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Abstract 

This project investigates how the new platform Thirdroom (TR) can contribute to the present IT 

solutions that facilitates the problem-oriented project work (POP) in Roskilde University (RUC). We 

are leaning on former experiences with groupwork oriented systems in RUC and on the research 

field of CSCW. We learned that the IT solutions offered by RUC often are decided politically within 

the leadership of RUC and that they have a principle for IT implementation saying that the users 

should adapt to the standardized solution that RUC is offering and not the other way around. TR on 

the other hand is a customized platform that tries to fill a void in the IT landscape providing the 

support for collaborative work. The students' needs and feedback are central to the development of 

the beta version of TR. Furthermore, we discuss a shift in RUCs vision for the investment of IT. In the 

project we involve three focus groups, consisting of eight students in total, to understand the actual 

needs in reference to IT solutions facilitating the POP practice. One of the findings are that the 

students use a variety of IT tools and systems and that it is hard to manage the combination of these 

tools. Where the students have many intern project tools for the actual collaboration, they have 

limited tools presenting the knowledge they possess after a long semester. As TR lies on an external 

server, in opposition to for example Microsoft Teams, there is a foundation to present your work 

and your abilities to the public. TR has a good potential for facilitating problem-oriented project 

work in collaboration with external agents such as corporations, organizations and municipalities.   
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Introduktion  

Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan af den nye digitale projektplatform, 

Thirdroom (TR), kan finde indpas i de studerendes problemorienterede projektarbejde 

(POP) på Roskilde Universitet (RUC).  

I projektet undersøges universitets visioner for POP og hertil understøttende IT-løsninger, 

samt hvordan vi kan forstå POP som arbejdspraksis fra de studerendes perspektiv. Ved at 

tage højde for både, individuelle, sociale og organisatoriske behov og interesser i denne 

kontekst, sigter projektet efter at evaluere og designe løsninger for de IT-løsninger, der 

tilsammen understøtter de studerendes arbejdspraksis og tager højde for TRs eventuelle 

position heri. 

Næste afsnit problematiserer projektets emne og relevansen af undersøgelsen. Dernæst vil 

der blive redegjort for den forskning, som allerede findes på området forud for projektet. 

Her tages der udgangspunkt i to konkrete cases på RUC; BSCW og Mahara som er tidligere 

bud på IT-systemer udviklet inden for et CSCW (Computer Supported Cooperative Work) 

rammeværk. Disse giver indblik i tidligere erfaringer og på denne måde kan vi blive klogere 

på, hvordan vores projekt med TR kan bidrage med ny viden for, eller forståelse af CSCW IT-

systemer.  
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Problemfelt  

På Roskilde Universitets hjemmeside fremgår det at universitetet “er sat i verden for at 

udfordre de eksisterende traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne 

sig viden”. Hertil bliver der lagt vægt på POP, som værende den tilgang til vidensudvikling, 

hvor man opnår “de mest relevante resultater” i løsningen af aktuelle samfundsproblemer, 

fordi det sker gennem tværfagligt samarbejde (Roskilde Universitet, n.da). 

November 2018 åbnede RUC dørene for PPL-RUC, som er det første forskningscenter for 

problemorienteret projektlæring (PPL). PPL er RUCs pædagogiske model og består af syv 

PPL-principper1. Ifølge RUC er der politisk efterspørgsel for viden og erfaring indenfor RUCs 

pædagogiske fundament og fokuseret forskning med PPL-RUC er et vigtigt skridt mod at 

samle og udvikle en sådan viden og erfaring (Roskilde Universitet, 2018a). 

Om PPL siger rektor på RUC Hanne Leth Andersen:  

"På RUC er vi eksperter i den problemorienterede projektlæring, som vi også er kendt for både 

nationalt og internationalt. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og regeringens 

'Udvalg om bedre universitetsuddannelser' efterspørger mere projektarbejde, stærkere 

relation mellem teori og praksis, tværfaglige kandidatuddannelser og brede fagindgange på 

universiteterne. Alt det her karakteriserer RUC's uddannelsesmodel, så vi har et forspring, 

men det forpligter. Vores læringsmodel er baseret på pædagogisk forskning, som i dag vinder 

frem, men der skal forskes videre, også fordi der stilles nye krav i dag, både i kraft af nye 

medier og teknologier og nye uddannelsestyper" (ibid). 

Bemærkelsesværdigt er det, at Roskilde Universitet som er karakteriseret ved POP, og som 

vedkender sig behovet for nye medier og teknologier i den digitale tidsalder, endnu ikke har 

formået at koble de to.  

                                                      

1 RUcs syv PPL-principper er: projektarbejde, problemorientering, tværfaglighed, deltagerstyring, 
eksemplaritet, gruppearbejde samt internationalt blik og udsyn (Roskilde Universitet, 2018b: 58-59). 



   
 

   
 

8 

Organisationen gør brug af study.ruc.dk, moodle.ruc.dk og eksamen.ruc.dk som 

studieadministrative standardsystemer i forbindelse med kurser og eksamener, men der 

eksisterer endnu ikke et aktivt standardsystem, som er alment accepteret blandt de 

studerende, der faciliteter projektarbejdet, som ellers udgør 50% af studiets opbygning. 

Dette er noget, som vi og institutleder på IMT Anders Siig Andersen mener, at der er stort 

behov for (interview 3, Andersen, 13:00). RUCs IT-strategi der ifølge Mads Kjærsgaard, IT-

Souschef på RUC, ikke er up-to-date (Bilag 3, Mail (Kjærsgaard)) eller offentlig indeholder ej 

heller nogen konkrete visioner for fremtidige implementeringer af IT-løsninger i 

projektarbejdet.  

Med inspiration fra forskningsfeltet CSCW er de spændinger, vi kigger på: 

1. Spændingen mellem det organisatoriske niveau og den reelle praksis for de 

studerende, hvori Thirdroom befinder sig i midten. 

2. Tilkommelsen af nye teknologier der ændrer måden de studerende arbejder på, og 

dermed opstår der behov for at studere den nye samarbejdspraksis (Neale et al., 

2004). 

