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0. Abstract  
This paper examines the difficulties that can occur when translating a dissemination platform 

from one medium to another. During the course of this project, we have conducted a case study 

of the website Thirdroom as shown through the medium of a ProWise Touchscreen, to examine 

the potential of dissemination through this method. Furthermore, this paper analyses some of 

the social barriers that occur when adopting an alternative method to impart a message of the 

academic variant, as a supplement to the usual paper. It is discussed whether a mainstream 

application of Thirdroom in project work is possible and what it would entail. The conclusion 

of these analyses, that the potential of using Thirdroom and Thirdroom on the ProWise 

Touchscreen as an alternative way of communicating knowledge is immense, but utilized to its 

full effect. 

 

1. Indledning 
I det senmoderne samfund er der sket en ændring i hvordan vi opfatter viden, på grund 

af dne teknologiske udvikling. Hvor viden før blev betragtet som konstant, bliver den idag set 

som under kontinuerlig udvikling, og derfor noget der hele tiden skal opdateres for ikke at blive 

forældet. Vi har i det senmoderne samfund, som en direkte konsekvens af denne flukturerende  

tilstand af viden, brug for at lære hele livet. Men vores tilgang til læring og vidensformidling 

er stærkt befæstet i det traditionelle samfunds tanker om viden og formidling og derfor er det 

interessant at se hvordan vidensformidling i det senmoderne samfund kan bruges til at styrke 

læring og evnen til at forholde sig til noget som altid er under udvikling og opdateres. 

Derudover er det interessant at kigge på hvordan nye teknologier har gjort det muligt at tilegne 

os viden på måder der ikke før var tænkelige i det traditionelle samfund. I dette semester projekt 

vil vi se nærmere på hvilke problemer der opstår i vidensformidling når det bliver oversat fra 

et medium til et andet, ved at lave et casestudie af vidensformidlings hjemmesiden Thirdroom 

der skal sætte op på en tavle størrelse touchskærm. 
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2. Problemfelt  
I dette projekt tager vi udgangspunkt i Douglas Thomas og John Seely Brown “A New 

Culture of Learning Cultivating the Imagination For A World of Constant Change” (2011). Her 

argumenterer Thomas og Brown for at den vigtigste komponent i at tilegne sig viden er 

læringsmiljøer.  

 

“We believe, however, that learning should be viewed in terms of an environment—combined 

with the rich resources provided by the digital information network—where the context in 

which learning happens, the boundaries that define it, and the students, teachers, and 

information within it all coexist and shape each other in a mutually reinforcing way” (Thomas 

& Brown, p. 35) 

 

Thomas og Brown mener at den bedste måde at skabe læringsmiljøer skal findes i 

sociale fællesskaber og kollaboration. Når vi har andre mennesker, medstuderende, kolleger 

osv. at tale og diskutere vores tanker med, når vi er i gang med at lære om et specifikt emne, 

bliver læringsprocessen langt mere personligt. En personlig læringsproces øger, ifølge Thomas 

og Brown, det enkelte menneskes glæde og engagement i højere grad, end den traditionelle 

udenadslære - og forhåbningen er, at læringsprocessen også får en højere kvalitet. Samtidig har 

denne mere personlige læring den effekt, at den nedbryder barrierer og frygt for at sætte sig ind 

i nye områder og lære om nye og ukendte emner.  

 

Der er især to ting Thomas og Brown  vurderer har stor betydning, for at skabe i 

læringsmiljø der fremmer studerendes vilje til at lære. 

• At fremme samtaler mellem studerende om emner man er i gang med at lære om, uden 

for selve undervisningssituationen 

• At have fokus på, at vidensformidling skal være så tilgængelig som muligt, for at gøre 

det så let så muligt at personliggøre læring. 

 

Kollaboration er ifølge Thomas og Brown den vigtigste byggesten i læring miljøerne, 

der passer til det senmoderne samfund. Centralt i deres forståelse af kollaboration ligger de nye 

værktøjer tilgængeligt på digitale informations netværk, og her kommer Professor i læring og 

teknologi, Carey Jewitt ind i billede. Jewitt argumenter for at nye teknologier i undervisning 

bliver brugt som en forlængelse af er at den traditionelle litteratur og ikke bruger teknologiens 

unikke muligheder som læringsredskab.  

 

“The common-sense view among communicational modes used in an ‘application’ do not 

really ‘touch’ what is important: they do not change curriculum content” 

(Jewitt, 2009, p. 161) 

 

Hun er kritisk overfor måden teknologi brugt til vidensformidling, typisk kun bliver 

brugt som en forlængelse af tekst og argumenter for at skabe læringsmiljøer er man nødt til 
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erkende andre former for læring end traditionel boglig viden. Vi vil i dette semesterprojekt 

sætte fokus på, hvilket problemer opstår når man prøvet at opstille et læringsmiljø, der benytter 

sig af digitale informations netværk, ved at se på hvordan Roskilde Universitet forsøger at 

implementere hjemmesiden Thirdroom på en stor touchskærm.  

 

2.1. Problemformulering 

Hvilke muligheder har Thirdroom på en ProWise Touchskærm som formidlingsværktøj, i 

forbindelse med gruppearbejde og studiemiljø på Roskilde Universitet, og hvad er betydningen 

af og barrierene for Thirdroom og dens alternative formidlingsform. 

 

2.2. Arbejdsspørgsmål 

- Hvordan formidler Thirdroom og ProWise skærmen viden? 

- Hvilket udfordringer opstår der for Thirdroom evne som vidensformidlings værktøj i 

oversættelsen fra computer skærm til ProWise skærm? 

 

3. Semesterbinding 
I dette semester har vi i forbindelse med vores projekt fået stillet semesterbinding i faget 

TSA, Teknologiske Systemer og Artefakter. Faget beskæftiger sig med teknologierne, som 

objekter og de systemer som er involveret i deres funktion. Som følge af denne binding, skal 

minimum 51% af vores projekt være bundet op i denne dimension. Vi har, som tidligere 

beskrevet, valgt at lade dette aspekt af vores projekt bestå af vores arbejde med platformen 

“Thirdroom”. Folkene bag “Thirdroom” er ved at udvikle et format, der gør det muligt at slå 

den stort op på en ProWise Touch Screen, og det er planen at denne skal op og hænge på Institut 

for Mennesker og Teknologi (IMT) på Roskilde Universitet (Carlsen, 2019). Da vores fokus er 

på vidensformidling, er det vores intention at analysere og teste denne teknologi og dens 

betydning som alternativ formidlingsmetode i et studiemiljø i forbindelse med deling af 

studierapporter og forskningsmetoder. Hvordan vi deler viden med hinanden er en integral del 

af et kollaborativt læringsmiljø, og teknologierne vi bruger til at formidle vores viden er derfor 

også af enorm betydning.  

Af samme årsag er det også vigtigt for os kigge på teknologien, ikke kun fra et rent 

objektivt synspunkt, men også fra en subjektive vinkel. Derfor har vi også valgt at inddrage 

faget STS (Subjektivitet, Teknologi og Samfund) som vores sekundære dimension og binding. 

Vores interesse for at inddrage dette element udspringer af en nysgerrighed omkring, hvordan 

man kan gøre viden mere tilgængelig for folk uden for det tætte forskningsmiljø, hvor en 

specifik viden er opsamlet. Vi synes det er interessant, fordi alle medlemmer i vores gruppe 

individuelt havde observeret mangler i studiemiljøet, der bundede i en stagneret inspiration og 

kreativitet. Derfor finder vi det relevant at arbejde med, hvordan man kan fordre en mere fagligt 

stimulerende, inspirerende og kreativ læringskultur i vores daglige studiemiljø. Det er 

yderligere to emner, som er oplagte at inkludere. Det er sociologerne Douglas og Browns 

tanker om kollaboration og Open Science, som er tæt forbundne og involveret i det nye 

paradigme, der bevæger sig ind i tidens forsknings- og uddannelsessektorer. Kollaboration og 

Open Science er områder der lægger stor vægt på transparens og kommunikation, og derfor er 
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metoderne vi benytter til at formidle viden som nævnt tidligere, meget vigtige. Teorien bag og 

eksempler fra disse to områder synes vi har stor relevans i forhold til at udbygge vores 

forståelse af emnet og som materiale til perspektivering og diskussion. 

 

4. Teori 

4.1. Kollaboration 

I en artikel skrevet af Jørgen Bang og Christian Dalsgaard, udgivet i 2005, unersøges 

forskellene på de samarbejdsformer der benyttes inden for henholdsvis Kooperation og 

Kollaboration. Allerede i de indledende afsnit af artiklen, definerer Bang og Dalsgaard at en 

grundlæggende forskel på de to metoder, består i hvordan samarbejdet udføres. I et kooperativt 

samarbejde fordeles nogle tydeligt afgrænsede arbejdsopgaver mellem gruppens medlemmer, 

og herefter er der ikke nødvendigvis et behov for at gruppens medlemmer involveres yderligere 

i hinandes arbejde, for at løse den stillede opgave. Til kontrast vil der i det kollaborativt 

samarbejde være en kontinuerlig og inkluderende arbejdsproces, der involverer alle gruppens 

medlemmer i alle aspekterne af opgavens løsning (Bang & Dalsgaard, 2005). Inden for 

vidensdannelse er Kollaboration et relativt nyt felt, da man tidligere har lagt større vægt på 

undervisning end på læring, i det traditionelle samfund. Uddannelsessystemet har traditionelt 

fungeret således at viden blev betragtet som konstant, og det gav derfor mening at undervise 

med formålet at overføre denne viden til en elev fra en autoritet på området. I takt med at den 

videnskabelige og teknologiske udvikling er accelereret i hastighed, har dette fokus gradvist 

flyttet sig så underviserens formål ikke kun er at vidergive viden, men også at være facilitator 

for elevernes videre læring (Jarvis, Holford, & Griffin, 2003).  

Udviklingen indenfor videnskab og teknologi foregår dog så hurtigt i dag, at den 

traditionelle metode med undervisning over læring, ikke længere er optimal. Selv med det 

ændrede fokus for undervisere, står vi i dag overfor en større problemstilling på området, som 

det bliver slået fast allerede på side 5 i Alfred Birkegaards Ph.D afhandling Kollaboration – på 

kanten af et nyt paradigme? (Birkegaard, Kollaboration - på kanten af et nyt paradigme?, 

2016). Når videnskab og teknologi udvikler sig så hurtigt som det gør i dag, betyder det at der 

nu er en reel chance for at den viden der blev skabt i går, allerede er forældet når der undervises 

i den i morgen. Samtidig er mængderne af ny viden hele tiden så stor, at det er grænsende til 

det umulige at holde sig 100 procent opdateret på den seneste nye opdagelse og udgivelse. Vi 

kan simpelthen ikke følge med. Litteraturen og de vidensbanker som vi traditionelt samledes 

om, som kernen i vores videnssamfund, er blevet så omfattende at der må nye metoder til, for 

at sikre at den sidste nye viden når ud til de rette hænder og hoveder (Birkegaard, Kollaboration 

- på kanten af et nyt paradigme?, 2016). I A New Culture of Learning, skrevet af Douglas 

Thomas og John Seeley Brown, beskriver de det traditionelle undervisningssystem således:  

 

“...Many traditional venues for teaching – such as the classroom, the workplace, and 

even books and instructional videos – have been predicated on what we would describe as a 

mechanistic approach: Learning is treated as a series of steps to be mastered, as if students 

were being taught how to operate a machine or even, in some cases, as if the students 

themselves were machines being programmed to accomplish tasks. (The ultimate endpoint of 
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the mechanistic perspective is efficiency: The goal is to learn as much as you can, as fast as 

you can. In this teaching-based approach, standardization is a reasonable way to do this, and 

testing is a reasonable way to measure the result. The processes that necessarily occur to reach 

the goal, therefore, are considered of little consequence in and of themselves. They are valued 

only for the results they provide.)”  (Thomas & Brown, pp. 34-35) 

 

De går videre til at beskrive, hvordan de mener at skoler i mange tilfælde i dag kan 

betragtes som ’i stykker’, fordi de ikke længere fungerer lige så effektivt som det var den 

oprindelige intention. De massive mængder af ny viden der produceres, har ændret vores 

opfattelse af viden fra at være konstant, til at være mere flydende, og det er derfor vigtigt at 

sikre at vi har værktøjerne til at analysere og forholde os til ny viden i takt med at vi bliver 

konfronteret med den. Derfor foreslår de også at vi gør op med traditionen, og i stedet begynder 

at se skolerne som læringsmiljøer, fordi; “... environments don’t break.” (Thomas & Brown, 

p. 36). Det er blandt andet her Kollaborationen kommer ind i billedet. Kollaboration lægger 

ikke bare op til at der skabes aktive og gensidige samarbejder, men byder også op til en ny 

måde hvorpå vi alle sammen kan lære af hinanden. På sin vis, er det et paradigmeskifte inden 

for vores måde at behandle og videregive viden på.  

I det danske uddannelsessystem er tendensen til at vægte læring over undervisning også 

synlig, blandt andet gennem et fokus på at sikre at de studerende har værktøjer og kompetencer 

inden for problemløsning og gruppearbejde. Dog har vi også et stigende fokus på karakterer, 

som til en vis grad ses som en måleenhed for kvaliteten af de studerende og deres resultater. 

