøgelsen	af	et	nærværende	og	samfundsrelevant	problem.	

Problemstillingen	defineres	ud	fra	den	studerendes	egen	interesse	og	engagement,	der	med	

universitets	akademiske	midler,	formuleres	og	gøres	samfundsrelevant.	Problemet	er	

forankret	i	samfundets	kompleksitet,	og	kan	derfor	kræve	et	tværvidenskabeligt	perspektiv	i	

undersøgelsen	og	forståelsen	i	det	problemorienterede	projektarbejde	(POP).					
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Den	studerende	befinder	sig	midt	i	denne	konstellation	–	de	studerende	er	universitetet	og	

de	studerende	er	samfundet	–	og	derfor	skal	de	også	behandles	ud	fra	nogle	kriterier,	der	

respekterer	deres	interesser	og	engagerer	kritisk	tænkning,	som	tidligere	er	nævnt	ved	det,		

Illeris	anførte	med	sine	relevanskriterier	for	emnevalg	på	uddannelsen:		

“Emnerne16	må	vælges	ud	fra	deres	iboende	samfundsmæssigt	frigørende	muligheder,	som	

ligger	i	en	formidling	af	sammenhænge	mellem	deltagernes	egne	umiddelbare	

erfaringsverden	og	generelle	samfundsmæssige	strukturer”	(Illeris,	1974:	187).		

Det	er	emnevalg,	der	kan	indfries	med	POPs	format,	og	samtidig	kan	POP-formatet	være	det	

rum,	som	uddannelsen,	videnskaben,	samfundet	og	den	studerende	har	brug	–	netop	ved	at	

gøre	uddannelsen	problemorienteret,	deltagerstyret	og	tværfagligt,	centreret	om	den	

studerende,	funderet	i	projektarbejdet.		

Trekanten	viser	projektarbejdets	rum,	hvor	videnskabelig	viden	og	praktiske	kompetencer	

løber	mellem	de	tre	hjørner.	De	tre	hjørner	repræsenterer	tre	faktorer	og	områder,	der	

sætter	rammerne	for	den	enkelte	studerendes	uddannelse,	som	i	sidste	ende	vil	udmønte	

sig	i	et	vidensprodukt	og	en	uddannet	studerende.	Det	er	derfor	universitets	opgave	at	

skabe	dette	hybride	rum	og	synergi	mellem	hjørnerne,	for	den	studerende	og	for	

universitets	skyld,	gennem	POP	i	nutidens	samfund	(Olesen	&	Andersen,	2015:	269-271).				

	

	

Hvordan	POPs	koncepter	fortolkes	og	anvendes,	samt	hvilke	intentioner	der	ligger	bag	–	og	

hvad	disse	POP	kompetencer	kan	og	vil	blive	brugt	til	i	fremtiden	–	vil	altid	have	en	

																																																								
16	Emner,	indholdet	og	problemer	(Illeris,	1974:	187).  

Figur	9:	kilde:	Olesen	&	Andersen,	2015:	269	
“Each	of	the	corners	represent	structuring	forces	in	the	space,	each	conveying	external	relations.”	

(Olesen	&	Andersen,	2015:	269).	
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foranderlig	karakter	og	få	forskellig	betydning.	Som	beskrevet	passer	det	

problemorienterede,	tværfaglige	og	deltagerstyret	projektarbejde	godt	ind	i	RUCs	idealer	og	

det	moderne	samfunds	idealer.	Hvorvidt	POPs	idealer	bliver	indfriet	på	universitet	må	

revideres.		

Som	det	fremstår	af	tilbageblikket	på	og	indblikket	i	RUC-modellens	udvikling,	har	modellen	

et	formål	og	nogle	idealer,	men	disse	må	også	gå	på	kompromis	med	samfundets	krav,	for	at	

overholde	sine	selvsamme	formål	og	idealer.	Samfundets	krav	og	behov	for	universitet	giver	

dog	også	universitet	betydning,	da	der	på	baggrund	af	samfundets	kompleksitet	fostres	

motivation	og	et	engagement	for	læring	–	der	giver	trivsel	til	den	studerende.	Derfor	må	

RUC	altid	forsøge,	at	være	interagerende	med	samfundet	og	stå	imod	de	udfordringer,	der	

kan	skubbe	universitet	ud	af	balancen	mellem	en	selvstændig	videnskabelig	skole	med	mål	

om	at	opnå	videnskabelig	viden	og	en	engagerende	vidensproduktions-institution	i	

samfundet	med	mål	om	at	løse	problemstillinger.	Såvel	som	universitet	må	stå	imod	

udfordringerne,	må	det	også	gribe	mulighederne	forude.		

Ved	at	kigge	indad	og	tilbage	på	RUCs	og	RUC-modellens	essentielle	og	betydelige	grundsten	

og	byggeklodser,	kan	vi	nu	se	frem	i	tiden	og	forholde	os	kritiske	til	de	udfordringer	og	

muligheder,	som	vi	på	RUC	har	i	vente.								

Kapitel	6:	Thirdroom	som	Informations-	og	

kommunikationsteknologi		

I	dette	afsnit	vil	der	blive	taget	udgangspunkt	i	informations-	og	kommunikationsteknologi	

(IKT)	i	relation	til	projektarbejdet	som	beskrevet	i	The	Roskilde	model	(Andersen	&	Heilesen,	

2015)	og	i	gruppens	egen	erfaring	med	brug	af	IKT	og	dens	praktiske	indvirken	på	

projektarbejdet.		