Når vi danner os et overblik over de IT-værktøjer, der udgør det samlede IT-landskab som 

faciliteter POP, må vi kigge på hvorfor, og hvordan de studerende bruger de værktøjer, de 

gør. De studerendes behov kan ende ud i nogle krav, til de samarbejdsplatforme som skal 

indgå i det samlede IT-landskab. 

Problemformulering 

Hvordan kan projekt-platformen Thirdroom finde indpas i et større IT-landskab på Roskilde 

Universitet, der har til formål at understøtte gruppearbejdet i det problemorienterede 

projektarbejde? 

1. Hvordan kan Thirdroom finde indpas i en bredere organisatorisk kontekst på RUC? 

2. Hvilke erfaringer er der med IT ifm. det problemorienterede projektarbejde på RUC? 

3. Hvad vil en indføring af TR kunne tilføre det problemorienterede projektarbejde på 

RUC?   
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Tidligere forsøg på CSCW-systemer 

BSCW (Basic Support for Cooperative Work) er et CSCW (Computer Supported Cooperative 

Work) -system, som blev afprøvet og implementeret på RUC tilbage i 2003 (Pors, 2004).  

Feltarbejderapporten bscw@humbasis.ruc.dk: Problemorienteret projektarbejde på hum-

basis med samarbejdsværktøjet BSCW fra 2004, blev udarbejdet på baggrund af et feltstudie 

med to projektgrupper fra HumBach-basisuddannelsen. 

Undersøgelsen resulterede i rapporten, der starter ud med spørgsmålet: “Hvordan 

integreres generisk groupware i problemorienteret projektarbejde?” (ibid: 5.) Senere blev 

forskningsspørgsmålet moduleret til: ”Hvordan foregår problem-orienteret projektarbejde 

på HumBasis med samarbejdsværktøjet BSCW?” (ibid: 6). Fokus er på arbejdsprocessen i 

POP og casen er BSCW. 

Vi har i vores projekt funderet over, hvordan POP og Thirdroom vægter forskelligt. Vi er 

kommet frem til at fokusere på, hvordan grupperne bruger IT-løsninger til understøttelse af 

POP i deres hverdag, hvilket altså er det centrale element. Vi ser værdi i at forstå, hvordan 

grupper egentlig arbejder sammen for senere at reflektere over, hvordan en IT-løsning kan 

understøtte denne praksis. 

I rapporten ‘CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og læring’ fra 

2001, fremgår det at BSCW er: 

“... udviklet af Institut for Anvendt Informationsteknologi, ved det tyske Nationale Center for 

Informationsteknologi, GMD. BSCW er gratis for uddannelsesinstitutioner, og det leveres som 

et åbent system, som interesserede kan bygge videre på” (Heilesen, 2001: 3).  

Til at opsummere den generelle brug af forhenværende samarbejdsplatforme, inddrager vi 

her Michael Pedersen, som står for den pædagogiske implementering af IT-værktøjer på 

RUC (se figur 2). 
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BSCW har flere funktioner, men blev på RUC primært brugt som et online 

filhåndteringssystem, hvor der kunne vedhæftes post its på indlæg og dokumenter 

(Interview 2, Pedersen, 01:07). BSCW blev i mange år brugt aktivt på RUC, men med 

organisationens visioner om POP i mente, opstod der i Studie- og Karrierevejledningen og på 

ledelsesplan et behov for, at RUC-studerende skulle blive bedre til at fortælle om deres 

evner. Som en løsning valgte man at opkøbe Mahara-platformen, der på RUC blev brugt som 

et værktøj til portfolio (ibid, 1:48), og senere som et projektstyringsværktøj. Formålet var at 

bygge bro mellem den akademiske fremstilling og jobmarkedet (ibid, 02:11), og samtidig 

skabe et kommunikationsforum for de studerende til oprettelse og styring af 

projektarbejde.  

Senere hen blev Google Docs indtræden afgørende for en forandring i arbejdsprocessen ved 

brug af IT-platformen, da det muliggjorde at de studerende nu kunne samarbejde i et og 

samme dokument i realtid på afstand. Selvom Mahara var obligatorisk for et HumBach 

basishus i en periode, blev Google Docs stadig brugt jævnligt i projektgruppen til oprettelse 

af mapper, dokumenter og filupload. Ifølge Pedersen blev Mahara efter tiden outdated og 

kun brugt til glæde for underviseren (ibid, 14:28) 

Det var heller ikke alle der mente, at Mahara var det rigtige værktøj at bruge, og det blev 

derfor outdated. I politisk henseende opstod der i RUC-ledelsen en forkærlighed for 

Microsoft 365 og derunder Microsoft Teams (Teams), og Institut for Mennesker og 

Teknologi investerer her i Thirdroom. Pedersen beskriver Teams således: 

“Og så har i så også adgang til teams, som så rent faktisk kan noget mere. Nu har jeg selv 

siddet og arbejdet lidt med teams, for at finde ud af, hvad er det så det kan - det kan altså 

nogle flere ting, som er rigtig interessante, man kan for eksempel gøre det samme som man 

kan med Google Docs, skrive i samme dokument samtidig, og man kan se, hvad der bliver 

skrevet.” (ibid, 04:54) 

Det fremgår at Teams kan varetage de funktioner, som Google Docs gør nu. 
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Thirdroom – et nyt IT-system på RUC 

Thirdroom er opstået på baggrund af store visioner om kollaboration, som er berørt i Alfred 

Birkegaards ph.d: Kollaboration - På kanten af et nyt paradigme (Birkegaard, 2016). Alfred 

og hans kone Katja Gry Carlsen startede virksomheden Collaboratorium og har sammen 

grundlagt Open Media Lab på RUC, som så senere har udviklet sig til at være Thirdroom. I 

dag består teamet bag Thirdroom af teamleder: Carlsen og studentermedhjælperene; 

Jeppe, Mikllas og Rebecca, og en ekstern programmør, Jens Ahrengot. 