Dette kan blandt andet ses på den nystartede praksis med et generelt minimums gennemsnit på 

nogen af universiteterne, når det gælder de adgangsgivende karakterkrav på Bachelor 

uddannelserne. I en artikel udgivet i tidsskriftet MONA, advarer Hanne Leth Andersen og Lars 

Ulriksen mod konsekvenserne af det stigende fokus på karakterer og deres sidestilling med 

kvalitets- og kompetenceniveau hos de studerende i det danske uddannelsessystem. De 

beskriver blandt andet hvordan det skaber mere fokus på præstationen i stedet for læringen, og 

den potentielt negative betydning dette har for de studerendes motivation (Andersen & 

Ulriksen, 2015). Med mere fokus på præsentationen og slutresultatet, og mindre fokus på den 

studerendes egen læring, kan det medføre konsekvensen at den studerende ikke længere 

motiveres til at lade sig uddanne for deres egen  lyst og lærings skyld.  

I stedet kan det resultere i at den studerende vælger at lade sig uddanne på grund af en 

pligtfølelse, og derfor investerer mindre af sig selv i selve uddannelsen. Samtidig fordrer 

karakterræset en konkurrencekultur som kan være svær at forene med den transparens der skal 

til for at skabe det bredere, gavnlige samarbejde, som netop er den løsning Birkegaard foreslår. 

Kompleksiteten af de problemstillinger vi konfronteres med i dag, og derfor også de løsninger 

vi har brug for, er stigende. Derfor kan vi ikke længere regne med at de metoder vi tidligere 

har stolet på slår til. Birkegaard stiller derfor argumentet at vi stedet bør finde vores løsninger 

igennem Kollaborative, tværfaglige samarbejder, der er forankret i vores videnssamfund, men 

som breder sig på tværs af systemer og grænser i højere grad end det hidtil er set (Birkegaard, 

Kollaboration - på kanten af et nyt paradigme?, 2016). 
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4.2. Open Science 

En del af det paradigmeskifte som Kollaboration krediteres med hviler også på hvornår 

vi deler vores viden, og de metoder vi benytter når vi deler det. I dag offentliggøres forskning 

typisk først, når det endelige resultat foreligger. Open Science står i kontrast til denne tradition 

for publicering af videnskabeligt arbejde. Inden for Open Science lægges der op til en 

gennemgående transparens i vores forskningsprocesser og videnssamfund, også så længe 

vidensskabelsen finder sted. Ved brug af de mange forskellige informationsteknologier og 

digitale værktøjer der står til rådighed for os i dag, er det nemmere end nogensinde at 

dokumentere og dele alle sine interaktioner, hypoteser og analyser mens de stadig er på 

arbejdsbordet. Den samme transparens har også potentialet til nemmere at sikre at denne viden 

når ud til de grupper og mennesker, for hvem det har betydning.  

Shifting Paradigms in Information Flow: An Open Science Framework (OSF) For 

Knowledge Sharing Teams er en artikel udarbejdet ved George Washington Universitet. I den 

undersøger forfatterne, hvad det indebærer at implementere og arbejde med og indefor Open 

Science som koncept, hvad der præsenterer sig af udfordringer og hvad der opstår af fordele. I 

et afsnit med titlen ”Clarification of Concepts” afgrænser og uddyber forfatterne hvad der 

menes når de i artiklen bruger forskellige termer, og her citerer de FOSTER Plus projektets 

definition af Open Science således: 

 

”Open Science is the practice of science in such a way that others can collaborate and 

contribute, where research data, lab notes and other research processes are freely available, 

under terms that enable reuse, redistribution and reproduction of the research and its 

underlying data and methods.” (Potterbusch & Lotrecchiano, 2018, p. 182) 

 

FOSTER Plus er et projekt med finansiering fra EU, der arbejder for at udbrede og 

implementere Open Science i praksis i samfundet, således at det fremover bliver en fast og 

normaliseret metode blandt de europæiske forskere og videnssamfund (FOSTER Plus, n.d.). 

Med artiklens defintion af Open Science gør forskerne det klart at Open Science og 

Kollaboration er to områder arbejder i tandem. Ved en succesfuld implementering af begge 

metoder i vores forskningssektor, kan vi gøre det muligt at der i stedet for at tale om mange 

små individuelle videnskabende grupper, kan tales om et stort videnskabende samfund, hvor 

der kollaboreres og bidrages på tværs af fagområder, forskningsprojekter, videnskabelige 

institutioner og landegrænser. Kollaboration og Open Science har begge stor betydning for 

dette projekt, hvor vi vil kigge på koncepternes værdi og betydning når de sættes i spil indenfor 

vores fokusområde. 

 

4.3. Læringsteori 

Nu er det blevet nævnt flere gange, at der inden for vores undervisningssystem er brug 

for et større fokus på læring frem for undervisning. Og ligesom at der er sket ændringer i 

hvordan vi opfatter viden, er der også sket ændringer i hvordan vi opfatter læring.  
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”The process of learning has generally been understood to be the process through 

which individuals go in acquiring their knowledge, skills, attitudes, values, beliefs, emotions 

and senses.” (Jarvis, Holford, & Griffin, 2003, p. 4) 

 

Dette citat kommer fra bogen The Theory and Practice of Learning. Gennem de første 

to kapitler beskriver de noget af den udvikling som uddannelsessystemerne i Europa har 

gennemgået i nyere tid, og hvad der har medført denne udvikling. En del udviklingen tillægger 

de at vi har ændret syn på betydningen af læring. De redegører for flere forskellige måder at 

opfatte læring på i de senere kapitler. En af dem er den behavioristiske tilgang, og et meget 

berømt basiseksempel på dette er Pavlovs hunde. I den behavioristiske tilgang, består læring i 

de resultater den afføder. Som for eksempel, når Pavlovs hunde savlede ved lyden af en buzzer, 

selvom de ikke blev fodret. Læringen er i denne sammenhæng afhænging af vores erfaringer, 

af hvad vi associerer forskellige ting med. (Skinner, 1953) Langt det meste af den 

behavioristiske teori er baseret på forsøg med dyr, og af samme årsag er der flere gråzoner når 

det kommer til at anvende teorien på mennesker. De grundlæggende principper i at vi tillærer 

os bestemte handlinger og måder at opføre os på, på baggrund af vores individuelle erfaringer 

med omverdenen kan dog ikke undsiges også at gøre sig gældende for mennesker (Jarvis, 

Holford, & Griffin, 2003). I The Theory and Practice of Learning, beskriver de hvordan denne 

form for læring kan observeres i vores hverdag uden for uddannelsessituationerne. Det er ’prøv, 

prøv igen’ formen, som blandt andet ligger til grunde for vores evner til at løse problmer.  

Den mere kognitive forståelse af læring bygger i brede træk på samme basis, men med 

en tydelig forskel. Den behavioristike tilgang bygger på de isolerede individuelle erfaringer. 

Den kognitive tilgang lægger mere vægt på vores interaktion, ikke bare med vores fysiske 

omgivelser, men også med vores medmennesker og psykiske omgivelser. Vi ser, efterligner, 

kontemplerer og analyserer vores erfaringer, og kommer derigennem frem til konklusioner og 

nye spørgsmål. Her kommer der også en mere social kontekst ind over. Den sociale 

forbindelses indflydelse på vores læring er synlig i både vores hverdag og vores overlagte 

læringssituationer. Vores uddannelsessystem faciliteres i stor grad af den sociale interaktion 

mellem underviser og studerende, men vi lærer også passivt af hinanden i almindelige sociale 

kontekster. Dette kan også kaldes for den ’skjulte læring’, fordi det ikke er noget vi aktivt går 

ud for at tillære os, men som det forventes at vi alligevel lærer (Jarvis, Holford, & Griffin, 

2003, pp. 63-67). Læringens sociale kontekst er også central i det perspektivskifte der sket i 

løbet af de sidste årtier.  

Læringen har her fået en mere social kontekst, og fra at være individuel proces har det 

nu udviklet sig til at have flere samfundsmæssige konnotationer. Som arbejdspladserne blev 

mere intellektuelle, blev der også et behov for at folk fik en grundigere uddannelse. I stedet for 

’bare’ at forberede folk på et arbejdsliv, blev det uddannelsesinstitutionernes opgave at sikre 

veluddannede befolkninger. Dette skete blandt andet som følge af den teknologiske udvikling 

og hasten med hvilken denne indfandt sig og blev ved med at ændre sig. Folk skulle være 

egnede til beskæftigelse gennem hele deres arbejdsliv, og for at sikre dette blev der blandt andet 

sat et større fokus på ’livslang læring’, og der blev tilføjet fag og kurser på uddannelser der 

fulgte arbejdsmarkedets behov og udvikling (Jarvis, Holford, & Griffin, 2003). 
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4.4. Formidlingsteori 

Læring er en intern proces der finder sted hos individdet, men som kan påvirkes udefra 

af forskellige stimuli, som for eksempel sociale interaktioner og situationer. Når der tales om 

uddannelse og akademisk videnskab, er der dog en del værktøjer som den studerende også kan 

bruge for at sikre og fremme sin læring, i form af tekster og visuelle og auditære produktioner. 

Akademisk viden produceres i enorme mængder, og det bliver alt sammen dokumenteret 

(Jarvis, Holford, & Griffin, 2003). Men hvordan det dokumenteres er vigtigt for hvordan det 

opfattes og forstås, når det senere er i hænderne på eksempelvis en studerende. For en 

studerende er teksten ikke kun en kilde til faglig viden, men også et eksempel på hvordan de 

selv skal udforme deres opgaver, artikler og rapporter til videre formidling. Hvordan man 

formidler godt, er derfor også et vigtigt emne. Der er flere metoder at formidle med, og hver 

har de deres egne konnotationer, styrker og svagheder. I dette afsnit vil vi redegøre for teorien 

bag de formidlingsmetoder vi er kommet i kontakt med og har arbejdet med i løbet af dette 

projekt. 

 

4.3.1. Skriftlig formidling  

Skriftlig formidling af akademisk viden foregår typisk gennem rapporter, bøger og 

artikler, og har til formål at viderebringe den akademiske viden til de mennesker der interesse 

og behov for den, og dem som forfatteren eventuelt ønsker at nå udover. For at sikre at denne 

formidling finder sted så effektivt og gnidningsfrit som muligt er der nogen faktorer som 

forfatteren skal overveje. En af de mest åbenlyse er målgruppen og dennes motivation for at 

læse teksten. En fagtekst har som oftest en fagkyndig målgruppe, men henvender teksten sig 

for eksempel nedaf, til hobbyister og nye studerende vil der være nogle andre forventninger og 

sprogkrav end hvis teksten henvender sig opad til andre akademikere med lige så meget, eller 

mere, viden på området end forfatteren. Derfor er det vigtigt når teksten skrives, at man 

grundigt overvejer sproget man bruger, således at teksten fremstår sammenhængende og 

forståelig for modtageren, uden samrtidig at drukne budskabet i uformelt hverdagssprog eller 

for mange og tunge fagtermer (Kock & Rienecker, 1996).  

Forfatterens rolle som afsender er også et vigtigt element at tage højde for. Som forfatter 

af en akademisk tekst, er man ikke bare afsenderen af budskabet, men vil i langt de fleste 

tilfælde også fremstå som en autoritet på området overfor læseren. Denne autoritet medgiver 

en ret til at fremsætte sine egne holdninger om emnet, fordi man i kraft af denne autoritet 

forventes at have sat sig ind i den eksisterende forskning og litteratur, og derfor kan give en 

saglig vurdering af den. Lotte Reinecker og Christian Kock udgav i 1996 et hæfte gennem 

Formidlingscentret, med det formål at hjælpe universitetsstuderende med at forstå elementerne 

der har betydning for en god akademisk formidling, og anvende dem i forbindelse med 

skrivning af formidlingstekster. Her beskriver de også hvor vigtigt det er at overveje og 

anerkende sin rolle som forfatter, ikke bare i forhold til målgruppens modtagelse af budskabet, 

men også målgruppens opfattelse af forfatteren selv. Målgruppen vil vide hvem forfatteren er, 

og det har derfor også betydning at man som forfatter sikrer sig at akkreditere sig selv rigtigt, 

for eksemepel med eventuelle uddannelser som man har, eller er ved at tage. 

Commented [CLWK6]: Skal omformuleres 

mailto:hugorein@ruc.dk
mailto:clwk@ruc.dk
mailto:inuk@ruc.dk
mailto:kcarlsen@ruc.dk


Hugo Reinicke (hugorein@ruc.dk)   Gruppenummer: S1924791339 
Caroline Louise Willer Kure (clwk@ruc.dk)  2. Semester Basisprojekt, Forår 2019 
Bastian Inuk Christensen (inuk@ruc.dk)                             Vejleder: Katja Gry Carlsen (kcarlsen@ruc.dk)  
 

10 af ?? 
 