Som	det	fremgår	af	The	Roskilde	Model:	Problem-Oriented	Learning	and	Project	Work	

(Andersen	&	Heilesen,	2015),	var	projektarbejdet	før	IKTs	indtog	meget	mere	bunden	til	

universitetet	og	arbejdet	foregik	ofte	på	campus	i	et	designeret	lokale	og	i	umiddelbar	

nærhed	af	vejleder.	Relationen	til	vejleder	var	ofte	mere	omfattende	og	kunne	ofte	have	

karakter	af	mentor	-	studerende	relation,	og	vejleder	havde	derigennem	ofte	en	mere	udtalt	
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autoritet	(Andersen	&	Heilesen,	2015).	Den	fysiske	tilstedeværelse	på	campus,	var	altså	

oprindeligt	en	mere	omfattende	præmis	for	projektarbejdet	ift	adgang	til	biblioteks	

faciliteter	og	kontakt	til	vejleder	og	samarbejde	med	gruppemedlemmer.	

Efter	IKTs	indtog	i	uddannelsessystemet	og	mere	specifikt	i	relation	til	det	

problemorienterede	projektarbejde	på	RUC,	er	der	sket	en	opløsning	af	tid	og	sted..Det	er	

vores	oplevelse	i	gruppen,	at	vejlederens	rolle	har	fået	karakter,	mere	af	konsulent	end	af	

mentor.	Desuden	foregår	meget	af	kontakt	med	vejleder	pr	mail	og	gør	at	denne	sker	mere	

løbende	og	er	mere	uforpligtende	og	spontan.	

Information	og	litteratur	behøver	ikke	længere	findes	i	fysisk	form	på	biblioteket,	men	kan	

tilgås	online	og	findes	gennem	forskellige	kilder.	Dette	er	inklusiv	de	bøger	man	ellers	ville	

kunne	låne	på	biblioteket,	da	de	som	oftest	er	tilgængelige	i	e-bog	format.	

Gruppemøder	er	heller	ikke	længere	afhængige	af	fysisk	tilstedeværelse.	Skype,	facetime	og	

messenger	har	gjort	det	muligt	i	praksis	at	deltage	i	et	gruppemøde	hjemmefra.	Desuden	

kan	der	løbende	kommunikeres	om	mindre	ting	og	gives	feedback	uden	at	behøve	at	mødes	

fysisk.	Fildelingstjenester	som	eksempelvis	google-docs	giver	mulighed	for	at	alle,	hele	tiden		

har	adgang	til	alt,	hvad	der	er	skrevet	i	opgaven.		

Disse	omstændigheder	reflektere	en	mere	generel	forandring	i	de	akademiske	

arbejdsbetingelser.	Over	alt	ændre	det	virtuelle	læringsmiljø	uddannelsen,	fra	at	være	

institutions-fokuseret	til	at	være	student-fokuseret	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	247).		

Det	virtuelle	miljø	springer	på	sin	vis	rammerne	for	læring	og	uddannelse	ved	at	åbne	op	for	

adgang	til	de	ressourcer	der	er	brug	for,	når	der	er	brug	for	dem.	Man	er	som	studerende	

ikke	længere	afhængig	af	hvornår	vejleder	er	på	kontoret,	da	man	i	stedet	kan	skrive	en	mail	

så	snart	det	er	aktuelt	at	søge	hjælp.	Man	er	ikke	afhængig	af	bibliotekets	åbningstider	eller	

adgang	til	bøger.	Den	herskende	diskurs	på	universitet	eller	hos	vejleder	kan	sættes	i	kritisk	

perspektiv	gennem	informationssøgning	på	nettet	og	giver	den	studerende	mulighed	for	at	

forme	sin	egen	læring	og	danne	sig	informerede	holdninger.	Den	studerende	har	altså	en	

mere	aktiv	rolle	i	egen	læring	og	bidrager	med	viden	og	indhold	også	gennem	netværk	der	

strækker	sig	ud	over	selve	uddannelsesinstitutionen	(Andersen	&	Heilesen,	2012)		
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IKT	skaber	altså	genveje	for	de	studerende	ift	læring	men	også	i	gruppearbejdet.	Tid	og	sted	

er	som	tidligere	nævnt	blevet	afkoblet	og	et	mere	effektivt	og	mindre	omfattende	og	

mindre	omkostningsfuldt	projektarbejde	bliver	en	realitet	gennem	online	forbindelser.	

Det	er	dog	vigtigt	at	uddannelses	institutioner	går	aktivt	ind	i	brugen	af	IKT	og	lærer	de	

studerende	at	bruge	det	på	en	akademisk	måde.	Det	være	sig	håndtering	af	følsomme	

oplysninger	eller	søgning	i	akademiske	databaser	og	validering	af	viden	(Andersen	&	

Heilesen,	2015).	Det	kræver	også	at	undervisere	bliver	klædt	på	til	at	begå	sig	og	undervise	i	

den	online	verden.	Hvis	det	akademiske	personale	er	digitale	immigranter	(Andersen	&	

Heilesen,	2015:	250)	der	ikke	kan	navigere	i	og	håndtere	informationsstrømmen,	vil	

projektgrupper	sandsynligvis	søge	efter	andre	autoriteter	på	området	(Andersen	&	Heilesen,	

2015:	250)	

Brugen	af	IKT	risikere	altså	at	underminere	vejleder	eller	undervisers	autoritet,	hvis	ikke	der	

bliver	gjort	en	aktiv	indsats	for	at	tilegne	sig	de	nye	digitale	omgivelser	fra	fakultetets	side.		