”Det startede med, at Alfred begyndte at vejlede” (interview 1, Carlsen, 21:02). Han kunne 

se, at det kan være svært at følge med fra vejlederens perspektiv. Gennem sin tid som 

vejleder har Alfred også fået øjnene op for de studerendes problemer undervejs. Der er 

blandt andet skåret ned i vejledertimerne (interview 1, Carlsen, 21:08). Det er her idéen til 

TR opstår: “Han står som vejleder og mangler et værktøj til at få overblik over de 

studerendes projekter” (ibid, 21:35), hvilket munder ud i, at Alfred må “[...] starte fra 

[punkt] a.a hver eneste gang de skal mødes” (ibid, 21:45). 

Thirdroom er en digital kollaborativ projekt platform, der er forsøgt skræddersyet til POP, 

som gik ‘live’ september 2018. På nuværende tidspunkt agerer den som beta-version på 

RUC campus og har omkring 50 oprettede brugere. Platformen repræsenterer ‘et tredje 

rum’, og er et bud på den ønskede bro mellem den akademiske verden og den virkelige 

verden gennem samarbejde på tværs.  

Platformen kan fungere som kollaborativt projektværktøj, men også som et akademisk 

udstillingsvindue, hvor de studerende kan synliggøre deres projektarbejde og formidle deres 

projekter gennem en mere visuel formidlingsform. Overordnet set består Thirdroom af tre 

elementer: projekt tidslinje, akademisk portfolio og multimediebibliotek for både 

publicerede og live projekter (ibid). 

Projekt-tidslinjen giver projektgruppen mulighed for at overskueliggøre og simplificere 

indholdet af projektrapporten gennem de tre obligatoriske punkter og seks valgfrie punkter.  
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Portfolio er brugerens faglige profil. Når du er færdig med et projekt, bliver dette sendt over 

i din profil. Dette resulterer i et akademisk CV/portfolio, som visualiserer, hvad din unikke 

faglige profil indeholder.  Når du studerer på RUC, er det ikke altid let at sige, hvad du 

konkret uddanner dig som. Den studerende kan ikke bare kalde sig datalog, han/hun har en 

bachelor of Science, som indeholder den studerendes valgte linje, for eksempel 

informatik/datalogi, samt valgkurser, valgfag og selvfølgelig projekter. Netop 

tværfagligheden kan være svær at sælge til arbejdsmarkedet, fordi den er abstrakt. 

Portefolio-elementet skal afhjælpe problematikken om, hvad en RUC-studerende egentlig 

kan og gøre det mere synligt for arbejdsmarkedet og i interne sammenhænge på RUC (ibid, 

03:55). 

Der findes en uddybende gennemgang af kernefunktionerne af Thirdroom i Bilag 5  

(Thirdroom og challenge board), med tilhørende billeder. 
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CSCW som analytisk og teoretisk rammeværk 

I indeværende projekt undersøges det, hvordan praksissen i POP på RUC understøttes af IT-

systemer og potentielt kan blive understøttet af den for nyligt udviklede digitale  

projektplatform TR. Spørgsmål om hvad der karakteriserer samarbejdsformen i POP, 

hvordan denne kan modelleres, hvilke computerbaserede faciliteter, der skal til for at 

tilvejebringe en sådan form for samarbejde, samt hvad der karakteriserer brugbare 

platforme for computerstøttet samarbejde bliver alle centrale, når vi undersøger TRs 

potentiale for understøttelse af POP. Spørgsmål som disse lægger sig tæt op ad 

forskningsfeltet Computerunderstøttet samarbejde eller på engelsk Computer Supported 

Cooperative Work (CSCW) (Carstensen & Schmidt, 1999), hvor formålet, ifølge Schmidt & 

Bannon (1992), kort sagt er: “[...] to understand, so as to better support, cooperative work” 

(Schmidt & Bannon, 1992: 49). 

Ifølge Peter H. Carstensen og Kjeld Schmidt fra Center for Tele-Information på Danmarks 

Tekniske Universitet (1999), adresserer CSCW ”[...] how collaborative activities and their 

coordination can be supported by means of computer systems” (Carstensen & Schmidt, 

1999: 2).  

Computerbaseret understøttelse af samarbejde kan tilvejebringes ved at tilbyde: “[...] better 

communication facilities, providing improved monitoring and awareness possibilities to the 

actors, and by aiming at reducing the complexity of the coordination activities to be 

conducted by the involved actors” (ibid: 2).  

BSCW, Mahara, Teams og Thirdroom er alle eksempler på konkrete og specialiserede 

computerbaserede systemer og værktøjer, der er designet til at understøtte og facilitere 

kollaborativt gruppearbejde, ved at tilbyde ovenstående. Computerbaserede systemer som 

disse kaldes af nogen for groupware (Johansen, 1988). Robert Johansen, skriver i sin bog ved 

samme navn (1988), at groupware er karakteriseret ved:  

“[...] a generic term for specialized computer aids that are designed for the use of 

collaborative work groups. Typically, these groups are small project-oriented teams that have 
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important tasks and tight deadlines. Groupware can involve software, hardware, services, 

and/or group process support” (ibid: 1) 

Groupware refererer altså til et reelt IT-system til understøttelse af samarbejde, hvorimod 

CSCW refererer til undersøgelse af værktøjer og teknikker indenfor sådanne systemer samt 

deres effekt i både psykologiske, sociale og organisatoriske sammenhænge. I Paul Wilson 

(1991) differentieres på samme måde mellem de to, når han definerer CSCW som: “[...] a 

generic term, which combines the understanding of the way people work in groups with the 

enabling technologies of computer networking, and associated hardware, software, services 

and techniques (Wilson, 1991: 6)”. 

Der skelnes desuden mellem enkeltstående groupware-systemer, og det der kaldes for et 

CSCW-miljø. Et CSCW-miljø er, Ifølge Schmidt (1994), en betegnelse for en sammenlægning 

af forskellige former for samarbejdsunderstøttende it-systemer, som tilsammen imødegår 

et samlet behov for understøttelse af samarbejde: “ […] a CSCW environment must provide 

means for establishing links between the different mechanisms incorporated in the different 

applications and systems” (Schmidt, 1994: 75). I CSCW-miljøer bygges der bro mellem 

forskellige samarbejdsunderstøttede systemer, hvorved der gives mulighed for at en given 

samarbejdspraksis understøttes gennem anvendelse af forskellige systemer, som tilsammen 

udgør et samlet system for samarbejdsunderstøttende IT.     