Endnu et vigtigt element er mediet der skrives igennem. I langt de fleste tilfælde er der 

krav til omfanget af teksten, i relation til hvordan den skal formidles videre. Bøger findes for 

eksempel i alle tykkelser, med tekster der fem sider, eller 1000 sider lange. En akademisk 

artikel udgivet i fagblade og tidsskrifter kan også nemt fylde et tocifret antal sider, hvorimod 

et blog-indlæg eller artikler i mindre akademisk orienterede udgivelser sjældent bliver lige så 

omfangsrige. Omfanget af teksten, og det medie den skal udgives gennem, har derfor stor 

betydning for hvordan teksten skal udformes og skrives, og dette er en forbindelse der går i 

begge retninger. En artikel med formålet at give et introducerende overblik af et emne, kan 

have anderledes forudsætninger for en målrette publicering, end en tekst der skal redegøre for 

metode, process og resultater af en videnskabelig undersøgelse (Kock & Rienecker, 1996). I 

forbindelse med dette projekt, arbejder vi med en hjemmeside hvor projekterne og 

projektrapporterne suppleres med visuelle virkemidler og hvor hjemmesiden, udover at man 

kan uploade dokumenter og lignende, også giver mulighed for at komme med skriftlige 

opdateringer og tilføjelser i form af opslag og kommentarer, direkte på siden.  

At bruge de visuelle virkemidler i forbindelse med tekstformidling er ikke uhørt i 

akademiske formidling. Naturvidenskaberne og studierne der beskæftiger sig mere med 

teknologi, har i lang tid suppleret deres tekster med modeller, grafer og billeder. Mængden af 

visuelle virkemidler stiger dog, i takt med at emner af forskning og videnskab populariseres og 

formidles til bredere målgrupper og publikummer. Det er blikfang, og det er kontekst, som 

hjælper med at holde på en frivillig læsers interesse i materialet (Kock & Rienecker, 1996). 

Parrallelle tekststykker og illustrationer er blevet mere almindelige, og i de næste afsnit vil vi 

redegøre for teori der beskæftiger sig med den visuelle formidling og hvordan denne fungerer. 

 

4.3.2. Visuel formidling  

Multimodalitet 

Carey Jewitt er professor i læring og teknologi, og udgav i 2006 en bog med titlen 

Technology, Literacy, Learning: A Multimodal Approach. I bogen redegøres der for hvilke 

unikke muligheder som eksempelvis video, billede, tekst og audio, stiller til rådighed i forhold 

til at stimulere læring med en socialsemiotisk tilgang, samt hvilke svagheder der også findes i 

disse medier. Semiotik undersøger traditionelt forholdet mellem afsenderens budskab og 

hvordan dette modtages og fortolkes gennem et eller flere medier, såsom de førnævnte, hos 

modtageren. Jewitt betegner de forskellige medier; video, billeder, tekst, osv. som at et budskab 

fortælles igennem ’modes’ (Jewitt, 2009, p. 17). Jewitts multimodale tilgang adskiller sig fra 

den trationelle semiotiske tilgang, gennem dens fokus på hvilken rolle modtagerens sociale 

normer har for deres fortolkning og forståelse af budskabet (Jewitt, 2009, p. 16). 

 

A multimodal approach to technology-mediated learning offers a way of thinking about 

the relationship between semitic resources and people’s meaning making. 

(Jewitt, 2009, p. 17) 

 

Jewitt’s metode handler derfor i stor grad om menneskers sociale praksisser og hvilke 

forventninger og sociale normer der eksisterer i forhold til et givent ’mode’. Jewitt benytter 

sprogforskeren Michael Hallidays (Halliday, 1978) tre metafunktioner til at beskrive alt 
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kommunikation der indebærer sprog. Halliday’s metafunktioner beskriver hvordan alle 

sproglige budskaber fortæller noget om omverdenen, ’Ideational function’, og placerer sig i 

forhold til noget andet, ’interpersonal function’, i rammerne af en struktureret tekst, ’textual 

function’. Jewitt pointerer desuden at Hallidays metafunktioner kan bruges på mere end bare 

talt og skrevet sprog, men kan bruges i forbindelse med alle former for ’modes’ som indeholder 

et budskab (Jewitt, 2009, pp. 18-20) Metafunktionernes formål bliver her at analysere hvordan 

de forskellige ’modes’ der benyttes, samarbejder om at formidle et samlet budskab (Jewitt, 

2009, p. 40) 

Udover Halliday’s metafunktioner, anvender Jewitt også ’Activity Theory’ som giver 

en basis til at analysere og forstå forholdene mellem værktøjerne som benyttes af subjekterne, 

og de sociale omstændigheder omkring den kommunikation der udføres (Engestorm, 1987; 

Daniels, 2001) (Jewitt, 2009, p. 23). ’Activity theory’ består af seks elementer; Objekt, subjekt, 

værktøj, fællesskab, arbejdsdeling og regler, se figur 1. Objektet beskriver hvad formålet med 

aktiviteten der udføres er. Subjektet er personen der udfører aktiviteten. Værktøjer er de ikke-

menneskelige aktører der indgår i aktiviteten, og det er med dette trin som Jewitt argumenterer 

for at metafunktionerne kan bruges til at tale om multimodalitet. Fællesskaber er de 

menneskelige aktører der indgår i og har indflydelse på aktiviteten. Arbejdsdelingen er hvor 

meget af arbejdet i aktiviteten der bliver udført af de forskellige aktører, både menneskelige og 

artefakter. Til sidst er der reglerne som indebærer lovgivning, samt værdier og normer omkring 

aktiviteten (Jewitt, 2009, pp. 20-22). 

 

 
Figur 1. 
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Jewitt argumenterer for at man ved at kombinere Engestorm og Daniels ’Activity 

theory’ med Hallidays metafunktioner, kompenserer for de to modellers individuelle svagheder 

og derved opnår et socialt semiotisk perspektiv på den teknologi der analyseres. Som eksempel 

bruger Jewitt sin multimodale metode til at analysere hvilke muligheder for læring der findes i 

CD-ROM versionen af Of Mice and Men sammenlignet med bog versionen, i en skoleklasse i 

England (Jewitt, 2009, p. 54). Først redegører Jewitt for de mest relevante ’modes’ der bliver 

brugt, heriblandt hvordan brugen af billeder af rigtige mennesker fremstiller historien i et mere 

realistisk perspektiv, og hvordan lyd og musik bruges til at skabe stemning. Subjekterne i dette 

tilfælde er skoleeleverne og lærerne der underviser dem, og deres Objekt er at forstå og fortolke 

Of Mice and Men så de opfylder pensum. Værktøjerne redegører Jewitt for med 

metafunktionerne, ved at samle sine pointer fra de enkelte ’modes’ til et samlet hele, og 

analysere hvordan de forskellige ’modes’ formidler det samlede budskab som en helhed. 

Fælleskaberne består her af læreren og eleverne der, selvom de har samme mål bruger 

værktøjerne på vidt forskellige måder. Arbejdsdelingen er hvordan CD-ROM versionen af Of 

Mice and Men highlighter de væsentlige pointer i bogen, og hvordan det gør at lærerne skal 

bruge mindre tid på at sørge for at alle eleverne forstår bogens narrativ, og derfor kan bruge sin 

undervisningstid på noget andet. Regler er, i dette tilfælde, de andre forventninger som specielt 

eleverne har til film og computere og hvad de bliver brugt til. En typisk forventning er for 

eksempel underholdning, og denne forventning kan være med til at få eleverne til  at deltage 

mere aktivt i undervisningen. 

Jewitts konklusion er at måden multimodalitet bliver anvendt til læring i det engelske 

skolesystem, sjældent udnytter styrkerne som de enkelte ’modes’ bringer til bordet. Typisk 

ender multimodal læring med at prøve at præsentere traditionel litteratur på en mere 

brugervenlig måde, men tanken om at bruge ’modes’ til at styrke læringen på en anden måde 

bliver sjældent brugt. Hvis den endelig bruges, er det typisk når det gælder børn med 

læringsproblemer (Jewitt, 2009, p. 161). Jewitt finder det oplagt at udnytte styrkerne ved de 

forskellige ’modes’ i langt højere grad og mere centralt for dannelsen af læringsmiljøer. 

 

Gestaltlovene 

Gestaltlovene blev udviklet i starten af 1900-tallet, af en gruppe tyske psykologer. 

Gestaltlovene er et udtryk for en række normer omkring visuelle sammenhænge og forhold, 

hvilket også antydes i navnet disse normer har fået. Ordet ’gestalt’ stammer fra det tyske sprog, 

og betyder blandt andet skikkelse eller helhed, afhængig af konteksten. I forbindelse med 

webdesign, kan gestaltlovene anvendes til at sikre et overskueligt, brugervenligt design. 

Gestaltlovenes formål er at prøve at beskrive måden hvorpå den menneskelige hjerne forsøger 

at skabe sammenhæng i omverdenen. Specielt i den visuelle verden forsøger den ofte at inferere 

en kontekst gennem relationer mellem objekter (nielsgamborg.dk, 2018).  
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Figur 2. (nielsgamborg.dk, 2018)    Figur 3. (nielsgamborg.dk, 2018)  

 

De to ovenstående billeder er begge eksempler hvor gestaltlovenes effekt kan ses. 

Eksempel 1 er et billede hvor placeringen af tre cirkelstykker skaber en visuel illusion af en 

trekant, som ikke reelt set er i billedet. Relationen mellem de tre indhak i cirkelstykkerne og 

kontrasten mellem den sorte og den hvide farve, danner dog lige præcis nok af et omrids til at 

skabe illusionen af en hvid trekant over tre sorte cirkler. Dette er en illustration af Loven om 

Figur og Baggrund, som beskriver hvordan den mindste, tydeligt afgrænsede figur på det givne 

areal, vil blive opfattet først fordi den fylder mindst (nielsgamborg.dk, 2018). Resten af billedet 

vil derfor i første omgang blive opfattet som baggrund. Ligeså, er Eksempel 2 et klassisk 

eksempel på denne lov i effekt, billedet af Rubins vase. Billedet indholder både omridset af 

den pågældende vase, men også silhouetterne af to ansigter. Arealmæssigt er vasen og 

ansigterne lige prominente, og derfor kan det være svært at skelne mellem figur og baggrund, 

når først man er blevet opmærksom på dem alle tre. 

 

 
Billede 1. (nielsgamborg.dk, 2018) 

 

Loven om Nærhed beskriver hvordan afstandsforholdet mellem individuelle elementer 

skaber en relation mellem dem (nielsgamborg.dk, 2018). Det ovenstående billede viser hvordan 

informationer arrangeret på borger.dk har forskellig relation til hinanden. Informationer der er 

placeret tæt op af hinanden opfattes hurtigere som forbundet i en større helhed, og derfor vil 

informationer der er relevante for hinanden typisk være placeret tæt. Som kontrast er det 

modsatte gældende for informationer der ikke har nogen forbindelse. Disse placeres typisk med 

større afstand, og vil som resultat opfattes som individuelle elementer på siden. Effekten af 

denne lov, består i at de forskellige afstandsforhold får vores hjerne til at dele de enkelte 
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informationer ind i usynlige bokse, og derved gøre helheden af siden nemmere at overskue og 

forholde sig til. 

Loven om Lighed figurerer også på billedet fra borger.dk, dog i en mere nedtonet grad. 

Loven om Lighed beskriver hvordan vi ser relationer mellem objekter der ligner hinanden 

(nielsgamborg.dk, 2018). Et tydeligere eksempel på dette kan ses nedenfor, på billedet af 

regionernes hjemmeside. Midt på siden ses tre tekstbokse med hyperlinks. Hver boks har sin 

egen farve, men indholdet af boksene er af samme type, og alle boksene er identiske i størrelse 

og facon. Dette fortæller modtageren at de hører sammen. 

 

 
Billede 2. (nielsgamborg.dk, 2018) 

 Loven om Lukkethed beskriver hvordan en visuel ramme kan lukke et billede af og sikre 

at billedets indhold opfattes som en tydelig helhed, men som tydeligt afgrænses fra 

omkringliggende indhold (nielsgamborg.dk, 2018). Et eksempel på dette er en almindelig 

computerskærm. Skærmen i sig selv er omkranset af en kant, som rammer billedet ind for 

modtageren. Det er samme metode som benyttes i det grafiske design der gør at man kan skelne 

mellem de enkelte programmers browservinduer, der typisk også afgrænses af en tynd ramme. 

 Loven om Forbundethed beskriver relationerne mellem objekter der rører hinanden 

eller på anden måde er forbundet. Figurer der er forbundet med streger, eller har et lignene 

farvevalg, vil typisk opfattes som sammenhængene (nielsgamborg.dk, 2018). Dette kan blandt 

andet også være en metode at sikre at en læser opfatter en sammenhæng mellem to elementer 

som man af andre grunde har været nødt til at placere med større afstand end optimalt, hvis 

man vælger at forbinde dem med en linje eller en farve. Et eksempel på dette kan ses på 

nedenstående billede af Kirkeministeriets hjemmeside, hvor der er to separate tekstfelter som 

begge har rød baggrund, og forbindes af rød linje. Selvom felterne er placeret med relativt stor 

afstand på billedet, opfattes de stadig som sammenhængene. Måden hvorpå begge felter er 

forbundet, viser også tegn på Loven om Figur og Baggrund som blev gennemgået i starten af 

dette afsnit, fordi det skaber illusionen at der bag det grå tekstfelt også er en rød baggrund. 
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Billede 3. (nielsgamborg.dk, 2018) 

 

 

4.5. TRIN-modellen 

I dette afsnit vil vi redegøre for hvad TRIN modellen er og derefter kort beskrive de 

seks trin TRIN modellen består af, og hvorfor vi har fravalgt nogle af disse trin i vores 

analyseafsnit.TRIN modellen er udviklet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels 

Jørgensen til at analysere og beskrive teknologier. TRIN modellen adskiller sig fra andre 

teknologi analysemodeller ved at indeholde et mere tværfagligt fokus på, hvordan teknologi 

designes og produceres, og hvordan teknologi bruges i praksis. (Jørgensen, 2018. S 5) TRIN 

er en forkortelse for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. (Jørgensen, 2018. 