6.1:	Udfordringer	i	forbindelse	med	online	projektarbejde	

Der	har	tidligere	været	lavet	forsøg	med	online	facilitering	af	projektarbejdet	(Andersen	&	

Heilesen,	2015),	hvilket	har	vist	at	traditionelle	praksisser	ikke	nødvendigvis	lader	sig	

oversætte	til	den	digitale	verdens	format.	Tilstedeværelse	får	pludselig	et	næsten	binært	

udtryk	i	kraft	af	at	man	enten	er	online	eller	offline.	Tavshed	i	den	online	verden	bliver	også	

nemt	tolket	som	fravær	(Andersen	&	Heilesen,	2015),	da	man	i	princippet	ikke	kan	se	om	

folk	sidder	og	skriver	i	offline	dokumenter,	eller	er	logget	på	og	derefter	gået	sin	vej.	

En	stor	del	af	online	kommunikation	foregår	på	skrift	og	fordre	derfor	en	simplere	en	af	

slagsen.	

"Every	statement	has	to	be	considered	carefully	to	avoid	ambiguity,	and	comments	

and	assignments	should	be	focused	rather	narrowly	because	parallel	activities	are	

difficult	to	manage	online.	In	the	virtual	environment,	complexity	fosters	uncertainty	

and	misunderstandings”	(Andersen	&	Heilesen,	2015:	250).	
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Man	kan	altså	ikke	lade	kommunikation	bero	på	de	samme	præmisser	som	i	den	fysiske	

verden.	Tonefald	og	nonverbalt	sprog	gør	sig	ikke	gældende.	Det	kræver	altså	en	større	

indsats	at	skulle	spare	med	vejleder	eller	internt	i	gruppen,	hvis	det	skal	gøres	online.	

Individuel	aktivitet	i	gruppen	bliver	også	meget	transparent.	Mængden	og	kvaliteten	af	

individuelle	bidrag	er	med	det	samme	synligt	og	er	registreret	permanent	i	den	online	

dimension	og	det	bliver	svært	at	underpræstere	uden	at	det	kommer	åbenlyst	til	udtryk	i	

gruppearbejdet	(Andersen	&	Heilesen,	2015).	I	den	fysiske	verden	bliver	sådanne	problemer	

typisk	bragt	til	vejleder	som	en	sidste	udvej.	Gennem	den	online	dimensions	transparens	er	

det	nemmere	at	få	øje	på	sådanne	dynamikker	undervejs	og	foreslå	justeringer	løbende,	der	

kan	forbedre	gruppens	præstationer	(Andersen	&	Heilesen,	2015).	

Forsøg	med	online	gruppearbejde	på	RUC	(Andersen	&	Heilesen,	2015)	har	vist,	at	de	

studerende	accepterer	online	gruppearbejde,	kun	når	det	gør	arbejdet	lettere	og	ikke	

afføder	ekstra	arbejde	eller	unødig	kompleksitet.	

Derfor	er	det	fysisk	tilstedeværende	gruppemøde	stadig	en	vigtig	del	af	gruppearbejdet	når	

der	skal	tages	beslutninger	og	diskuteres	komplekse	emner.	I	det	arbejdet	indskrænkes	til	at	

foregå	online,	bliver	det	præget	af	diverse	udfordringer	der	fjerne	fokus	fra	kerneopgaven	

(Andersen	&	Heilesen,	2015)	

	Den	måske	vigtigste	udfordring	ved	online	kommunikation	er	usikkerhed.	Den	

afstedkommes	af	en	følelse	af	ensomhed	når	der	ikke	reageres	på	de	post	man	skriver	eller	

når	gruppemedlemmer	ikke	er	jævnligt	online	eller	uvished	omkring,	hvad	der	er	blevet	

besluttet	og	hvem	der	har	hvilke	opgaver.	Derfor	vælger	studerende	tit	at	mødes	fysisk	eller	

bruge	IP	telefoni	som	skype	eller	facetime	for	at	få	gang	i	processen	og	afklare	

opgavefordeling	hurtigt	og	utvetydigt.		

6.2:	IKTs	understøttende	rolle	i	projektarbejdet	

Den	kan	være	utroligt	nyttigt	at	have	en	vifte	af	forskellige	software	til	rådighed	i	løbet	af	

projektarbejdet.		Der	kan	her	skelnes	mellem	'need	to	have'	og	'nice	to	have'	(Andersen	&	

Heilesen,	2015).	Hvad	der	er	nødvendigt	er	at	universitet	stiller	en	standardiseret	platform	

til	rådighed	der	opfylder	de	mest	basale	behov.	Disse	behov	er	efterhånden	begrænset	til	
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formalia	omkring	gruppedannelse,	midtvejsevaluering	og	aflevering	af	projekt.	I	vores	

gruppe	har	vi,	ligesom	de	fleste	andre	vi	kender	til,	valgt	at	skrive	opgaven	i	google	docs	og	

arkiverer	den	i	google	drive.	Dette	giver	os	mulighed	for	hele	tiden	at	følge	med	i	hvad	de	

andre	i	gruppen	har	skrevet	og	kommentere	og	give	feedback	i	realtid.	Vi	bruger	desuden	

messenger	til	internt	ad	hoc	kommunikation	i	form	af	chatfunktionen	og	videokonferencer.	

Litteratur	søger	og	bestiller	vi	hjem	gennem	diverse	online	biblioteks	databaser	eller	

downloader	bogen	som	pdf,	hvis	dette	er	muligt.	

På	den	måde	udgør	universitetets	digitale	platform	kun	det	allermest	basale	i	vores	

projektarbejde.	Resten	af	vores	behov	for	online	kommunikation	og	arbejde	udfylder	

tredjeparts	services	som	vi	selv	inddrager	efter	behov.	