Om at designe systemer til computerunderstøttet samarbejde 

CSCW bliver løst beskrevet, som et forskningsfelt, der er dedikeret til design af kollaborative 

systemer, hvilket er misvisende. “System design” refererer nemlig ofte til den tekniske 

praksis, hvor der udarbejdes specifikke konfigurationer til eksisterende teknologier for at 

opfylde specifikke krav (Schmidt, 2011: 268). Ifølge Kjeld Schmidt (2011) – som har en 

doktorgrad i Sociologi og har forsket i CSCW siden 80’erne, hvor forskningsfeltet blev 

etableret – er CSCW nærmere: “[...] a field of research devoted to the development of 

technologies that system designers can apply, together with other technologies, old or new, 

in building systems for cooperative work settings” (ibid).  
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Når det kommer til at undersøge og imødegå betingelserne for arbejde som udføres i 

samarbejder, er CSCW i bund og grund en designorienteret, og dermed løsningsorienteret 

forskningsfelt. Skal forskningsfeltet tages seriøst, må det Ifølge Schmidt og Bannon (1992) 

have en konstruktiv og ikke deskriptiv indgangsvinkel. Det handler altså ikke om blot at 

producere beskrivelser om, hvordan samarbejdspraksisser understøttes, men om at bidrage 

med, og designe nyttige løsninger til at understøtte en samarbejdspraksis (Schmidt & 

Bannon, 1992: 49). Samtidig fordrer CSCW at teknologer går udover deres strengt tekniske 

fokus og i stedet undersøger, hvordan deres teknologier bliver eller kan blive anvendt og 

tilpasset i virkelige omgivelser. CSCW må altså være rettet mod at designe systemer, der 

indbefatter en uddybende forståelse for arten af samarbejdsformer og -praksisser (ibid).  

Samarbejdsformer og -praksisser 

Inden for CSCW er forskellen mellem de forskellige former for samarbejde ikke særlig 

veletableret, og der skelnes derfor typisk ikke mellem udtryk som gruppearbejde og 

samarbejdsformer som kooperativt samarbejde og kollaborativt samarbejde, hvilket kan 

være problematisk, når man skal undersøge arten af samarbejdsformer og -praksisser (ibid: 

50).   

Udtrykket gruppearbejde som anvendes i en stor del af litteraturen inden for CSCW til at 

betegne en relativt lukket og fast samling af personer, som deler det samme mål, og er 

engageret i løbende, direkte kommunikation. Ifølge Schmidt og Bannon er ideen om et 

fælles mål dog ikke særligt sigende for arten af en samarbejdsform eller -praksis (ibid: 52). 

Ser vi som eksempel på gruppearbejde i projektsammenhæng på RUC, vil der være et fælles 

mål, nemlig projektrapporten, men om projektarbejdet er udført individuelt og adskilt eller i 

fællesskab, afhænger ikke af det fælles mål.  

Jørgen Bang, lektor ved Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet 

og formand for universitetets udvalg for åben uddannelse, og Christian Dalsgaard, som på 

daværende tidspunkt skrev Ph.d. ved samme institut, udgav i 2005 artiklen Samarbejde – 

kooperation eller kollaboration? i Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse, 
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hvori de skelner mellem to samarbejdsformer, kooperation og kollaboration, som følge Bang 

og Dalsgaard er distinktivt forskellige operationelle begreber, når det kommer til graden af 

både vidensdeling, kommunikation og koordination (Bang & Dalsgaard, 2005). 

Figur 1: Kooperation vs. Kollaboration (Bang & Dalsgaard, 2005: 3) 

Bang og Dalsgaard (2005) definerer kooperation som: “[...] et samarbejde, hvor en 

arbejdsopgave inddeles i mindre delopgaver, som uddelegeres til deltagerne, der arbejder 

på dem uafhængigt af hinanden. Det betyder, at deltagerne i denne form for samarbejde 

arbejder med forskellige og uafhængige målsætninger” (ibid: 2). 

Modsat kooperation defineres kollaboration som: “[...] et samarbejde, hvor deltagerne er 

fælles om at løse en arbejdsopgave. Deltagerne arbejder sammen mod et fælles mål og er 

indbyrdes afhængige” (ibid) 

Grundlæggende set ligger forskellen altså i selve samarbejdsprocessen. Hvor arbejdet i 

kooperative samarbejder sker adskilt, arbejdes der derimod kollektivt og i fællesskab med 

arbejdet i kollaborative samarbejder (se figur 1). Dette indebærer tilmed en forskel hvad 

angår graden af videndeling, kommunikation og koordination mellem deltagerne inden for 

de to forskellige samarbejdsformer (ibid).  
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I kooperative samarbejder er arbejdsopgaverne opdelt og afgrænsede, hvilket forudsætter, 

en vis forudsigelighed hvad angår både arbejdsopgaven og -processen (ibid). Vidensdeling i 

kooperative samarbejder er dermed begrænset, eftersom at “Deltagerne arbejder med 

forskellige områder og udveksler/deler deres resultater med de øvrige deltagere” (ibid: 5). 

Der er dermed et mindre behov for løbende videndeling, kommunikation og koordination i 

kooperative samarbejder.  

Kollaborative arbejdsopgaver er, derimod, uforudsigelige processer, hvilket skyldes, at “[...] 

det samlede projekt [udvikles] i fællesskab, hvorfor det konstant er muligt at bevæge 

arbejdet i nye retninger” (ibid: 3). I kollaborative samarbejder handler vidensdeling, modsat 

ved kooperation, ikke om at udveksle viden, men om at være fælles om viden (ibid: 5). 

Kollaborativt samarbejde forudsætter derfor en høj grad af løbende videndeling, 

kommunikation og koordination.  