S 3). TRIN modellen består af 6 trin, der har til formål at belyse forskellige elementer af en 

teknologi hele vejen fra design proces og produktion, til de socio-teknologiske systemer den 

indgår i. Vi vil nu præsentere de seks trin, kort forklare hvad hvert af disse trin indeholder og 

hvordan vi har tænkt os at bruge TRIN i dette semesterprojekt.  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Teknologiers indre mekanismer og processer fokuserer på de principper ved en 

teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål. Det er altså en forklaring af hvilket 

formål teknologien har og hvordan den prøver at opfylde sit formål. (Jørgensen, 2018. S 6) I 

denne rapport vil vi analysere hvordan “Thirdroom”, som et teknologisk system fremmer 

kollaboration, og inspiration blandt dets brugere. 

Teknologiers artefakter fokuserer på en gennemgang af de forskellige artefakterne, der 

hører til den teknologi der undersøges. (Jørgensen, 2018. S 6) Dette indebærer en teknisk 

forklaring af de elementer der udgøre teknologien som f.eks hvordan UX, HTML, wordpress 

bliver brugt på “Thirdroom”s hjemmeside. Vi er ikke interesserede i en dybtgående forståelse 

af “Thirdroom”s hjemmeside, da vi ikke finder det relevant for forståelsen af teknologien eller 

løsningen af vores problemformulering.   
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Teknologiers utilsigtede effekter fokuserer på, hvordan den undersøgte teknologi 

bliver brugt af brugerne med fokus på, hvornår teknologien bliver brugt til noget som den ikke 

umiddelbart var designet til. (Jørgensen, 2018. S 7) Dette vil vi undersøge gennem interviews 

med brugerne og skaberne af Thirdroom og ved at observere nye brugeres første kontakt med 

ProWise skærmen.  

Teknologiske systemer minder meget om analysemetodens andet trin (teknologiers 

artefakter), men fokuserer på den større makro sammenhæng af systemer teknologien indgår i, 

og ikke den mere mikro orienterede “artefakter”, der får teknologien til at fungere i sig selv. 

(Jørgensen, 2018. S 7) Her vil vi gerne undersøge, hvilken rolle “Thirdroom” har på et 

universitet.  

Modeller af teknologier er en visuel model, der har til formål at forklare et design eller 

en teknologi på en overskuelig måde. (Jørgensen, 2018. S 7) Modellerne bruges typisk til at 

visualisere det andet trin i TRIN modellen (teknologiers artefakter) da det kan hjælpe meget 

med forståelsen. Vi føler ikke at en visuel model vil hjælpe med forståelse af vores rapport og 

fokuserer derfor på andre dele af TRIN modellen. 

Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier er baseret på innovations 

teorier om hvordan teknologier spredes og fokuserer på hvilke barrierer der standser en 

teknologi i at blive udbredt. Denne analyse fokuserer derfor på hvilke nye innovative tanker 

der adskiller teknologien fra normen, og hvordan det kan være en fordel eller en ulempe for 

udbredelsen. Dette trin i TRIN modellen har også til formål at samle op på de tidligere trin og 

sige noget mere konkret om teknologien der undersøges. (Jørgensen, 2018. S 8) 

 

 

 

 

4.6. Interview teori 

I det tidligere teoriafsnit om læring, bliver det beskrevet hvordan læring påvirkes af 

sociale sammenhænge. Vi lærer af hinanden ved at imitere hvad vi ser, reflektere over hvad vi 

hører og ved at prøve os frem. Ofte lærer vi ting uden overhovedet at opdage at det sker. Og så 

lærer vi ved at stille spørgsmål, og søge svar. Når det kommer til forskning og videnskab, er 

der flere muligheder for at gøre dette, men specielt en metode lægger op til at lære på denne 

måde. Interviewet er en metode der udelukkende bygger på at stille spørgsmål og få svar på 

dem. Der findes flere forskellige former for interviews, fordelt i to sub-grupper. Disse består i 

de kvantitative interviews, som inkluderer spørgeskema undersøgelser og lignene metoder som 

har til formål at indhente store mængder data som for eksempel kan omsættes til statistik 

(Aarhus Universitet, 2018), og de kvalitative interviews, som er langt mere samtale baserede 

og har til formål at samle viden som ikke nødvendigvis kan beskrives med tal (Aarhus 

Universitet, 2018). Et kvalitativt interview, i sin basis form, er en samtale, og dens formål er at 

give intervieweren et større indblik i subjekternes holdninger, erfaringer, tanker og lignene 

interne processer, som oftest i forbindelse med en større kontekst.  

Et sådant interview kan finde sted i flere sociale rum og sammenhænge, som hver i sær 

har deres egne styrker og svagheder. Et fokusgruppe interview, eksempelvis, har flere 

interviewpersoner på samme tid, og har derfor et mere komplekst socialt samspil. Med et 
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fokusgruppe interview er der mulighed for at inddrage flere forskellige perspektiver og 

potentielt modstridende synspunkter. Dette gør det muligt for intervieweren at få reflekterede 

og socialt informerede svar fra interviewpersonerne, i takt med at de udfordrer hinandens 

synspunkter, så man derved får undersøgt en bredere overflade af emnet. Dog er denne type 

interview også sværere at kontrollere for intervieweren, da det større antal af interviewpersoner 

også øger chancen for irrelevante forgreninger af samtalen (Brinkmann & Kvale, 2015, pp. 

205-206). Til sammenligning er et personinterview med kun en interviewperson, bedre gearet 

til at komme i dybden med emnet i forhold til interviewpersonens egne oplevelser og 

holdninger. Interviewpersonen kan her betragtes på flere måder, og interviewet kan også tilgås 

på flere måder. Betragtes interviewpersonen for eksemepel som en ekspert, kan interviewet 

tilgås som en mere faktuel og begrebsafklarende samtale, fremfor den mere narrative og 

personlige samtale (Brinkmann & Kvale, 2015, p. 138).  

Hvordan man vælger at forberede sig på og udføre et interview, kan påvirkes af 

interviewerens evner som interviewer. Et interview kan gennemføres i mere eller mindre 

struktureret form, hvor det fuldt strukturerede interview har mange fællesnævnere med survey 

undersøgelser. Det semistrukturerede interview involverer typisk en interviewguide, som laves 

for at guide samtalen og sikre at den ikke mister fokus. Den kan involvere en række planlagte 

spørgsmål, som intervieweren kan bruge som holdepunkt for interviewet, men giver stadig 

plads til at der kan stilles spontane, opfølgene spørgsmål og ændres på en eventuel rækkefølge 

af spørgsmålene, som interviewet skrider frem. Det ustrukturerede interview og det helt 

uformelle interview foregår begge uden denne form for planlægning, og den primære forskel 

mellem de to metoder er at det ustrukturerede interview stadig foregår i en interview situation, 

hvor det uformelle i større grad er en spontant opstået samtale (Aarhus Universitet, 2019) 

(Aarhus Universitet, 2019).  

 

5. Metode  

5.1. Interview 

I forbindelse med dette projekt har vi valgt at gøre brug af kvalitativ interviewmetode, 

mere specifikt, det semistrukturerede personinterview. Denne type interview kendetegnes ved 

at der kun er en interviewperson, og brugen af en interviewguide. En interviewguide udarbejdes 

inden interviewet, med formålet at være en rød tråd som intervieweren kan støtte sig til for at 

holde kontrol over interviewet. Der er dog stadig plads til at lave spontane ændringer som 

interviewet skrider frem, så der kan tages højde for nye emner der dukker op under samtalen. 

Vi har brugt interviewmetoden til at indsamle empiri gennem et interview med Katja Gry 

Carlsen, som udover at være vores vejleder, også er medstifterne af Thirdroom. Dette var 

planlagt meget tidligt i projektforløbet, og det var vores intention at bruge interviewguiden fra 

dette interview som udgangspunkt for senere interviews. Dette var for at sikre kontekst og 

perspektiv mellem emnerne, både i forberedelsen af interviewet og den efterfølgende analyse. 
Derudover har vi benyttet os af den ustrukturerede interviewmetode. Det pågældende 

interview var ikke planlagt, men muligheden opstod tilfældigt under en brugertest i forbindelse 

med vores casestudie. Det ustrukturerede interview er sværere at lave og analysere, fordi det 

ikke er forberedt og derfor afhænger mere af interviewerens dygtighed. Vores interviewperson 
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indvilligede i dette tilfælde i at lade interviewet optage, hvilket gjorde det nemmere at analysere 

efterfølgende. Det var også til vores fordel at dette interview fandt sted efter interviewet med 

Katja Gry Carlsen, så vi havde et mere informeret udgangspunkt for vores spørgsmål, da 

emnerne var forbundet. I løbet af projektarbejdet, overvejede vi også potentialet af et 

fokusgruppeinterview med den primære målgruppe der diskuteres i projektet. Vi så potentiale 

i metoden fordi vores projekt omhandler Thirdroom, som er en hjemmeside der kan bruges i 

gruppearbejde, og den sociale kontekst i fokusgruppe interview, formodede vi kunne give 

perspektiv til vores senere analyse. 

 

5.2. Case 

Et casestudie er en metode hvor en enkelt situation undersøges grundigt og detaljeret, 

for at opnå så meget viden om den valgte situation som muligt. Casestudiet har i mange tilfælde 

været negligeret til en metode der kunne benyttes i starten af et projekt, som en basis for videre 

hypotesedannelse, men ikke nødvendigvis havde nogen plads i den videre forskning. 

Argumentet bestod i at casestudiet, i kraft af dets natur som en detaljeret, nærtgående 

undersøgelse af en individuel situation, ikke kan bruges som pålidelig basis for generalisering 

i et bredere perspektiv. Det er dog et argument som Bent Flyvbjerg er uenig i. I 2006 udgav 

Bent Flyvbjerg en artikel kaldet Five Misunderstandings about Case-Study Reasearch i 

tidsskriftet Qualitative Inquiry, hvor han udfordrer dette argument, og redegører for de fem 

misforståelser som han navngiver artiken efter. Hans argument for hvorfor casestudiet netop 

har en plads i forskningen, var ekspertviden, og hvordan denne opstår. Med eksempler på 

områder hvor mange typisk ved noget, men få kan kalde sig eksperter, understreger han sit 

argument om at ekspertviden i sin basis er ekspertens førstehåndserfaring med utallige 

specifikke cases. Ekspertviden er i følge Flyvbjerg afhængig af det han kalder context-

dependent viden, som er den type viden der blandt andet ligger til grunde for den første af de 

fem misforståelser, fordi det antages at der ikke kan generaliseres på den (Flyvbjerg, 2006).  

I forbindelse med dette projekt har vi valgt at gøre brug af casestudiet til at undersøge 

og analysere Thirdroom når siden sættes op på Prowise skærmen. Vores projekt har til formål 

at undersøge Thirdroom som et arbejdsværktøj i forbindelse med formidling og vidensdeling, 

og vi har valgt at sætte fokus på den specifikke situation hvor en Prowise skærm sættes op i 

HumTek huset på RUC. HumTek huset er en del af Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) 

ved Roskilde Universitet (RUC), og er lokaliseret i Hus 4. Vi har valgt at behandle denne 

situation som et casestudie, med formålet at undersøger mulighederne, samt de potentielle 

positive og negative effekter af Thirdroom som formidlingsværktøj i studiemiljøet på RUC, 

både i kollaborative og andre sammenhænge. 

 

6. Analyse 
I dette afsnit vil vi redegøre for Thirdroom og en ProWise er, samt analysere deres 

metafunktioner, og derigennem redegøre for hvordan Thirdroom kan fremme vidensformidling 

gennem brugen af multimodalitet. 
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6.1. Hvad er Thirdroom? 

 

Screenshot 1. 

 

Thirdroom er en formidlingsplatform udviklet af Alfred Birkegaard og Katja Carlsen 

med støtte fra blandt andre Roskilde Universitet og Carlsberg. Thirdroom er bygget op omkring 

principperne i Open Science og har til formål at understøtte kollaboration og gruppearbejde på 

tværs af universitetets institutter og akademiske institutioner.  

 

 

“Thirdroom is setup to recognize, reward and empower collaborative knowledge culture in the 

academic institutions, empowering new structures and methods of transdisciplinarity” 

– Katja Carlsen, Medstifter og Administrerende Direktør hos Thirdroom 

 

 

Thirdroom er derudover en platform til vidensformidling, som er designet til at brugere 

kan lægge deres projekter og rapporter op på hjemmesiden både som færdige produkter og 

under selve arbejdsprocessen og derved kan brugerne let dele deres arbejde med andre. 