Der	har	tidligere	fra	universitetets	side,	været	udbudt	et	standardiseret	system	som	Mahara,	

der	kan	varetage	mange	af	de	behov	som	projektarbejdet	kalder	på.	Det	har	dog	vist	sig	at	

være	blevet	overflødiggjort	af	de	studerendes	egne	sammensætninger	af	online	services.	

Dette	er	et	eksempel	på	at	universitetet	står	over	for	udfordringer	når	det	skal	finde	

balancen	mellem	standardiserede	stabile	online	services	og	anbefalet	praksis	ift	brug	af	

tredjeparts	applikationer.	Det	bliver	altså	et	spørgsmål	om	hvornår	universitetet	skal	gå	ind	

og	etablere	en	fælles	platform	for	at	sikre	stabilitet	og	adgang	for	alle	og	hvornår	de	skal	

lade	eleverne	selv	navigere	i	hvilke	services	og	medier	de	vil	bruge	og	undgå	at	bruge	

unødige	ressourcer	på	at	forsøge	at	levere	det	samme	som	en	gigantisk	international	spiller	

som	google	eller	facebook.		

Et	eksempel	på	en	standardiseret	platform	udbudt	fra	RUC’s	side	er	eksempelvis	Moodle.	

Moodle	bruges	af	den	studerende	til	at	holde	styr	på	hvilke	kurser	denne	er	tilmeldt,	

hvornår	undervisningen	er	skemalagt	og	i	mange	tilfælde	også	hvad	pensum	er	til	de	

forskellige	kursusgange.	En	lignende	platform	bliver	ikke	rigtig	udbudt	til	det	

problemorienterede	projektarbejde.		

Det	er	dette	hul	Thirdroom	har	potentiale	til	at	udfylde.	Thirdroom	forsøger	klogt	nok	ikke	

at	konkurrere	med	google	docs	eller	messenger,	men	byder	i	stedet	disse	services	

velkommen	ved	at	linke	direkte	til	dem	fra	hjemmesiden.	I	stedet	fokusere	Thirdroom	på	at	

fungere	som	knudepunkt	for	projektarbejdet.	Tidslinien	sikre	at	alle	ved	hvor	langt	projektet	

er	nået	og	hvad	der	sat	af	milepæle.	Brugernes	egen	projektportfolio	gør	at	de	nuværende	



	

55	

eller	kommende	gruppemedlemmer	kan	danne	sig	et	billede	af	hvilken	baggrund	man	har	ift	

projektarbejde.	Den	vigtigste	pointe	med	Thirdroom	er	dog	nok	etableringen	af	et	netværk	

der	forbinder	de	studerende	med	hinanden	ift	projektarbejdet.	Ikke	kun	internt	i	gruppen,	

men	med	alle	på	hele	uddannelsen	og	på	sigt	hele	universitetet.	Dette	gør	Thirdroom	på	tre	

måder.	For	det	første	kan	studerende	der	er	logget	ind	på	Thirdrooms	netværk,	gå	på	

opdagelse	i	deres	medstuderendes	profiler	og	finde	kommende	gruppemedlemmer.	For	det	

andet	kan	man	søge	og	gå	på	opdagelse	i	Thirdrooms	bibliotek	af	rapporter	og	finde	

inspiration	eller	vejledning	til	hvordan	et	lignende	problem	kan	gribes	an.	Sidst	men	ikke	

mindst	giver	Challenge	Boardet	mulighed	for	at	formidle	problemstillinger	på	tværs	af	

faglighed	og	uddannelse	og	bliver	et	værktøj	til	at	takle	moderne	problemstillinger	med	et	

tværfagligt	udgangspunkt.	Thirdroom	bliver	altså	som	sådan	ikke	et	bogstaveligt	projekt	

skrivnings	værktøj,	men	bliver	en	facilitator	for	dannelsen	af	et	netværk	mellem	de	

studerende	i	form	af	vidensdeling	og	indsigt	i	hinandens	problemstillinger	og	

løsningsforslag,	både	internt	i	gruppen	og	grupper	imellem.					

6.3:	Delkonklusion	3.		

Informations-	og	kommunikationsteknologien	(IKT)	har	haft	en	omfattende	indvirkning	på	

projektarbejdet.	Afkoblingen	af	tid	og	sted	har	redefineret	præmisserne	for,	hvordan	et	

projekt	kan	faciliteres	og	skrives.	Det	gør	arbejdet	mindre	bundet	til	universitetets	campus	

og	giver	mulighed	for	øget	kontakt	internt	i	gruppen	og	med	vejleder.	Det	giver	derudover	

de	enkelte	gruppemedlemmer	mulighed	for	bedre	indsigt	i	projektets	forløb.		

Dette	udvider	mulighederne	for	informationssøgning	og	giver	de	studerende	grundlag	for	en	

mere	aktiv	rolle	i	deres	læring.	Det	medfører	dog	også	en	række	udfordringer,	da	den	

traditionelle	praksis	i	projektarbejdet	ikke	nødvendigvis	lader	sig	oversætte	til	den	digitale	

verden.	Det	stiller	andre	krav	til	kommunikationen	og	fordre	at	man	synliggør	sin	

tilstedeværelse	på	anden	vis	end	ved	fysiske	møder.		