Bang og Dalsgaard understreger dog, at kooperation og kollaboration ikke udelukker 

hinanden, men at man inden for en given samarbejdspraksis kan tale om grader af 

kooperation og kollaboration. Som de skriver, kan man “[...] se kooperative og kollaborative 

samarbejdsprocesser som punkter på et kontinuum, der går fra individuelt arbejde over 

kooperativt samarbejde til kollaborativt samarbejde” (ibid). 

I det problemorienterede projektarbejde på RUC arbejdes der i store træk kollaborativt. De 

studerende arbejder i fællesskab om at finde en fælles løsning på en fælles problemstilling. 

Med det sagt vil der også være situationer, hvor gruppearbejdet foregår mere kooperativt, 

ved at gruppen uddelegere arbejdsopgaverne blandt deltagerne og arbejder hver for sig.  

Kollaborative samarbejdsformer stiller nye krav til CSCW-systemer 

Differentieringen mellem de to samarbejdsformer, lægger op til spørgsmålet om, hvilke krav 

der stilles til samarbejdssystemer, der skal kunne facilitere henholdsvist kooperativt og 

kollaborativt samarbejde.   

Eksisterende samarbejdssystemer understøtter især kooperative samarbejdsformer, hvorfor 

“Mange af systemerne bygger på idéen om, at viden kan overføres, og derfor støtter 
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systemerne primært lagring, administration og udveksling af viden i form af eksempelvis 

dokumenter” (Bang & Dalsgaard, 2005: 10). Ifølge Bang og Dalsgaard opstår der nye krav til 

samarbejdssystemer ved kollaborative samarbejdsformer og -praksisser, hvor 

samarbejdssystemerne må “[...] bevæger sig fra en idé om ’knowledge management’ til en 

idé om ’knowledge construction’ (ibid). Når der tales om knowledge construction i denne 

kontekst, refereres der til samarbejdssystemer, der skal fungere som et rum for løbende 

konstruktion af viden mellem deltagerne frem for at fungere som et rum hvor viden lagres 

og administreres (ibid). I stedet for at fokusere på den viden, der lagres og administreres i et 

system, skal der altså være fokus på “[...] de kollaborative aktiviteter, hvori deltagerne 

konstruerer viden i systemet […] der ikke er baseret på statisk lagring, men derimod på 

dynamisk rekonstruktion og viderebearbejdning” (ibid). Systemet skal altså danne rammen 

om det kollaborative samarbejde ved at understøtte aktiviteterne, samtidig med at de lagre 

den viden, som bliver konstrueret gennem samarbejdet.  

Udgangspunktet for udviklingen af samarbejdssystemer, der skal kunne facilitere 

kollaborative samarbejdsformer og -praksisser skal altså, Ifølge Bang og Dalsgaard, være: 

“[...] opbygningen af en fælles kontekst, hvori viden konstant diskuteres, viderebearbejdes 

og rekonstrueres” (ibid: 11). 

Evaluering af groupware og CSCW-systemer 

I indeværende projekt handler det ikke blot om at designe systemer for computerbaseret 

understøttelse af POP. Det handler også først og fremmest om at evaluere eksisterende 

systemer samt at evaluere projektplatformen Thirdroom.  

Når det kommer til evaluering af groupware og computerunderstøttede 

samarbejdssystemer, er der Ifølge Neale et al. (2004) en række udfordrende forhold. Først 

og fremmest fremvises det, at der skal tages højde for kontekstuelle variabler inden for hele 

tre forskellige niveauer: individuel anvendelighed, sociale grupper og det organisatoriske. 

Derudover fremvises det at der skal tages højde for, at arbejdspraksisser ændres når ny 

teknologi bruges og at der dermed opstå behov for validering af de nye modificerede 

arbejdspraksisser (Neale et al., 2004: 119).  
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Dette er forhold som vi må tage højde for, når vi evaluerer computerunderstøttede 

samarbejdssystemer til understøttelse af POP.  
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Metodiske overvejelser 

For at besvare problemformuleringen: “Hvordan kan projekt-platformen Thirdroom finde 

indpas i et større IT-landskab på Roskilde Universitet, der har til formål at understøtte 

gruppearbejdet i det problemorienterede projektarbejde?”, har vi fundet det nødvendigt at 

undersøge, hvordan studerende arbejder med projektet (og IT) i praksis. Til det er der udført 

kvalitative interviews af forskellig art, hvis resultater vil blive brugt til undersøgelse og 

diskussion af, hvordan TR-platformen kan understøtte projektarbejdet på RUC. 

I følgende afsnit vil vi redegøre for de valgte metoder samt de overvejelser, vi har gjort os 

gennem projektet. Da vi selv er en del af det undersøgte felt, lægges der ud med en 

refleksion over vores position i projektet. Derefter vil der blive redegjort for empirien og de 

brugte metoder. Resultaterne heraf vil blive diskuteret undervejs. 

Om at undersøge egen kultur 

Vi er tre 5. semesterstuderende på RUC, og er altså selv en del af den arbejdspraksis, vi 

undersøger, nemlig POP. Gennem de sidste 2,5 år har vi opnået godt kendskab til RUC og 

den kontekst, som POP optræder i, samt hvordan et projekt forløber, hvilket er en kæmpe 

kvalitet for undersøgelsen. Ifølge Jordan (1996) er det vigtigt at inkludere etnografiske 

teknikker, når man undersøger en arbejdspraksis i forbindelse med CSCW: 

“it provides assurances against several major pitfalls: we are guarding against irrelevance by 

studying naturally occurring work activities in real world settings; we are able to see what the 

work looks like from the workers' point of view by doing ethnographic fieldwork that involves 

us in the life of their community of practice; and we are mindful of the distinction between 

what people say and what they in fact do” (Jordan, 1996: 36). 