Platformen har af samme årsag også en søgefunktion, så brugerne kan søge rundt mellem og 

få adgang til de projekter der er lagt op i Thirdroom. For at gøre Thirdroom spændende og 

interessant for brugerne er præsentationen af projekterne og det visuelle design baseret på 

billeder og ikoner.  

Vi har i dette semester projekt valgt at fokusere på den del af Thirdrooms brugere, som 

består af studerende, blandt andet fordi der med dette semester projekt er indført et krav på 2. 

semester-årgang på Humanistisk Teknologisk Bachelor om at bruge Thirdroom under 

projektarbejde. Kravet består i at oprette en projektside og bruge Thirdrooms ‘Tidslinje’ 

komponent i forbindelse med semester projekt arbejdet. Der er ikke noget krav om at bruge 

søgefunktionen eller at undersøge andres projekter. Thirdroom ønsker at facilitere at flere 

brugere benytter søgefunktionaliteten på platformen og har valgt at sætte en 86 tommer stor 
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ProWise Touch skærm op i et større fællesareal i HumTek Huset, som blandt andet er basen 

for den Humanistisk Teknologiske Bacheloruddannelse.  

Vi vil i det følgende afsnit beskrive nogle af Thirdrooms kernekomponenter, bestående 

af søgefunktionen, portfolioen, tidslinjen og user profilerne, samt analysere kerne 

komponenternes design i forhold til teknologiens grundlæggende formål om  

vidensformidling. Efter hvert afsnit vil vi samle op på og fremhæve, hvordan de enkelte 

designvalg tilsammen danner nogle metafunktioner.  

 

6.1.1. Thirdrooms søgefunktionalitet 

 

Thirdroom indeholder et bibliotek ( “Library”), hvori brugerne kan søge sig rundt 

mellem de projekter der ligger på platformen. Som tidligere nævnt er det centralt for 

Thirdroom, at understøtte vidensformidlingen både under og efter projekternes arbejdsprocess, 

eksempelvis ved at lade brugerne lægge deres projekter ud til deling undervejs i arbejdet. Dette 

har til formål at åbne op for de skjulte processer der finder sted i et projektarbejde, og derved 

sætte fokus på den usynlige viden, som ellers ofte forbliver implicit i de endelige 

projektrapporter. Udover biblioteket, har Thirdroom en side med ‘Live Projects’, altså en side 

der udelukkende indeholder de projekter der ikke er færdige, så det er nemmere at specificere 

en søgning på denne del af platformens indhold. 
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Biblioteket (Library) og “Live Projects” fungerer på samme måde, og adskiller sig kun 

gennem det indhold de to sider giver adgang til. “Live Projects” viser desuden de projekter, 

som er låst af for det ‘offentlige’ Thirdroom, og som kun er tilgængelige for de brugere der er 

tilknyttet projektet, indtil de vælger at åbne det, for eksempel når projektet er færdigt 

udarbejdet.  

Når vi analyserer selve præsentationen af biblioteket, er det tydeligt at designet 

anvender gestaltlovene om nærhed og lighed. De enkelte projekter præsenteres hver især med 

et coverbillede, deres titel og et antal tags der kort og konkret beskriver projektets indhold. 

Informationerne i disse tre elementer fungerer som en helhed til at formidle blikfang og adgang 

til projektet, og det er loven om nærhed som ses her. Ved at placere de tre elementer tæt på 

hinanden, opfattes de som en helhed i stedet for tre separate komponenter og skaber derved en 

visuel forbindelse mellem oplysningerne. Loven om lighed er synlig ved at alle projekterne 

præsenteres med den samme template, med et coverbillede, en titel, og nogen tags, således at 

de præsenteres ens, og således at platformen ikke i sig selv diskriminerer mellem projekterne. 

Denne måde at præsentere projekterne på, gør det nemt at overskue dem rent visuelt. 

Projekternes præsentation på siden fungerer desuden adgangsgivende til projekternes mere 

detaljerede og uddybende sider, hvis man klikker på dem.  
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Thirdrooms søgefunktion 

 

Når projekterne oprettes på Thirdroom, er der et krav om at tilføje tre tags til projektet, som 

yderligere kategoriserer projektet og derfor gør det muligt at bruge overordnede emner, som 

f.eks nøgleord i de søgninger der udføres. Blandt de sider der kan søges frem på Thirdroom, er 

udover “Live projekter” og de færdiggjorte projekter der kaldes “Publications”, også “Pages” 

og “User profiler”. “Pages” er de enkelte sider på Thirdroom som i et eller andet omfang 

matcher det valgte søgeterm, de adskiller sig fra “Live projekter” og “Publications” ved at bestå 

af mere end en side, som helhed. “User profilerne” har i kontrast til “Live Projects” og 

“Biblioteket” ikke nogen åbenlys tab i sidens header, men findes i stedet under den tab der 

hedder “Portfolios”. 

 

Portfolios 
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Siden “Portfolios” består af en oversigt af Thirdrooms brugere, som vises i alfabetisk 

rækkefølge. “Portfolios” giver, ligesom “Biblioteket” og “Live Projects” muligheden for at 

specificere søgningen så den kun inkluderer “Portfolios” indhold. Som med projekterne, 

fungerer præsentationerne af de enkelte brugere også her som adgangsgivende til de enkelte 

“User profiles”, hvis man klikker på dem. Opsætningen af siden med “User profiles” 

overholder loven om lukkethed. Hver enkelt “User profile” eller bruger præsenteres med sit 

profilbillede, sit navn og de tags brugeren selv har tilføjet til sin profil. Alle tre komponenter 

er kapslet ind i en firkant, så informationernes sammenspil understreges og isoleres samtidig 

fra de andre brugeres informationer. Denne opsætning betyder også, at alle brugerens ikoner 

kan klassificeres som objekter, fordi de overholder den samme design struktur. Overholdelsen 

af loven om lukkethed er desuden også den primære forskel i opsætningen af “User profiles”, 

versus opsætningen af projekter, hvor loven om nærhed er den primære. Dette skaber en 

struktur på Thirdroom, der gør op med flertydigheden om hvorvidt man kigger på et projekt 

eller brugerprofil, der ellers kunne ligne hinanden til forveksling. 

 

User Profiler 
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User profilerne indeholder en oversigt over diverse personlige informationer, som brugeren 

selv finder relevant at dele, samt en oversigt over de personer, som brugeren har arbejdet 

sammen med på sine “Publications”. Desuden viser siden en tidslinje over alle de projekter, 

som brugeren har liggende på Thirdroom. Brugeren kan her gå ind og vælge op til tre projekter, 

som han/hun ønsker fremhævet af diverse årsager på profilen. Det skal dog pointeres at dette 

ikke er det samme som “Tidslinjen for de individuelle projekter”, som vi analyserer i næste 

afsnit.  

 

Tidslinje-aspektet af “User profilen” benytter lovene om nærhed og lighed. Al information der 

omhandler de individuelle projekter er placeret ved siden af og tæt på projektets coverbillede, 

som igen er et tydeligt eksempel på loven om nærhed. I kontrast til bibliotekets opsætning, 

inkluderes der her mere beskrivende information om projektet i designet, og placeringen af 

teksten ved siden af billedet formår at udnytte pladsen på siden uden at fremstå rodet. 

Strukturen går igen i alle projekterne der præsenteres på tidslinjen, hvilket trækker tråde til 

loven om lighed, da dette er med til at indikere, at man som bruger af Thirdroom kigger på 

flere objekter af samme slags, selvom de alle har individuelt indhold. Tidslinjens design og 

måden publikations datoerne inkluderes, minder meget om principperne der udgør loven om 

forbundethed, idet tidslinjen i sig selv er en linje, der guider øjet videre gennem indholdet, 

mens datoerne udgør en linje fra tidslinjens start til projektets nuværende status. Dette skaber 

overblik over, hvornår projekterne er udgivet i forhold til hinanden. Kigger man herefter på 

profilens personlige informationer om brugeren, eksemplificeres loven om lukkethed igen. 

Denne konsistente forskel er med til at sikre at brugeren nemt og hurtigt kan identificere typen 

af indhold, og understreger igen forskellen på brugere og projekter.  

 

Opsamling på Thirdrooms Søgefunktionalitet 

Thirdrooms søgefunktion er designet til at fungere optimalt ved søgning på kategorier, emner 

og nøgleord. Vi ser dog flere udfordringer i måden søgeresultaterne sorteres og præsenteres på. 

Når søgeresultaterne præsenteres på Thirdroom under en søgning virker de tilfældige og rodet 
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placeret, da de sorteres i alfabetisk rækkefølge eller efter hvor nye projekterne er på siden. Man 

kunne også vise søgeresultaterne sortereret efterf eks hvor trafikerede de enkelte projekter er i 

form af antal besøgende eller antal gange projektet er bookmarked. En anden udfordring er de 

tre tags. Umiddelbart virker det som en god ide, at alle projekter automatisk beskrives med tre 

tags, men den eneste måde man på nuværende tidspunkt som bruger kan benytte funktionen 

med de tre tags er ved gennem søgefunktionen at bruge det som nøgleord, eller selv at klikke 

sig videre fra et projekt med det pågældende tag. Desuden foreslår hverken Thirdrooms 

bibliotek eller “Live Projects” selv populære emner, søgetermer eller hashtags. Det er også 

centralt at brugerne af Thirdroom udvælger deres tags med større omtanke idet tags som feks 

#1semester #2semester 3#semester under en søgning vises samlet og jo er underordnede ift et 

projekts indhold.   

 

En tredje måde at udforske projekterne på, er gennem “User profiles”, men også her opleves 

det lidt tilfældigt at finde frem til disse, medmindre man igen benytter sig af specifikke 

søgninger. Dette gør, efter vores mening, Thirdroom uigennemsigtigt og svært at navigere i, 

fordi systemet ikke guider brugeren i en intuitiv søgning, men udelukkende overlader det til 

brugeren at vide hvad de leder efter. Den manglede vejledning gør det at søge rundt på 

Thirdroom. Det føles forvirrende og rodet og moderne brugeres tålmodighed er begrænset ift 

dårlig navigation. Det er ærgerligt fordi det står i stærk kontrast til et ellers brugervenligt basis 

design. 

 

 

6.1.2. Thirdrooms ’Tidslinje’ 

 

Thirdrooms Tidslinje er bygget op med seks milepæle som brugeren selv tilføjer, som de synes. 

Derudover er der tre faste milepæle som har fast placering på tidslinjen, og ikke kan fjernes 

eller flyttes. Disse er “Problem” med undertitlen Hypothesis, “Feedback” med undertitlen 

Midterm og “Launch” med undertitlen Publish. Hver af disse tre milepæle svarer til en af de 

tre store milepæle i et projektarbejde, som angives af de respektive undertitler. Ser man de tre 
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milepæle i kontekst med de studerendes semesterprojekter på Roskilde Universitet, matcher de 

tre milepæle desuden op med tre af de vigtigste deadlines i projektprocessen; 

Problemformuleringsseminaret, Midtvejsevaluering og den endelige aflevering. Dette giver 

anledning til at overveje om Tidslinjen er designet specifikt med Roskilde Universitets metoder 

for øje.  

Tidslinjen følger gestaltloven om forbundethed. Dette ses i måden hvorpå hver af de i alt ni 

milepæle er forbundet til selve tidslinjen med en streg. Herigennem understreges det, at der er 

en tæt relation mellem de forskellige milepæle, som hver især har omhandler en del af 

arbejdsprocessens forløb. De enkelte milepæle overholder alle loven om lighed. De tre 

obligatoriske milepæle er alle udformet ens, uden billeder, men i stedet angives datoen hvorpå 

milepælen blev opnået på en neutral grå baggrund. En tynd sort streg som omrids, betyder at 

designet overholder loven om lukkethed. De seks brugerstyrede milepæle overholder ligeledes 

loven om lighed, men er anderledes visuelt udformet end de obligatoriske milepæle. Her er 

loven om lukkethed ikke eksemplificeret, mens loven om nærhed er. Disse milepæle vises med 

et billede, datoen hvor de er tilføjet, og den titel som brugeren selv har givet dem, hvilket giver 

dem potentiale til at være langt mere farverige og iøjnefaldende end de obligatoriske milepæle. 

Denne variation i designet af de to typer milepæle gør det tydeligt at de ikke er ens, selvom de 

er beslægtede gennem tidslinjen. Dette fremhæver at det er et normalt basis format for 

projektets udarbejdning, under den atypiske formidling. Det samme fremhæves også, når man 

søger rundt blandt projekterne på Thirdroom, og konfronteres med de samme tre obligatoriske 

milepæle på alle projekterne. 

 
Milepælene åbner op for hver deres individuelle side, som brugeren i forbindelse med projektet 

kan benytte på flere måder og med flere virkemidler. For eksempel er det her muligt at tilføje 

billeder og tekst, men der kan også lægges video og audio ind, som enten uploades af brugeren 

selv, eller ‘embeddes’ fra andre kilder. Milepælens side åbner som et popup vindue eller hvad 

der også kaldes en ‘modal’, og er et meget tydeligt eksempel på hvordan Thirdroom igen 

overholder både loven om lukkethed og loven om lighed.  
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Popup vinduet er i sig selv et lukket objekt, men det er yderligere delt op i to lukkede arealer 

af samme størrelse. Det venstre panel informerer med tekst om, at det er der man kan placere 

coverbilleder og hvilke specifikationer disse skal overholdes. Den indeholder derudover også 

funktionen ‘drag-and-drop’, således at man kan trække billedfilen ind på feltet for at uploade 

den uden at behøve at søge billedet frem på anden vis. Det er dog stadig en mulighed at søge 

filerne frem, gennem en ‘browse’ knap på siden.  