IKT	bliver	brugt	i	vid	udstrækning	i	projektarbejdet	på	RUC.	Der	er	både	standardiserede	

services	udbudt	af	universitetet	og	tredjeparts	services	der	integreres	og	bruges	af	de	

studerende	efter	behov.	Det	er	vigtigt	at	begrænse	den	obligatoriske	brug	af	IKT,	så	de	

studerende	har	mulighed	for	at	vælg	det	fra,	når	det	ikke	gør	arbejdet	nemmere.		
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Spørgsmålet	er,	hvordan	IKT	tilpasser	sig	og	sætter	nogle	rammer,	der	kan	rumme	de	

studerendes	individuelle	brugsvaner	af	IKT.		

Thirdroom	er	et	bud	på	en	IKT,	der	gør	netop	dette.	Det	forsøger	ikke	at	konkurrere	eller	

erstatte	allerede	eksisterende	services	som	Google	docs,	men	placere	sig	som	knudepunkt	

for	projektarbejdets	mange	arbejdsværktøjer.		

Kapitel	7:	Thirdrooms	effekt	på	RUC-modellen	

7.1:	Netværk		

I	kapitel	5.2:	RUC-modellen	i	udvikling,	opstod	spørgsmålet,	om	en	innovativ	løsning	kunne	

forsone	RUCs	opdeling	i	fag,	discipliner	og	institutter	med	POPs	principper.	Opdelingen	er	en	

barriere,	for	at	dele	idéer	og	viden,	og	forhindre	at	POPs	potentiale	kan	udfolde	sig.	En	

reorganisering	kunne	være	en	løsning	og	yderligere,	kunne	en	radikal	teknologisk	innovation	

være	nødvendigt.	Her	kunne	informations-	og	kommunikationsteknologien	Thirdroom	stå	

for	en	online	organisering	og	ophæver	de	“offline”	organiseringer	og	strukturers	

begrænsninger	for	interaktion	mellem	mennesker	og	viden	på	RUC	og	uden	for	universitets	

grænser.		

På	Thirdroom	kan	POPs	tværfaglige	interaktion	indfries.	Projektarbejdet	bliver	dog	ikke	af	

den	grund	automatisk	mere	tværfagligt,	men	via	en	mere	åben	ide-	og	vidensudveksling	

samt	en	mulighed	for	at	kontakte	hinanden	gennem	Personal	Portfolio,	opstår	der	bedre	

forudsætninger	for	multidisciplinær,	interdisciplinære	og	transdisciplinære	tilgange.		

Thirdrooms	kollaborative	potentiale	kunne	indfries	gennem	POP	tilgangen	–	via	Challenge	

board	og	via	ét	stort	og	forenet	kollaborativt	RUC-netværk17	på	Thirdroom.	Gennem	

platformens	potentielle	kommunikationsmuligheder	kan	der	spredes	disciplinorienteret	

faglighed	ud	blandt	Thirdrooms	medlemmer,	fordelt	ud	på	netværket,	nu	uden	at	være	

begrænset	til	det	fysiske	fremmøde	på	fagene,	for	at	kunne	udveksle	viden	og	dyrke	

projekter	(POP).	Thirdroom	medlemmer	mødes	online,	i	det	virtuelle	knudepunkt	og	er	

																																																								
17	Thirdroom	implementeres	først	på	Humanistisk-Teknologisk	Bachelor	på	prøve.	
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fælles	om	det	at	skabe	viden	med	ud	fra	en	problemorierede,	tværfaglig,	deltagerstyrede	

projektarbejde	tilgang.		

Thirdroom	har	3	obligatoriske	milepæle,	som	gør	at	den	binder	sig	til	RUCs	formelle	

organisering	med	krav	om	problemformulering,	midtvejsevaluering	og	projektrapport	

aflevering,	men	Thirdroom	vil	ellers	ikke	være	bundet	til	at	opfylde	betingelser	afhængig	af	

RUC-modellen.	Thirdroom	har	nødvendigvis	forsøgt	at	skabe	nogle	fælles	strukturer	med	

RUC	for	at	sikre	overensstemmelse	mellem	RUCs	værdigrundlag	og	Thirdrooms	funktion	på	

RUC.	Thirdroom	kan	derfor	komme	til	at	befinde	sig	parallelt	i	forhold	til	RUC-modellen,	

hvor	de	deler	fælles	værdier,	men	er	uafhængige	af	hinandens	design	–	en	digital	platform	

og	en	uddannelsesmodel,	der	er	med	til	at	uddanne	studerende,	skabe	og	formidle	viden.			

Grundet	dette	netværk	vil	RUCs	opdelinger	af	fag,	discipliner	og	institutter,	ikke	

nødvendigvis	komme	til	kort	for	at	løse	komplekse	problemstillinger.	Hvis	

kommunikationsformen	er	effektiv	mellem	deltagerne	som	mødes	i	det	virtuelle	

knudepunkt	på	Thirdroom,	kan	en	multidisciplinær	tilgang	også	vise	sig	at	være	effektiv	

tilgang	til	problemet	og	projektet.	Problemløsningstilgangen	på	netværket	kan,	betragtes	

som	en	ad-hoc	vidensanvendelses/	vidensdelingstilgang,	f.eks.	på	Challenge	Board	eller	i	

kommentartråden,	hvor	alle	medlemmer	af	Thirdroom	ville	kunne	byde	ind	og	vidensdele.	

Her	ville	disciplinær	faglighed	findes	i	splintrede	fragmenter	hist	og	her	på	netværket,	som	

alle	vil	kunne	bidrage,	direkte	eller	indirekte,	med	det	samlede	mål	om	at	løse	problemer	

store	som	små.	Grundet	den	hurtige	forbindelse	mellem	idé,	problem-	og	

videnskomponenter,	f.eks.	mellem	Thirdrooms	brugere,	eksterne	partnere,	

projekterrapporter,	kan	der	kommunikeres	viden,	transmitteres	viden	og	optages	viden	

blandt	brugerne	på	netværket.		