Indledende generaliserende beskrivelser omkring POP (for eksempel RUC som organisation, 

undervisningsformen og projektarbejdets opbygning) bygger derfor delvist på emisk data, 

data som er indsamlet ved at undersøge POP indefra (ibid: 29), og vi har af den grund ikke 

fundet det nødvendigt at interviewe de studerende vedrørende dette.   
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Det at vi selv er studerende har derudover gjort, at vi har haft nem adgang til det felten og 

allerede fra start af haft en etableret relation til felten, både i forbindelse med de POP og 

TR. En etableret relation til felten har givet os en ikke-intimiderende status samt brudt med 

mulige barriererne mellem os i projektgruppen og de interviewede (Brinkmann & 

Tanggaard, 2015: 85-88).  

At være en del af det undersøgte felt, kan dog også have sine udfordringer. I bogen 

Feltarbeid i egen kultur (2014) skriver Cato Wadel, tidligere norsk professor i 

socialantropologi, om at studere sin egen kultur: “Det kan være vanskeligere å få tak i 

mange forhold i vår egen kultur enn i en fremmed kultur, nettopp fordi de tas for gitt” 

(Wadel, 2014: 27) og uddyber: “Spørgsmål det for feltarbeidere i en fremmed kultur blir helt 

naturlig å stille, blir ofte ikke stilt ved feltarbeid i egen kultur” (ibid: 27). Vi forsøger at 

bevæge os ud over og udfordre vores egne subjektive erfaringer, ved at interviewe de 

studerende om deres erfaringer med IT og POP. Men som Wadel også pointerer i 

ovenstående citat, kan der være nogle grundlæggende forhold, som vi har taget for givet 

ved fortolkning og analyse af vores empiri. En udefrakommende forsker ville måske lægge 

mærke til de umiddelbare ting, som for os kan fremstå selvfølgelige og uvæsentlige, og 

derfor muligvis ville blive overset, i og med vi gennem de sidste fem semestre er blevet 

rutineret i processen. 

Vi er opmærksomme på vores egen bias. Udover at vi, som studerende på RUC, har visse 

holdninger og forudantagelser i forbindelse med POP, så skal det nævnes, at en af os fra 

projektgruppen arbejder som studentermedhjælper i TR. Vi anerkender, at dennes bias med 

stor sandsynlighed kan have haft en vis påvirkning på interviewene samt fortolkningen af 

resultaterne, fordi denne har haft en anden motivation og agenda, og muligvis i nogen grad 

har følt behov for at ‘forsvare’ eller ‘promovere’ TR-platformen. 

Det skal her understreges, at TR, trods vores samarbejde, ikke har haft en finger over 

hverken problemformuleringen eller resultatet. TR har udvist interesse for vores 

undersøgelse, eftersom at de fortsat søger om penge til at udvikle yderligere på 

betaversionen af platformen. TR håber derfor at kunne bruge vores rapport til ansøgninger 

samt videreudvikling af platformen.  
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I stedet for at benægte vores forhåndskendskab til det undersøgte felt, har vi brugt vores 

erfaringer som afsæt til udformningen af feltarbejdet til at forstå og fortolke POP-praksissen 

i forhold til TR. Vi anerkender, at vi ikke kan distancere os fra at have en fod i begge 

verdener (forskerposition og studerende) og at vi i projektgruppen repræsenterer forskellige 

interesser (studerende på RUC og TR).  

Vi har været opmærksomme på vores unikke position fra start af – både vores rolle som 

studerende, samt vores relation til TR – og det har resulteret i, at vi har valgt at fortolke og 

analysere interviewene i fællesskab. På denne måde har vi forsøgt at skelne mellem den 

information, vi har indsamlet og de antagelser og hypoteser, der stammer fra vores egne 

erfaringer (Simonsen & Friberg, 2014). Vi forsøger for så vidt muligt gennem rapporten at 

lade empirien tale for sig selv, når vi undersøger TRs potentiale i forbindelse med POP. 

Projektets indsamlede empiri 

Projektets empiri består af syv kvalitative interviews, samt en e-mailkorrespondance, RUCs 

IT-strategi og en undersøgelse af de studerendes IT-vaner i forbindelse med POP. Tre af de 

kvalitative interviews er udført i fokusgrupper, mens fire af dem var individuelle interviews. 

Figur 2 og 3 nedenfor viser en oversigt over den indsamlede empiri, samt hvilken viden de 

forskellige former for empiri har bidraget med.  
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Interviews 

Interviewpersoner Længde Afholdt Interviewtype Videns domæne 

 

Katja Gry Carlsen:  

leder af TR 

114m 27/09-18 Individuelt interview: 

semistruktureret 

Om TRs historie og vision + 

information om 

nuværende betaversion af 

TR på RUC 

 

Anders Siig Andersen: 

institutleder for IMT 

48m 22/10-18 Individuelt interview: 

semistruktureret 

Om IT, digitalisering og 

projektarbejde på RUC 

 

Michael Pedersen: 

specialkonsulent, 

pædagogisk e-læring 

16m 07/12-18 Individuelt interview: 

uformelt 

Om tidligere og fremtidige 

IT-løsninger på RUC 

(BSCW, Mahara, Teams) til 

POP. 

 

Asger: 5. semester (Hum-

Bac) 

34m 22/10-18  Uformel samtale Om erfaringer med og 

behov for IT i POP 

Eva, Laura, Mie: 3. 

semesterstuderende 

(Hum-Tek) 

125m 26/10-18 Fokusgruppe: 

uformelt 

Om erfaringer med TR i 

POP + Feedback og forslag 

til TR 

 

Freja, Nils og Bertram: 5. 

semester studerende 

(Hum-Tek og Nat-Bac) 

60m 12/11-18 Fokusgruppe:  

Del 1) semistruktureret 

Del 2) uformel 

Om erfaringer med og 

behov for IT i POP  

+ tanker om TR 

 

Jon og Vera: 5. semester 

studerende (Hum-Tek) 

49m 15/11-18 Fokusgruppe:  

Del 1) semistruktureret 

Del 2) uformel 

Om erfaringer med og 

behov for IT i POP  

+ tanker om TR 

 

Figur 2: Oversigt over interviews 

Anden empiri 

Empiri Dato Empiritype Videns domæne 
 

Anders Kjærsgaard:  RUC IT 27/09-18 E-mailkorrespondance Status på RUC IT-strategi 
 

RUC IT-strategi 2014 Officielt dokument Om RUCs IT-strategi og principper 
 

Undersøgelse af IT-
anvendelse i POP på RUC 

2015 Videnskabelig rapport 

af Simon Heilesen og 
David Sørensen 
 

Om de studerendes anvendelse af 
IT i forbindelse med POP på RUC. 