Det højre panel giver brugeren mulighed for at tilføje informationer om projektet der er 

relevante for den milepæl brugeren ønsker at skabe. Denne side er udformet med muligheder 

for tekstbehandling, som gør det nemt og intuitivt for brugeren at tilgå den. 

 

Opsamling på Thirdrooms Tidslinje 

Thirdrooms Tidslinje har til formål at danne et overblik over det materiale som brugeren lægger 

ud til offentlig deling, og dette er enormt tydeligt i måden den overordnede tidslinje er designet. 

Her er der fokus på at bruge en kombination af billeder og tekst, som middel til at kommunikere 

budskab og indhold af de enkelte milepæle ud. Bevæger man sig ind på milepælene, er der her 

yderligere mulighed for at bruge både visuelle og auditore virkemidler gennem links, uploads 

og embeds. Coverbilledet udgør halvdelen af milepælens vinduesareal, og dette gør at resten 

af milepælens indhold opfattes og fortolkes i relation til billedet. Da Thirdroom stiller stramme 

krav til den overordnede udformning af selve tidslinjens udseende, betyder det at brugeren 

nemt kan komme ind bag forsiden og fokusere på at arbejde med indholdet af de enkelte 

milepæle. 

  

6.1.3. Opsamling på Thirdroom 

Thirdroom lægger stor vægt på brugervenlighed og visuelle virkemidler, hvilket 

fremstår tydeligt ved den store brug af billeder, symboler og korte tekststykker i designet. 

Thirdrooms generelt meget minimalistiske og stilrene udtryk og design, understøtter 

brugervenligheden, da den enkle baggrund på både “Publications” og “User profiles”er 

blikfang og i fokus. Thirdroom bruger i stor grad billeder til at fortælle, hentyde til og supplere 

narrativer (Jewitt, 2009. s. 43). Billederne bruges blandt andet til at fortælle korte og 

letforståelige narrativer om projektet på tidslinjen, og til at beskrive de processer som ellers 

ville ligge skjult i arbejdet. Desuden er langt størstedelen af billederne på Thirdroom også veje 

videre ind i narrativet og projektets materiale, når man klikker på dem. Følelsen af, at man som 

bruger kan bevæge sig dybere ned i materialet, eller at man kan tage et skridt tilbage ud af 

projektet man læser, se de rigtige mennesker der står bag, danne sig et overblik over deres 

netværk, deres andre projekter osv. skaber en mere personlig oplevelse af projektet man læser. 

Det skaber en mere menneskelig forbindelse. Denne forbindelse er meget central for Thirdroom 

og den måde den visuelle kommunikation anvendes. 

Thirdroom adskiller sig mærkbart fra andre lignende platforme der også kan bruges til 

kollaboration og gruppearbejde, som eksempelvis Facebook, Google Drive og Github, gennem 

sidens fokus på at åbne op for de skjulte processer i arbejdet. Thirdroom opfordrer sine brugere 

til at tænke visuelt i narrativet og formidlingen af projektet under hele arbejds- og 

skriveprocessen. Dette sker ved at alle milepælene kræver et coverbillede, som er forbundet 

med tidslinjen. Resultatet af dette er, at andre brugere og til dels også forfatterne selv, potentielt 

mailto:hugorein@ruc.dk
mailto:clwk@ruc.dk
mailto:inuk@ruc.dk
mailto:kcarlsen@ruc.dk


Hugo Reinicke (hugorein@ruc.dk)   Gruppenummer: S1924791339 
Caroline Louise Willer Kure (clwk@ruc.dk)  2. Semester Basisprojekt, Forår 2019 
Bastian Inuk Christensen (inuk@ruc.dk)                             Vejleder: Katja Gry Carlsen (kcarlsen@ruc.dk)  
 

28 af ?? 
 

nemmere kan få en dybere forståelse af projektet og dets problemstillinger, samt 

projektgruppens løbende arbejdsproces, som den udvikler sig.  

Douglas Thomas’ princip (Thomas & Brown) om at personliggøre læring, fungerer 

godt i kontekst med Thirdrooms fokus på formidling og forståelse gennem visualisering. En 

visuel tilgang til projekter kan gøre det nemmere at formidle dem, og derigennem også at tale 

om og diskutere dem med andre under og efter projektarbejdet. Det kan også medføre at man 

gennem kommunikation og samtale med andre, udvikler et mere personligt forhold til de 

projekter man arbejder på, hvilket også kan fremme Thirdrooms mål om at understøtte mere 

kollaborativt arbejde.  

 

 

6.2. Hvad er en ProWise? 

En ProWise Touchscreen er et eksempel på det store antal af produkter, der i dag udvikles til 

at digitalisere den klassiske skoletavle. ProWise skærmen som anvendes på Roskilde 

Universitet er en 86 tommer stor skærm med Windows 10 styresystem. Den inkluderer to 

touch-penne, som kan bruges til at navigere, skrive og tegne på skærmen. Skærmen i sig selv, 

er optimeret til at kunne registrere 20 simultane touch inputs, og dette gør det muligt for mere 

end en person at benytte den af gangen. ProWise skærmen har en indbygget computer med 

præinstalleret Windows 10, men kan også tilsluttes en ekstern computer og bruges touch flade 

til den sammenhæng. ProWise skærmen kommer med eget tegneprogram, der blandt andet gør 

det muligt at tegne og skrive på billedet, som skærmen viser i en given situation. I forbindelse 

med Thirdroom, skal ProWise skærmen anvendes som et interaktivt formidlingsværktøj til 

gruppearbejde og kollaboration.  

 

 

6.2.1. Thirdrooms intentioner med ProWise skærmen 

Formålet med at screene Thirdroom via en ProWise skærm er til dels, at gøre de 

studerende på HumTek opmærksomme på Thirdroom og den værdi den repræsenterer som 

formidlingsplatform, og dels at være et aktivt visuelt inspirationsværktøj i studiemiljøet. 

Forhåbningen er at ProWise skærmen vil forstærke den brugsmæssige fortrolighed og erfaring 

med Thirdroom, og derved få de studerende på HumTek til at bruge Thirdroom til den visuelle 

formidling i forbindelse med deres projekter. Derfor synes vi det er relevant at kigge nærmere 

på hvordan Thirdrooms søgefunktioner og tidslinje bliver påvirket under oversættelsen fra en 

almindelig computerskærm til en 86 tommer stor touch skærm. Fra Thirdrooms side er der 

yderligere også et ønske om at starte flere samtaler på tværs af projektgrupperne, og derved 

fremme den kollaborative tankegang og arbejdskultur. 

Der er en tradition for at storskærme, tavler og projektorer i uddannelsessystemet anvendes til 

at formidle og præsentere færdigt arbejde, ideen bag Thirdrooms brug af skærmen er at den 

også bruges til at fremvise de skjulte processer mens man stadig arbejder på sit projekt.  

  

6.2.2. Lokation  

ProWise skærmen skal som nævnt sættes op på Roskilde Universitet, i Bygning 4 som også 

kaldes HumTek Huset, som også rummer Thirdrooms kontor. Arealet hvor skærmen skal 
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hænge er et af de større opholds- og gennemgangsrum i bygningen, hvor der ofte befinder sig 

et større antal studerende, der socialiserer eller udnytter rummet som arbejdsplads.  

 

 

 

 

Ideen til at ProWise skærmen skal hænges op i denne bygning har baggrund i flere ting.  

 

1. Først og fremmest stilles der nu krav om brug af Thirdroom til studerende i deres 

projektarbejde på 2. semester af Humanistisk Teknologisk Bachelor.  

2. Derudover er ProWise skærmen i bygning 4 en del af et pilotprojekt, der skal undersøge 

om lignende skærme på de andre institutter kunne være relevante. ProWise skærmen 

monteres på en væg i det mindre møblerede område af arealet. På grund af skærmens 

størrelse kommer de studerende til at stå op når de bruger den. En af de funktioner der 

skal afprøves i pilotprojektet er hvorvidt denne stående betjening af skærmen og den 

deraf følgende manglende mulighed for at sidde ned under betjening af skærmen 

påvirker, hvor længe den enkelte studerende bruger den.  

3. Samtidig er det intentionen at ProWise skærmen skal hjælpe med at udbrede viden om, 

markedsføring af og brugen af Thirdroom blandt de studerende. 

 

 

6.3. Case: Thirdroom på en ProWise skærm 

Overordnet kan man sige at Thirdrooms visuelle designtilgang passer godt til ProWise 

skærmens styrke i forhold til visuel formidling, da alle grafiske visuelle interaktive elementer 

i Thirdroom er designet i stort format. Dette gør det nemt at oversætte siden visuelt fra den lille 

computer til det langt større format på ProWise skærmen, uden samtidig at gå på kompromis 

med brugervenligheden.  

Thirdroom står over for flere problemstillinger i forbindelse med ProWise skærmen. 

Risikoen for tekniske fejl er altid til stede, når der arbejdes med teknologi. Og det samme 

gælder brugerforårsagede fejl, når der tales om et nyt og ukendt avanceret værktøj, som 

brugerne ikke tit har i hænderne. ProWise skærmen har et konkret teknisk problem i kraft af at 

den ikke har nok processorkraft i sig selv til at køre Thirdroom flydende og optimalt. Derfor er 

der teknisk set en udfordring i at sikre at ProWise skærmen fungerer effektivt teknisk. Denne 

problemstilling løses ved at koble en såkaldt ‘NUC’ til ProWise skærmen. En ‘NUC’ er en 

mini desktop computer, og dens tilføjelse gør det muligt i højere grad at modificere og udnytte 

styresystemet på ProWise skærmen. Thirdroom’s første intention var at køre Thirdroom i 

fuldskærmstilstand i Chrome browseren. Det blev dog hurtigt tydeligt under tests, at dette 

udløste en udfordring omkring en manglende tilbage-knap i både Thirdrooms design og på 

ProWise skærmen. Dette udviklede sig til at blive et af projektets store udfordringer, da tilbage-

knappen faktisk er en af de mest centrale og brugte funktioner, når man navigerer rundt på 

Thirdroom på sin bærbare computer. Samtidig er der heller ikke nogen umiddelbar måde, 

hvorved man nemt kan vende tilbage til Thirdroom, hvis man åbner et link ud til en anden side 

eller et dokument. Thirdroom har en intention om løse disse problemer ved at tilføje en 
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Thirdroom knap på ProWise skærmen, som kan føre brugeren tilbage til Thirdrooms forside, 

når man trykker på den. Det kan dog være frustrerende for brugeren at blive sendt helt tilbage 

til hovedmenuen, hvis man trykker på knappen ved et uheld. Dette kan potentielt resultere i at 

brugeren i ren irritation stopper med at benytte Thirdroom på ProWise skærmen, specielt hvis 

det er en længere, kringlet process at komme tilbage til sin ønskede side foran et lyttende 

publikum eller vejledere.  

Når ProWise skærmen anvendes vil de studerende betjene skærmen stående. Dette skaber 

andre udfordringer, idet skærmens størrelse præsenterer den problemstilling, at en person der 

bruger den som medie i en præsentation, vil være nødt til at bevæge sig relativt meget ind foran 

skærmen og dermed skygge for billedet. Det vil derfor være nødvendigt for personen at holde 

sig ude i siden af skærmen og dette vil besværliggøre afviklingen af 

præsentationen.  Producenterne af skærmen har taget højde for dette ved at placere ProWise 

skærmens Menu-knap placeret helt ude i den højre side, men skærmens touch-tastatur er 

desværre også mere besværligt at betjene end et almindeligt tastatur, ogkombineret med 

skærmens størrelse, som tvinger brugeren til at stå ved siden af skærmen er det vores opfattelse 

at ProWise skærmen som et præsentationsværktøj vil fungere bedst i situationer, hvor der skal 

navigeres så lidt som muligt på skærmen. Nødvendigheden af at stå op og bevæge sig frem og 

tilbage foran skærmen, når den betjenes, betyder også, at det for brugeren skal føles særlig 

relevant at lave sin præsentation i så stort format, frem for at sætte sig ned og lave 

fremvisningen via sin bærbare computer. Der er med andre ord en række udfordringer og flere 

findings i vente med opsætningen af Prowise skærmen i bygning 4.  

Mulighederne som ProWise skærmen byder ind med som formidlingsværktøj, udnyttes, 

efter vores mening, ikke til fulde, da de primære funktioner på Thirdroom ikke typisk er nogen 

man ville bruge i fællesskab med andre. Situationen hvor det netop er en gruppe der anvender 

skærmen, er også problematisk, da ProWise skærmens størrelse og Thirdrooms layout vil gøre 

det nødvendigt at stå foran skærmen eller bevæge sig frem og tilbage foran skærmen, for at 

betjene den optimalt, og derved skygge for billedet. Samtidig virker det ikke som om 

Thirdroom har intentioner om at anvende ProWise skærmens egne programmer og software, 

som derfor reducerer ProWise skærmen til bare at være en pæn touch optimeret skærm, i stedet 

for et avanceret og teknologisk værktøj, med et væld af funktioner. 