Vi	har	i	projektgruppen	reflekterer	over	dette	netværks	potentiale	for	kollaboration	ved	at	

mødes	og	starte	et	samarbejde	fra	problemet.	Medlemmer	eller	en	projektgruppe	af	

Thirdroom	vil	kunne	tage	tilmelde	sig	en	Challenge	og	tage	opgaven	på	sig	og	starte	deres	

eget	projekt	for	sig.	Denne	Challenge	tilmelding	burde	dog	være	åbenlys	for	alle	

medlemmer,	da	de	vil	kunne	se	hvem	der	“arbejder	på	sagen”	og	det	ville	være	lettere	at	

etablere	kontakt	med	hinanden.	Dette	vil	kunne	fordrer	et	kollaborativt	samarbejde,	med	

fælles	mål	om	løsningen	af	en	problemstilling,	hvor	deltagerne	kunne	varetage	sig	en	
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opgave	inde	for	projeket,	med	hver	deres	faglighed	eller	kompetencer.	De	medlemmer	som	

der	har	hæftet	sig	på	den	samme	Challenge,	ville	kunne	finde	hinandens	projekter	lettere,	

og	der	ved	synkronisere	det	samlet	Challenge	projekt.	Når	projektet	skulle	slutte	vil	de	

kunne	oprette	en	rapport,	dele	viden	derigennem	til	hinanden	og	resten	af	Thirdroom	

netværket,	som	har	mulighed	for	at	kommenterer	og	evaluere.					

RUC	er	i	nogen	grad	vidensopdelt,	men	en	opdeling	af	viden	af	ikke	været	RUCs	hensigt.	RUC	

har	forsøgt	at	opløse	disse	barrierer,	men	digitale	platforme	og	studenterrapporter	i	

kælderen	på	biblioteket	har	vist	sig	ikke	at	være	tilstrækkelige,	især	hvis	man	sammenligner	

det	med	teknologiens	potentiale	for	vidensdeling.	Third	Room	er	designet	til	RUC	med	netop	

dette	in	mente	–	at	gøre	vidensdeling	tilgængelig	og	anvendelig.	Der	derfor	ikke	blot	tale	om	

en	distribution	af	viden,	men	også	en	visuel	præsentation	af	viden,	der	kan	fordre	at	give	

modtageren	et	overblik	og	indsigt	i	projektprocessen	f.eks.	via	tidslinjen.	Denne	visuelle	

præsentation,	repræsentere	også	et	udtryk	om	at	de	studerendes	arbejde,	projektarbejdet	

og	projektrapporterne,	ikke	blot	skal	arkiveres,	men	de	skal	præsenteres	–	for	sine	

medstuderende	og	for	resten	af	Thirdrooms	medlemmer.								

7.2:	Samarbejde		

I	og	med	at	man	kan	blive	en	del	af	Thirdrooms	vidensdelingsnetværk	på	platformen	via	

invitation,	er	det	altså	ikke	blot	studerende	der	de	studerende	der	kommer	til	at	udgøre	

projekterne	på	RUC	længere.	Eksterne	partnere,	vejledere	og	studerende	kan	alle	byde	ind	

med	Challenges.	Desuden	kan	alle	medlemmerne	ikke	blot	komme	i	kontakt	med	hinanden,	

men	de	kan	også	få	et	indblik	i	deres	vidensinteresser	og	hinandens	projektarbejde.	Herved	

kan	det	hierarki	der	har	indfundet	sig	implicit	og	eksplicit	på	RUC	ophører,	da	alle	

Thirdrooms	medlemmer	nu	spiller	på	samme	hold	inden	for	de	samme	regelsæt.	I	det	

obligatoriske	semesterprojekt,	vil	der	dog	være	tilknyttet	en	RUC-vejleder	til	

projektgruppen,	som	må	indtage	denne	rolle.		Vejlederens	rolle	har	ændret	sig	til	både,	at	

være	en	der	dømmer	ens	projekt,	men	samtidig	også	er	en	medspiller	i	gruppen.	Tidslinjen	

giver	nu	vejlederen	en	chance	for,	at	få	en	dybere	indsigt	gruppens	projektproces,	samt	at	

Thirdrooms	neutraliseret	netværk	kan	være	med	til,	at	nedbryde	de	hierarkiske	

konstellationer	som	er	opstået	på	RUC,	men	som	RUC	ønsker	nedbrudt,	f.eks.	gennem	

studenter-forsker	arbejde	–	for	skabe	forbindelsen.	Alle	på	Challenge	board	og	i	kommentar	
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feltet	har	alle	mulighed	for	at	byde	ind,	kommunikere,	komme	i	kontakt	og	skabe	

samarbejder	–	på	kryds	og	tværs	af	discipliner,	akademiske	grader	eller	professioner.	Men	i	

og	med	at	alle	medlemmer	på	Thirdroom	bliver	en	medspiller	for	gruppeprojektet	kan	

deltagerstyringen	udsættes	for	diskurser	for	projekt	og	problem	valg,	initiativet	for	selv	at	

byde	ind	med	problemer,	hvis	de	bliver	leveret	for	en	på		Challenge	boardet.	Thirdroom	har	

dog	imødekommet	den	problematik,	ved	at	give	alle	muligheden	for	at	tilføje	Challenges	i	

det	fællesprojekt.										