Figur 3: Oversigt over anden empiri 
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Interviews med de studerende  

Forud for interviewene med de studerende udarbejdede vi en interviewguide, hvorigennem 

interviewguiden satte rammen og for interviewet, men gav med en semistruktureret 

interview-metode mulighed for at interviewet kunne tage nye retninger undervejs. Guiden 

har ligeledes gjort det muligt at stille opfølgende spørgsmål til udsagn, som vi ikke 

nødvendigvis havde forudset og gav os derved mulighed for at få en dybere indsigt i en ny 

viden ud fra interviewpersonernes udtalelser (Brinkmann & Tanggaard, 2015). 

Interviewspørgsmålene er konstrueret med fokus på at opnå viden omkring de studerendes 

vaner med og behov for IT i forbindelse med POP, både hvad angår koordination, 

kommunikation og vidensdeling. Vi har erfaret, at disse er tre vigtige parametre når man 

undersøger en arbejdspraksis (Bødker et al., 2008). Det er derfor disse områder, vi forsøgte 

at forstå os på i sammenhæng med anvendelsen af IT. Viden om hvilke IT-systemer de 

studerende bruger, hvornår og hvorfor, har hjulpet os med at forstå projektarbejdets grad af 

samarbejde, når det drejer sig om IT. 

Vi inddrager kun Asger for at være transparente omkring vores proces. Da Asger ikke 

optræder i en gruppe, og da vi ikke har Asgers overvejelser om POP og Thirdroom, er han 

ikke inddraget i projektrapporten. Han har dog alligevel haft en væsentlig indflydelse på den 

endelige udformning af interviewguide til fokusgrupper med de studerende. 

Til at starte med var vi af den overbevisning at vi måtte forholde os neutrale i forhold til 

vores forhåndsviden om TR, der endnu ikke er et IT-system, som har fundet bredt kendskab 

blandt de studerende. Vi undlod derfor at italesætte TR ved det første interview med 

studerende (B2.2, samtale (Asger)).  

Ved den første samtale med en studerende (Asger) var det planlagt, at vi skulle interviewe 

en gruppe studerende fra 5. semester på Filosofi og Dansk, men på grund af afbud endte 

samtalen med at blive et individuelt interview (ibid). Vi erfarede hurtigt, at der grundet 

vores bias i forhold til TR opstod utilsigtede interessekonflikter: eksempelvis da Asger 

nævnte et behov for visuelt overblik over projektforløbet, og intervieweren spurgte: “[...] 
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kunne det for eksempel være en tidslinje?”, hvilket som nævnt er et af TR’s hovedfunktioner. 

Vores interview position kom derfor hurtigt til at fremstå tendentiøs. 

Interviewets opdeling 

Førnævnte udfordringer ved interviewet resulterede i, at vi efterfølgende tilføjede en del 2 

‘om TR’ til interviewguiden (B1.1, interviewguide m. studerende, s. 2), hvor vi introducerede 

platformens kerneelementer og funktioner, med den hensigt at få konkret feedback 

vedrørende TR fra de studerende. Interviewet var altså herefter delt op i 2 dele: først del om 

de studerendes erfaringer med IT i POP og anden del om de studerendes tanker omkring TR. 

Der var ikke fokus på brugervenligheden eller design interface i anden del, men på de 

studerendes feedback til hele TR-konceptet, baseret på deres egne erfaringer og med 

mulighed for at trække på, hvad de havde nævnt del 1. 

Vi valgte dog fortsat at forholde os passive i forhold til TR i første del af interviewet, og 

nævnte ikke platformens eksistens. Det gjorde vi af flere årsager. Først og fremmest var vi 

nysgerrige på, om kendskabet til TR var udbredt, og om de selv ville bringe platformen på 

bane. En anden årsag var, at vi var interesserede i at høre, om de kunne reflektere over 

hvilke udfordringer de havde ved projektstyring, og hvilke behov de havde for IT i 

forbindelse hermed. Med andre ord ønskede vi ikke at plante idéer i deres hoved, men at 

drage viden fra deres erfaringer (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Ved at opdele interviewet 

på denne måde kunne vi opnå indsigt i de studerendes arbejdspraksis i projektarbejdet og 

samtidig indfange deres første, umiddelbare tanker om TR-platformen. 

Interviews i fokusgrupper foretaget i felten 

Tre af interviewene med de studerende er udført som fokusgrupper bestående af 

studerende fra 5. semester, der enten er, eller har været i projektgruppe sammen (jf. figur 

2). Det har givet mening for os, fordi vi ønskede viden om, hvordan de samarbejder og 

bruger IT i projektgruppen, i og med at POP udføres kollaborativt i grupper og ikke 

individuelt. Den ønskede data blev produceret gennem gruppeinteraktion (Halkier, 2012: 9), 

da et fælles interview muliggjorde at deltagerne kunne interagere med hinanden, og lade 
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deres personlige og fælles erfaringer komme til udtryk (Halkier, 2016: 15). Det skete blandt 

andet da de kommenterede på hinandens udsagn og holdninger og diskuterede deres 

erfaringer med forskellige IT-systemer, samt deres tanker omkring TR. 

Alle interviews er udført på RUC i studielokaler, fordi det har været lettest for 

interviewpersonerne at mødes på universitet, samtidig har det betydet at interviewene er 

udført i projektgruppernes naturlige miljø. Vi observerede under interviewene, da vi i 

fællesskab med de studerende kiggede på IT-systemer på en computerskærm, men der er 

ikke udført konkrete observationsstudier af et projektforløb eller brug af TR. Det er svært at 

observere brugen af TR i forhold til POP, da forløbene er sporadiske.  