 

6.3.1. Konklusion af casestudiet 

Ideen bag at sætte Thirdroom op på en ProWise skærm giver mening, når man overvejer det i 

forbindelse med Thirdrooms visuelle designtilgang, der oversættes meget positivt på ProWise 

skærmen. Måden brugeren kan bevæge sig længere ind i projekterne gennem brugen af billeder 

og andre virkemidler, samt overblikket som dannes af tidslinjerne, spiller godt sammen med 

ProWise skærmens egen styrke som formidlingsværktøj. De primære problemer med at 

oversætte Thirdroom fra en computer til en ProWise skærm, er tekniske. Måden Thirdrooms 

søgefunktion kan bruges på ProWise skærmen er specielt et problem, da det er meget svært at 

indsnævre en søgning uden brug af et tastatur. Det positive ved at langt de fleste af 

problematikkerne er af teknisk karakter, er dog at man kan designe sig ud af dem. I næste afsnit 

vil vi blandt andet diskutere mulighederne for dette, samt hvilke barrierer der står i vejen for 
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Thirdrooms videre udbredelse og hvilke risici og konsekvenser der opstår ved at bruge 

platformen. 

 

6.4. Barriereanalyse af Thirdrooms udbredelsesmuligheder 

Thirdroom står overfor flere barrierer og udfordringer, som påvirker sidens muligheder for at 

opfylde sit formål som formidlingsplatform og formidlingsværktøj. Dette gælder både helt 

generelt for Thirdroom, og for Thirdroom på ProWise skærmen.  

 

Prettification 

Nogle af de første og største barrierer for Thirdroom er kulturelle. Her mener vi specifikt den 

konkurrencekultur, samt den selviscenesatte perfektion,“prettification”, som er blevet en del af 

kulturen i undervisningssystemet, både folkeskole, gymnasium og på højere 

uddannelsesanstalter f.eks universiteter gennem de seneste årtier.  Denne kultur er forstærket 

via de sociale mediers indtog i samme periode. Thirdroom er designet til at være en 

formidlingsplatform, der formidler viden og gør det nemmere at skabe forbindelser mellem 

mennesker på tværs af emner, fag og grupper, og derigennem styrke mulighederne for 

kollaborative samarbejder. I vores interview med den administrerende direktør og medstifter 

af Thirdroom, Katja Carlsen, forklarer hun, hvordan siden er skabt på baggrund af Alfred 

Birkegaards Ph.D forskning om Kollaboration. Thirdroom er udviklet som et værktøj med basis 

i Open Science og den transparens, som dette koncept opfordrer til i dokumentationen af 

arbejdsgange og data i forskning og videnskab. Katja understreger i vores interview, at 

Thirdrooms design og ide er baseret på tillid, altså tillidsbaseret (1). Thirdrooms evne til at 

opfylde sit formål, er altså afhængig af, at brugerne tager tankegangen bag Open Science til sig 

i deres projektarbejder og lægger materialerne til deres projekter åbnet op for andre brugere, 

uanset hvor ufærdigt, uperfekt eller råt disee er. Dette står i skærende kontrast til den 

overfladiske perfektion, som er blevet den nye norm i undervisningssektoren gennem de senere 

år. Allerede nu, hvor Thirdroom endnu ikke er helt færdig, er der tegn på denne kulturelle 

barrieres effekt. 
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Ovenstående billede er et screenshot af Thirdrooms ‘Live Projects’ menu. Af billedet fremgår 

det hvordan halvdelen af de 12 synlige projekter er låst af, så indholdet, arbejdsdokumenter 

m.m er skjult for brugere, der ikke er tilknyttet til projektet. Vi foretog en optælling d. 25. maj 

2019, klokken cirka 20.30, som viser at 30 ud af 122 projekter i ‘Live Projects’ er låst af. Dette 

svarer til ca. 25% af alle de aktive projekter. Der kan selvfølgelig være flere årsager til at et 

projekt låses af, hvis det, for eksempel, indeholder person sensitive informationer eller 

oplysninger der af andre årsager ikke kan lægges ud offentligt, men vi synes det er slående, at 

hele 25% af de aktive projekter er låst af og vi mener det er urealistisk at formode at de alle 30 

projekter er låst på grund af sensitivt indhold. Det er derimod langt mere sandsynligt, at 

projekterne er aflåst på grund af forfatternes holdning til projektets tilstand, og måden denne 

tilstand vil reflektere på dem som studerende. En persons digitale portfolio og profil er i dag 

meget betydningsfuld i universitets sammenhæng, og der er et enormt fokus på at sikre at man 

præsenterer sig selv i bedst mulige lys og ikke lægger sin tvivl, mellemregninger og 

overvejelser frem offentligt. Sider som Facebook er specielt med til at fremme denne tendens 

i sociale sammenhænge, men platforme som GitHub, som er et Open Source forum, viser også 

tegn på at brugere i højere grad viser deres evner frem, i stedet for deres reelle arbejdsprocesser.  

 

Fællesskaber 

Thirdroom screenet på ProWise skærmen møder også forskellige barrierer. De barrierer som 

findes specifikt i forbindelse med ProWise skærmen varierer dog i betydning. Barrieren der 

udgøres af 'prettification' er ikke helt så dominerende for Thirdroom og ProWise skærmens 

kombinerede funktion. Der er dog en risiko for, at den eksponering som projekter kan få på 

skærmen, i kombination med perfektions-elementet i 'prettification', kan motivere brugere til 

at låse deres projekter. Rent brugsorienteret, inviterer størrelsen på ProWise skærmen til at 

anvende den i større gruppesammenhænge og som værktøj til at skabe og styrke fællesskaber. 
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På ProWise skærmen, gør Thirdroomsnatur som formidlingsværktøj og opsætningen af 

portfolio menuen, at Thirdroom til dels bliver et katalog over de studerende fra Institut for 

Mennesker og Teknologi, som har en “user profile” på Thirdroom.  

 

Da ProWise skærmen i bygning 4 udelukkende kommer til at eksponere studerende på 

HumTek, betyder det at skærmen bliver relevant, som en nem måde at introducere nye 

studerende og besøgende for de projekter, der er i gang og de mennesker der står bag dem. 

Barrieren her, består i at ProWise skærmen og Thirdrooms er ret relativt anonyme, fordi de 

begge er nye tilføjelser til studiemiljøet i Bygning 4. Uvidenhed om hvad formålet med 

ProWise skærmen er, kan betyde at de studerende i begyndelsen vil være tøvende med at 

udforske den. Man kunne argumentere for at både Thirdroom og ProWise skærmen skal 

markedsføres yderligere for at blive en aktiv del af studiemiljøet, hvis man ønsker at sikre høj 

brugeraktivitet de andre steder, hvor lignende skærme senere skal sættes op. Denne barriere 

kan dog overkommes relativt nemt via den nysgerrighed der også findes hos folk der 

konfronteres med nye tilføjelser til deres omgivelser, og det er derfor nok mere et spørgsmål 

om tid, hvornår de studerende i Bygning 4 vil begynde at undersøge arrangementet.  

En anden barriere består i brugervenligheden og anvendeligheden af Thirdroom på 

ProWise skærmen, samt udbyttet af at benytte denne. Det er eksempelvis oplagt at benytte sig 

af skærmen, som inspirationskilde under gruppedannelsesprocessen til semester projekterne i 

starten af semestrene. Her bliver Thirdrooms indbyggede søgefunktion relevant for de 

studerende, fordi den gør det muligt at spore sig ind på specifikke emner, som den studerende 

finder interessant. Eventuelle tilskuere vil desuden få mulighed for at følge med i søgningen, 

på grund af skærmens størrelse og oplevelsen af en medstuderende der finder inspiration via 

Thirdroom på ProWise skærmen, kan skabe incitament til andre for at åbne Thirdroom på deres 

egen computer, med samme formål. Spørgsmålet er dog hvor meget skærmen vil blive brugt, 

når gruppedannelsen er overstået og arbejdet oftere fortsætter i mindre grupper og bag 

computerskærme. Desuden kan de tekniske udfordringer, som vi nævnte i analysen, med 

manglen på et fysisk tastatur og en tilbage-knap have betydning for, hvor nem Thirdroom er at 

navigere på, når man benytter ProWise skærmen frem for på sin egen computer. 

 

Arbejdsdeling 

På en lille computerskærm, vil Thirdroom typisk være et værktøj som brugeren anvender 

individuelt, og i eventuelle gruppesituationer er det stadig mere oplagt at en person arbejder 

med siden, mens de andre er tilskuere der kan byde ind verbalt, men ellers er passive. På 

ProWise skærmen gælder samme dynamik. ProWise skærmen er touch optimeret til at kunne 

registrere 20 individuelle touch punkter på samme tid, men Thirdroom fungerer kun til et touch 

punkt af gangen. Dette betyder at selvom skærmen har størrelsen og det tekniske potentiale til 

at flere personer kan anvende den på samme tid, så begrænser Thirdrooms design aktiviteten 

til een navigerende person, hvilket betyder at alle øvrige tilstedeværende at bliver passive 

tilskuere. Hvis ProWise skærmen skal anvendes effektivt i et gruppesamarbejde, afhænger det 

derfor meget af den enkelte gruppes dynamik. En gruppe med en ujævn fordeling af 

engagement og initiativ, kan risikere at have for mange medlemmer, som reduceres til passive 

tilskuere og derfor mister interessen helt for hvad der foregår på skærmen. 
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Opsamling af Barriereanalyse 

 

 
For at samle op på barriereanalysen, kan vi bruge ‘Activity Theory’ til at opsummere de 

pointer vi mener er de mest væsentlige. Thirdroom på ProWise skærmen har som sit motiv at 

formidle viden til subjekterne, som hovedsageligt udgøres af studerende ved Roskilde 

Universitet, og i mindre grad af besøgende og lektorer. Som vi konkluderer i vores analyse, 

fungerer Thirdrooms visuelle design godt med ProWise skærmens type af formidling. Vores 

kritik sætter fokus på svaghederne i Thirdrooms søgefunktionalitet, som forstærkes af ProWise 

skærmens primære navigationsmetode som igen besværliggøres af skærmens størrelse. 

Værktøjerne ender altså med at modarbejde hinanden og mindsker derfor Thirdrooms 

effektivitet som formidlingsværktøj. Fællesskaberne og de situationer, hvor Thirdroom 

anvendes på ProWise skærmen, udnytter dog stadig teknologiernes kombinerede styrke som 

formidlingsværktøj og -platform ved deling af studieprojekter i et stort opslået format. 

Arbejdsdelingen forskydes dog potentielt af, at ProWise skærmens potentiale som 

gruppeværktøj er meget afhængig af den enkelte gruppes interne dynamik, da kun en person af 

gangen kan navigere på skærmen. Det kontrasterer med Thirdrooms ønske om at fremme 

kollaboration, da arbejdsdelingen nemt kommer til at blive til kooperation i stedet. 

Derudover beskriver vi de regler og kulturelle normer, som vi mener danner den største 

barriere og udfordring for Thirdrooms effektivitet og uscces som formidlingsplatform. 
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Thirdroom lægger stor vægt på at åbne op for de skjulte processer i projektarbejdet. De skjulte 

processer består i det materiale og arbejde, og den viden, som er usynlige i den endelige rapport. 

Den nuværende herskende undervisningskultur dikterer at man som studerende så vidt muligt 

kun deler de bedste og mest polerede sider af sig selv og sit faglige arbejde og denne kultur ( 

regel) står i åbenlys konflikt med Thirdrooms fokus på at brugerne kan dele det rå, upolerede, 

tvivlende og afsøgende materiale på Thirdroom. Problematikken i dette påvirker ikke 

samarbejdet mellem Thirdroom og ProWise skærmen, men er potentielt et ekstra incitament 

for brugere til at låse deres projekter, som er hæmmende for vidensdelingen. F eks hvis de 

studerende ikke ønsker at det får større mængder opmærksomhed. 

 

7. Diskussion 
Alle disse barrierer lægger hver især op til diskussion. Et af de primære spørgsmål vi vil 

diskutere i det følgende afsnit, er Thirdrooms potentiale for at blive normaliseret som en fast 

del af de studerendes projektarbejde. Da vores projekt handler om Thirdrooms potentiale for 

vidensformidling, har vi i vores analyse af Thirdroom fokuseret på sidens evne som 

formidlingsplatform, og kombinationen af Thirdroom og ProWise skærmens potentiale for 

formidling og gruppearbejde. Dette er dog kun en del af Thirdrooms funktioner og potentiale. 

Brugen af teknologi og online værktøjer i projektarbejdet er allerede en etableret norm blandt 

studerende. Under arbejdet med dette projekt, er langt størstedelen af rapporten blevet skrevet 

i det online tekstbehandlingsprogram, Google Docs. Google Docs skaber mulighed for at dele 

dokumenter via andres Google konti. Dette gør det muligt for grupper at arbejde i det samme 

dokument, som opdateres live med de andre gruppemedlemmers tilføjelser og ændringer. 