7.3:	Det	tredje	rum	

Thirdroom	er	designet	til	understøtte	POP	og	RUCs	projektforløb	(det	er	forudsætningen	og	
“betingelsen”	for	Third	Room)		

“Today	the	challenge	is	to	provide	a	space	where	students	can	practise	handling	more	

profane	versions	of	the	relation	between	academic	knowledge	and	practical	competence”	

(Olesen	&	Andersen,	2015:	269).	

Der	er	brug	for	et	rum,	der	kan	faciliterer	og	rumme	de	studerendes	behov	og	fremme	deres	

engagement	i	forhold	det	samfund,	der	søges	en	viden	om	og	det	samfund	som	kan	få	

glæde	af	denne	viden.	For	ruc	har	dette	rum	været	POP	(Olesen	&	Andersen,	2015:	269).	

Men	som	det	er	blevet	belyst	har	dette	POP-rum	sine	begrænsninger.	Derfor	har	Thirdroom	

som	en	radikal	innovation,	som	en	online	platform	mulighed	for	at	understøtte	POP	og	

tilsammen	skabe	dette	rum,	som	både	kan	være	med	til	at	indfrie	de	idealer	RUC	står	for,	

hvor	samfundets	udfordringer	og	de	akademiske	traditioner	må	understøtte	hinanden	

gensidigt.	Den	studerende	befinder	sig	midt	imellem	disse	to,	der	opfylder	og	udgør	

trekanten,	for	uden	den	studerendes	engagement	og	motivation	for	at	bedrive	videnskab	og	

løse	samfundets	problemer	kunne	ville	universitetet	miste	dets	betydning.	Det	er	en	kamp	

universitets	må	gå	ind	i	for	de	forskellige	interesse	for,	hvad	viden	skal	bruges	til	er	ikke	lig	

universitets	idealer.	Thirdroom	har	mulighed	for	at	udegøre	en	del	af	dette	rum	som	

unversitet	nu	har	brug	for	en	digital	platform	der	arbejder	på	et	andet	niveau.	En	platform	

der	står	på	RUC-modellens	fundament,	men	arbejde	i	det	teknologiske	lag,	hvor	viden	kan	

florerer	ubegrænset	og	samarbejder	kan	blomstre.	Det	er	et	sådant	rum	som	Thirdroom	har	

potentiale	for	at	kunne	kan	bidrage	med	til	RUC-modellen,	så	RUC	kan	komme	tættere	på	

det	universitet	det	ønsker	at	være.				
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“we	need	to	create	a	new	space,	where	we	as	individuals	can	shape	these	tools	and	

technologies	to	connect,	learn	and	collaborate.	Join	us	in	building	Thirdroom”	

(Vimeo,	Oktober	2017)18		

	

	

	

	

	 	

																																																								
18	https://vimeo.com/232345493			
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Kapitel	8:	Konklusion		

På	baggrund	af	projektets	overordnede	undersøgelse,	vil	der	i	dette	kapitel	blive	svaret	på	

problemformuleringen	som	forlyder:	Hvordan	kan	en	informations-	og	

kommunikationsteknologi	som	Thirdroom	potentielt	blive	et	redskab,	som	kan	muliggøre	

mere	tværvidenskabelig	kollaboration	i	det	problemorienterede	projektarbejde	på	Roskilde	

Universitet?	

Mange	af	nutidens	og	fremtidens	problemstillinger	rummer	en	sådan	kompleksitet,	at	

løsningerne	sjældent	kan	findes	indenfor	én	videnskabelig	disciplin.	Det	er	ofte	nødvendigt	

at	samarbejde	på	tværs	af	videnskabelige	felter	og	discipliner,	for	at	omfavne	den	brede	

viden	og	udvikle	relevant	viden,	som	er	nødvendig	for	at	forstå	og	løse	de	komplekse	

problemer.	I	lyset	af	disse	komplekse	problemstillinger	er	der	opstået	et	behov	for	mere	

tværvidenskabelig	og	kollaborativ	forskning.	

Et	godt	eksempel	herpå	er	FNs	17	verdensmål	for	en	bæredygtig	udvikling.	Her	bliver	der	

ligeledes	lagt	vægt	på	der	ved	at	styrke	det	globale	partnerskab	og	samarbejde	for	

bæredygtig	udvikling	og	øge	midlerne	til	at	nå	målene.	Kollaboration	er	altså	et	nøglebegreb	

når	vi	taler	om	tværvidenskab,	der	kan	få	samarbejdet	op	på	et	højere	niveau,	hvor	nye	

vidensformer	opstår	og	hvor	viden	kan	blive	mere	anvendeligt.		

Det	problemorienterede	projektarbejde	på	RUC	søger	at	gøre	netop	dette.	Ved	at	tage	

udgangspunkt	i	aktuelle	samfundsmæssige	problemstillinger,	har	det	til	formål	at	gøre	RUC	

til	et	universitet	der	har	direkte	forbindelse	til	sin	omverden	–	hvor	viden	funderes	i	

samfundets	problemer.	I	mødet	med	verden	er	det	universitetets	opgave	at	finde	en	

balance	mellem	akademiske	traditioner	og	en	håndtering	af	konkrete	samfundsproblemer.	