Derudover har vi også benyttet os af et lukket chatforum på platformen Discord, f.eks til at 

koordinere størstedelen af arbejdet og holde online gruppemøder gennem voice chats, når det 

ikke var muligt at mødes ansigt til ansigt. De studerende er med andre ord klar til nye digitale 

kollaborerende arbejdsformer og det er derfor ikke utænkeligt at Thirdroom også kunne blive 

mainstream blandt studerende.  

 Thirdroom prøver delvist at bryde med den mere traditionelle tilgang til læring i 

uddannelsessystemet, hvilket er en stigende tendens i hele undervisningssystemet de senere år. 

Thirdroom er bygget op omkring koncepter om kollaboration og Open Science, som begge er 

tæt relateret til konceptet læringsmiljøer. De seneste årtier har udviklingen inden for 

uddannelse og hvordan vi forstår og opfatter viden, medført et skift i fokus fra den traditionelle 

tilgang med undervisning, teori og udenadslære. l dag lægger uddannelsessystemerne i Europa 

større vægt på anvendt teori, praktisk viden og læringsmiljøer der motiverer den studerende til 

at investere mere af sig selv i sin uddannelse og læring. Dette skal ikke forstås, som at den 

traditionelle metode er blevet afskaffet helt, de primære komponenter af denne metode er bare 

ikke længere centrale for uddannelsessystemerne. Denne udvikling udspringer af samme årsag 

som er kilden til kollaboration.  

 Den traditionelle undervisningsmetode gav mening fordi viden blev betragtet som en 

uforanderlig konstant, men denne forståelse af viden er i dag forældet. Max Scheler var en tysk 

filosof der allerede i 1926 begyndte at overveje den accelererende vidensproduktion. 

Udviklingen foregik allerede da så hurtigt, at han beskrev vores viden som voksende fra time 
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til time (Jarvis, Holford, & Griffin, 2003)I dag sker udviklingen endnu hurtigere, og mængden 

af ny viden der publiceres hele tiden er nu så stor, så det ikke bare er urealistisk, men umuligt 

at følge med. Dette betyder at der også er sket en samfundsmæssig ændring i hvordan vi ser på 

uddannelse som helhed. Uddannelse er ikke nødvendigvis bare at blive oplært til en enkelt type 

job længere, men i stedet at blive klædt på med de nødvendige værktøjer og kompetencer, så 

man kan håndtere og tilpasse sig udviklingen på arbejdsmarkedet og i samfundet (Jarvis, 

Holford, & Griffin, 2003). Mængden af ny viden og hastigheden den udgives med, betyder 

desuden at vi er nødt til at finde en ny måde at sikre at den relevante viden når ud til de steder 

hvor den kan udnyttes. Kollaboration kan være en del af løsningen på dette problem. Ved at 

åbne op for de mindre, isolerede forskningsgrupper, og lave et bredere tværgående samarbejde 

hvor flere mennesker involveres i arbejdet, er der flere mennesker der kan formidle arbejdet 

videre. Det er essensen af den basis Thirdroom bygger på.  

 Men hvor realistiske er mulighederne for den form for kollaboration? Som koncept er 

det idealistisk, og i den perfekte verden giver et videnssamfund baseret på kollaboration, Open 

Science og en gensidig tillid, perfekt mening. Men verden er ikke perfekt. Som vi beskriver i 

barriere analysen, er der flere forskellige samfundsproblematikker i spil i øjeblikket. 

Konkurrencekulturen og bestræbelsen på det perfekte image overlapper hinanden. Idealerne 

som er i fokus, handler om at være bedst. Vi skal være den mest intelligente, den smukkeste, 

den sundeste, den mest talentfulde, og vi sammenligner hele tiden os selv med andre. Det 

betyder at der er opstået en gennemgående tendens til at polere virkeligheden, og iscenesætte 

os selv som vi ønsker at opfattes, og ikke nødvendigvis som vi reelt set er. Det kan give 

problemer for Thirdrooms intention om at skabe kollaboration gennem visuel og skriftlig 

formidling af hele projektet, inklusive de rå delkonklusioner, hypoteser og nye 

arbejdsspørgsmål som opstår i løbet af arbejdsprocessen.  

 

HAR THIRDROOM EN CHANCE? 

 Vi analyserer Thirdroom som en formidlingsplatform, med et casestudie specifikt 

fokuseret på Thirdroom på en ProWise skærm. Et af vores største spørgsmål efter analysen, er 

hvorfor Thirdroom har tilføjet en funktion til at skjule projekter for Thirdrooms offentlige rum. 

Et argument for hvorfor denne funktion findes, kan bestå i behovet for at beskytte oplysninger 

er sensitiv karakter, som ikke kan deles uden for projektgruppen. Men hvis de oplysninger ikke 

kan deles uden for projektgruppen, burde de så overhovedet lægges op på en side som 

Thirdroom? Det må antages at gruppen har en intention om at dele deres resultater og deres 

redegørelser for dem når projektet er færdigt, og det tilfælde vil oplysningerne alligevel skulle 

fjernes. Der er selvfølgelig også muligheden for gruppen har valgt at bruge Thirdrooms visuelle 

formidlingsværktøjer som basis for en lukket præsentation, men der kan man så spørge hvorfor 

de har valgt at bruge Thirdroom overhovedet, da der findes andre værktøjer som kunne give 

dem lignende resultater, uden at være forbundet med større offentligt forum. 

 Vi føler også det er relevant at diskutere Thirdroom’s realistiske chance for at blive et 

mainstream værktøj. Hele denne diskussion åbnes ved at vi nævner vores intention om at 

diskutere netop dette. En af de første problemstillinger vi støder på, er hvorfor man ville bruge 

Thirdroom. Som nævnt tidligere, er det normalt for studerende at bruge teknologi og online 

mailto:hugorein@ruc.dk
mailto:clwk@ruc.dk
mailto:inuk@ruc.dk
mailto:kcarlsen@ruc.dk


Hugo Reinicke (hugorein@ruc.dk)   Gruppenummer: S1924791339 
Caroline Louise Willer Kure (clwk@ruc.dk)  2. Semester Basisprojekt, Forår 2019 
Bastian Inuk Christensen (inuk@ruc.dk)                             Vejleder: Katja Gry Carlsen (kcarlsen@ruc.dk)  
 

37 af ?? 
 

værktøjer i forbindelse med deres projekter, og programmer som Powerpoint og Prezi 

eksisterer netop med formålet at hjælpe med at formidle et budskab mere visuelt og interessant. 

En ting der skal pointeres, er at Thirdroom ikke har intention om at erstatte den klassiske 

projektrapport, men nærmere ønsker at supplere den med visuel hjælp, så det bliver lettere for 

læseren at komme ind i emnet og materialet. Men spørgsmålet er hvorvidt Thirdroom risikerer 

at blive overflødiggjort, af andre værktøjer. Det er gruppens holdning, efter at have arbejdet 

med og undersøgt Thirdroom gennem de sidste 4 måneder, at der er et stort potentiale i siden. 

Problematikkerne lægger sig primært til de kulturelle forbindelser. I interviewet med Katja, 

beskriver hun hvordan de har mødt modstand fra både studerende og vejledere, når de har 

pitchet Thirdroom til dem. Deres udgangspunkt har været hvorfor. Hvorfor skulle de begynde 

at lave om på den metode de har arbejdet efter de sidste mange år, til fordel for en hjemmeside 

som de ikke kender? (Carlsen, 2019). Et af vores argumenter for hvorfor Thirdroom er et godt 

værktøj, er den brugervenlige måde Thirdroom hjælper en læser ind i et projekt, gennem brugen 

af Tidslinjen. Måden som ‘user profilerne’ tilknyttes til projekterne, gør det også nemt at 

navigere videre til dem, så man kan få et perspektiv på deres andet arbejde, fokus og 

interesseområder, og muligheden for at kunne tage direkte kontakt til en forfatter af et projekt 

man ønsker at vide mere om. Den skriftlige formidling lægger stor vægt på at man som forfatter 

er bevidst om sin egen rolle som afsender, og om hvem målgruppen til sit budskab er. Det 

hjælper Thirdroom også med tydeligt at afklare, ved at give brugerne mulighed for at udforske 

projekterne gennem ‘user profilerne’, så man som læser nemmere kan få en fornemmelse af 

forfatteren. Samtidig gør Thirdrooms krav om tags på både ‘user profilerne’ og på projekterne, 

det nemt for forfatteren at markere hvad projektet handler om og derfor målrette det rigtigt.  

 

7.1. Refleksioner og Perspektiveringer 

Når det kommer til valget af ProWise skærmen, var vi i begyndelsen meget begejstrede for 

den. Vi udviklede dog nogle forbehold i takt med at vi testede den som medie for Thirdroom. 

Da det endelige design af Thirdrooms applikationsform som skal vises på ProWise skærmen, 

ikke var færdigudviklet i tide til at vi kunne fokusere vores analyse på dette, har vi i stedet 

analyseret det med brug af browserversionen som man også kan finde på sin egen computer. 

Vi har dog snakket med folkene bag Thirdroom, og om de funktioner de ønsker at denne 

applikation skal have, og her blev det gjort klart for os at ProWise skærmens egen programmer 

og muligheder ikke ville blive udnyttet. Da den ProWise skærm som skal hænges op i bygning 

4, kun skal fungere som medie for Thirdroom, og intet andet, bliver den reelt set reduceret til 

meget pæn interaktiv tavle, og ikke så meget mere. Det er vores oplevelse at man ligeså nemt 

kunne have valgt en anden touchskærm til formålet uden at have tabt funktionalitet. ProWise 

skærmen bliver dog købt ind i et større antal til Roskilde Universitet, som har intentioner om 

at bruge den som tavle værktøj i undervisningslokalerne. 

 

8. Konklusion 
I dette projekt har vi undersøgt Thirdroom, og hvordan Thirdroom fungerer i samarbejde med en 

ProWise skærm, med udgangspunkt i Thirdrooms evner indenfor formidling. Det er vores konklusion 

at Thirdroom har enormt meget potentiale for at blive en rigtig god formidlingsplatform, i kraft af at 
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den ikke præsenterer en helt ny metode, men i stedet underbygger den eksisterende metode med 

letanvendelige visuelle værktøjer. På ProWise skærmen ser vi også en del muligheder. De mest åbenlyse 

er blikfanget som det giver for Thirdroom, og den inspirationskilde som den præsenterer. Der er nogle 

få design tekniske problemer i forhold til søgefunktionen, men vi ved efter interviews og samtaler med 

udviklerne af Thirdroom, at de er bevidste om dem og arbejde for at løse dem. Vi føler dog at der er 

nogen risici forbundet med dette, som følge af den sociale kultur der dominerer samfundet på 

nuværende tidspunkt. Thirdrooms effektivitet som formidlingsværktøj er ikke det mest påvirkede 

aspekt, men det har stadig en betydning for kvaliteten af formidlingen, om projekterne der lægges op 

undergår ‘prettification’ inden. Det kollaborative formål vil dog lide tungt under en sådan situation, da 

det vil gøre projekterne mere attraktive at kigge på og læse, men mindsker chance for det uopfordrede 

kollaborative samarbejde som kan opstå gennem eksponering af det rå materiale. 

 

9. Projektevaluering 
Vi startede dette projekt med et ønske om at have bedre adgang til inspirationskilder og endte 

ud med at skrive om hvilket muligheder for at fremme vidensformidling Thirdroom har på en 

ProWise skærm. Dette er for at sige at vi har haft mange forskellige retninger vi kunne tænke 

os projektet kunne gå, men der er et par af disse retninger vi arver os over at vi ikke nåede at 

gå i dybden med. 
 

Interview og brugertest 

Vi var gennem langt størstedelen af projektet meget overbevist om at størstedelen af vores 

analysearbejde ville ligge i at analysere nogle studerendes tanker om Thirdroom på en ProWise 

skærm og sige noget ud fra det. Både brugertest og interview. Dette endte dog ikke med at 

blive en realitet grundet en blanding af dårligt kommunikation i gruppen, kombineret med 

vores skrivning af vore analyseafsnit om Thirdroom og ProWise skærmen. Vi er glade for hvad 

vi nåede at få skrevet, men føler at vores projekt ville havde været endnu bedre hvis vi også 

havde fået nogle syn fra studerende med i vores analyse.  

 

Bedre teknisk forståelse 

I vores analyseafsnit bevæger vi os lidt hurtigt igennem de mere tekniske aspekter af ProWise 

skærmen og NUCen. Dette syntes vi lidt er en skam da der muligvis kunne havde været nogle 

interessante pointer i valget af hardware. Vi havde dog ikke godt nok styr på de tekniske 

aspekter, og følte at vores tid var bedre brugt på at fokusere på designe end på hardware 

elementerne.  

 

Kultur og normer  

I vores barriereanalyse taler vi kort om at vi føler at en af Thirdrooms største barriere er ‘frygte 

for at vise sin dårlige side.’ Denne pointe kom vi først frem til i slutningen af vores skrivning 

på projektet, og vi valgte derfor at prioritere vores tid på andre elementer af projektet. Dette 

element virker dog enormt centralt i at beskrive de sociale barriere der stopper udbredelsen af 

Thirdroom.  
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