Heraf	opstår	der	et	ambivalent	forhold,	hvor	en	synergi	mellem	universitets	idealer,	

samfundets	behov	og	den	studerende	som	både	er	en	del	af	universitet	og	samfundet.	Den	

studerende	kan	herved	forbinde	samfund	og	videnskab,	men	for	at	dette	forhold	skal	være	

meningsfuldt	skal	der	være	være	et	rum	mellem	disse	rammer,	hvor	den	studerende	kan	

opfylde	universitets	og	samfundet	krav	og	behov.	Derfor	handler	det	om	at	skabe	et	rum	

hvordan	studerende	trives	og	motiveres	for	at	bedrive	videnskaben	og	bidrage	til	

samfundet.	Heraf	kommer	POP	på	RUC,	men	det	har	ikke	indfundet	sig	på	RUC	til,	at	være	
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en	tilstrækkelig	tilgang	for	at	opfylde	universitets	idealer,	derfor	kan	Thirdroom	være	med	til	

at	understøtte	dette	rum,	ved	at	faciliterer	samarbejde	der	ikke	er	begrænset	af	de	fysiske	

strukturer	og	barrierer	på	RUC.		Thirdroom	har	potentiale	til	at	blive	det	rum,	som	mangler.	

Et	virtuelt	tredje	rum,	der	med	teknologiens	muligheder,	kan	ophæve	grænserne	mellem	

samfund	og	universitet,	ophæve	barrier	mellem	vidensdeling	på	tværs	af	fag,	discipliner	og	

videnskaber,	ophæve	de	strukturer	der	forhindre	os	i	at	samarbejde	–	forbinde	mennesker	

og	dele	viden,	for	at	løse	verdens	komplekse	problemer,	ved	at	skabe	et	virtuelt	mødested	

for	samarbejde,	hvor	RUC-modellen	og	POP	kan	forenes	med	samfundet.		

Kapitel	9:	Perspektivering:	Komplekse	globale	
problemstillinger	præger	Roskilde	Universitet	
Som	tidligere	beskrevet	i	rapporten,	har	FN	har	opstillet	17	verdensmål	for	bæredygtig	

udvikling	(Verdensmaalene.dk:	Verdensmålene,	n.	d.).	Det	er	ikke	kun	gennem	Thirdroom	at	

disse	får	betydning	på	Roskilde	Universitet.		

“RUC	vil	flytte	universitetsverdenen	og	samfundet	fremad	med	nye	og	eksperimenterende	

former	for	læring,	forskning	og	udvikling”	(Strategi	Ny	RUC,	2017:	3)	–	sådan	lyder	den	

indledende	overskrift	i	Strategi	Ny	RUC,	som	er	underskrevet	af	selveste	Hanne	Leth	

Andersen,	rektor	ved	Roskilde	Universitet.	Strategi	Ny	RUC	skaber	nye	målsætninger	for	

Roskilde	Universitet,	som	omhandler	forskning,	uddannelse	og	tværgående	indsatser.		

På	Roskilde	Universitet	er	der	opstået	et	nyt	interdisciplinært	forskningscenter	på	Roskilde	

Universitet	kaldet	Circles.	Circles	står	for	“Centre	for	Interdisciplinary	Research	and	

Education	in	Circular	Economy	&	Sustainability”,	som	har	fokus	på	cirkulær	økonomi	og	

bæredygtig	udvikling.	Klikker	man	ind	på	ruc.dk/circles,	kommer	man	ind	på	Circles	forside,	

hvor	der	er	et	stort	og	farverigt	billede	af	FNs	17	verdensmål	(Ruc.dk,	n.d.:	Circles).		

All	CIRCLES	Initiatives	must	strive	to	

● focus	on	circular	economy	and	the	UN	Sustainable	Development	Goals	

● be	systemic,	trans-disciplinary	and	problem	based	in	the	research	approach	

● collaborate	with	different	stakeholders	NGOs,	companies,	public	institutions)	

● involve	research	environments	from	all	four	departments	

● include	international	perspectives	and/or	involvement	
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● integrate	educational	aspects	

Each	initiative	will	involve	a	nucleus	of	researchers	from	departments	across	Roskilde	

University.	The	group	will	write	position	paper(s)	on	the	initiative	and	locate	relevant	funds	

to	raise	external	funding	(Ruc.dk,	n.d.:	Circles).	

Det	er	altså	de	efterhånden	bekendte	begreber	som	interdisciplinaritet,	transdisciplinarietet	

og	kollaboration,	som	også	på	Circles	hjemmesider	fremlægges	som	nødvendige	initiativer	

på	Roskilde	Universitet,	for	en	mere	bæredygtig	udvikling.	
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Oversigt	over	bilag		

Bilag	1:	Thirdroom	design	

Thirdroom	præsentation,	sendt	per	mail	fra	Alfred	Birkegaard	d.	07.12.17	kl.	11.40.	

Link	til	design-materiale	eller	se	bilag	1:	

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13mIUt6WQspIuCJaFU9ExOp2BqcNsVL_u		

Bilag	2:	Interview:	Katja	Carlsen,	Thirdroom	

Link	til	filmoptagelse	foretaget	d.	26.10.17	eller	se	transkription	til	bilag	2.:	

https://drive.google.com/file/d/1HDvl27aA93ii_SsqUiUCQAHGXLnD6q4f/view?usp=sharing		
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Bilag	3	

Bilag	3.1	

Eksempel	på	bacheloruddannelse	med	ét	års	basisdel	inden	for	et	hovedområde	og	derefter	to	års	
specialisering	i	to	bachelorfag.	

https://ruc.dk/intro-laese-bachelor-pa-roskilde-universitet		

	

Bilag	3.2		

Eksempel	på	den	tværfaglige	kandidatuddannelsen	med	to	fag:	

https://ruc.dk/intro-laese-kandidat-pa-roskilde-universitet		

	

Eksempel	på	interdisciplinært	etfagskandidat	med	enkeltfag:	

https://ruc.dk/spatial-designs-and-society-etfagskandidat		

	