Vi har lagt vægt på feedback af platformens helhed og funktionalitet frem for 

brugeroplevelsen. Med fokusgruppe 1, en projektgruppe fra 3. semester på HumTek, som er 

den eneste gruppe, der har brugt platformen undervejs i deres projekt, blev der afholdt et 

meget åbent interview. Der var ingen planlagte spørgsmål, så ‘interviewet’ foregik nærmere 

som en uformel samtale med de studerende, hvor de blev inddraget og kom med feedback 

på platformen. Fokusgruppen kom med idéer til en IT-løsning, gav information om hvordan 

de arbejdede med IT i projektet og reflekterede over hvorvidt TR kunne finde indpas i deres 

næste semester og på RUC generelt. 

Valg af fokusgrupper  

Ved at vælge projektgrupper på 5. semester har vi at gøre med studerende, der har en god 

portion erfaring med projektarbejdet at tale ud fra, hvilket har været en væsentlig styrke. 

Det har især været interessant, fordi vi på forhånd havde en antagelse om, at de har nogen 

indarbejdede vaner, som nye studerende muligvis ikke har. Vi kan dog ikke udtale os om nye 

studerende på f.eks. 1. semester.  

Vi har gjort os overvejelser omkring at interviewe studerende med forskellige 

uddannelsesbaggrunde, hvilket har gives os en mere varieret forståelse af de studerendes it-

vaner på RUC. Hvis vi interviewede studerende med generiske uddannelsesbaggrunde, for 

eksempel samme årgang og samme fag, ville det måske give os mere konkrete data at 

arbejde ud fra, hvor det kunne tænkes at en komparativ analyse ville være lettere at udføre. 
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I sidste ende ville en blanding af disse to fremgangsmåder have været at foretrække. 

Grundet projektets rammer har vi været nødsaget til at vælge imellem de to, og vi 

prioriterede en varieret forståelse i håb om at få forskellige holdninger og kendskab til det 

undersøgte område. På den måde har vi skabt bedre grobund for at opnå viden omkring, 

hvad der tjener forskellige studieretninger bedst muligt, frem for hvad der tjener en enkelt 

studieretning. 

Inddragelse af andre interessenter  

Udover at inddrage de studerende, har vi valgt at inddrage andre interessenter som 

informationskilder, herunder Katja Carlsen som repræsenterer TR samt Anders Siig 

Andersen, Mads Sinkjær og Michael Pedersen, som repræsenterer RUC. 

Som det fremgik allerede i introduktionen, har vi undret os over, hvorfor der ikke allerede 

fandtes et IT-system til understøttelse af POP. Derfor valgte vi at inddrage Andersen, som er 

institutleder for IMT (Institut for Mennesker og Teknologi) på RUC. Gennem Andersen 

opnåede vi blandt andet viden omkring IT-situationen på RUC, samt dennes position i 

forhold til pædagogikken i POP gennem en semistruktureret interviewguide (B1.2, 

interviewguide (Andersen), s. 3). Det er nævneværdigt, at Andersen har meget stort 

kendskab til og til dels er involveret i TR og derfor er biased. IMT, og dermed Andersen, har 

doneret penge til projektet, og han har dermed højst sandsynligt en stærk personlig 

interesse for at få platformen succesfuldt indført på RUC.  

Katja Carlsen, som er designer og leder af Thirdroom, blev inddraget som informationskilde 

hvad angår TRs baggrund, formål og produkt. Som leder af TR har hun et naturligt drive, der 

mere eller mindre siger, at TR-platformen er svaret på det hele. Det store spørgsmål har 

været, hvordan platformen implementeres bedst muligt på RUC.  

Undervejs i vores feltarbejde faldt vi over BSCW og Mahara, og fik en ny interesse for at 

undersøge, hvorfor disse systemer aldrig fandt sikkert indpas i POP. Derfor henvendte vi os 

til Mads Sinkjær Kjærgaard, som er IT-Souschef for RUC IT, for at få et indblik i RUCs historie 

med IT, samt hvilke kravspecifikationer de har for ny IT på RUC.  
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Som IT-Souschef har man meget at se til, og vi valgte derfor at kontakte Michael Pedersen, 

der er specialkonsulent på RUC og står for den pædagogiske implementering vedr. E-læring. 

Denne samtale blev udført uformelt uden en interviewguide, hvor vi ønskede viden om de 

to tidligere systemer, BSCW og Mahara, samt det nyere system, Teams.  

Transskribering af kvalitative interviews 

Vi har afveget fra den traditionelle transskriberingsteknik, hvor hele interviewet bliver 

transskriberet med ordlyd (Kvale & Brinkmann, 2009: 199). Vi har i stedet transskriberet de 

dele af interviewet, som vi gennem kollektive fortolkningsprocesser har fundet interessante. 

Vi forsøger ikke at lave om på indholdet eller konteksten, af det der bliver sagt og bruger så 

vidt som muligt de samme ord, som bliver brugt i interviewet, med undladelse af sprogfelt 

(ibid: 204f). Dog vil der altid være risiko for, at transskribering af interviews udsat for 

menneskelige fejl, f.eks. gennem misfortolkning af indhold, kulturelle forskelle og sprogfejl 

(Halcomb & Davidson, 2006: 38-42). For at imødekomme denne udfordring har vi taget 

feltnoter under og efter interviewene. I Halcomb & Davidson (2006) lyder det, at brugen af 

feltnoter under, eller kort efter interviews, kombineret med lydoptagelser giver bedre 

kvalitet end en udelukkende traditionel transskribering (ibid: 40).  

Transskriberingen har haft til formål at give overblik over nyttige citater fra interviewene, og 

har dermed fungeret som et intern arbejdsdokument. Vi har vedlagt disse 

‘arbejdsdokumenter’ som bilag for at være transparente omkring vores udvælgelse af 

citater. 

Når vi gennem rapporten henviser til interviewene, henviser vi direkte til den originale lydfil 

med tilhørende minut- og sekund-tal, samt navnet på den interviewede. F.eks.: 

(Interview/Fokusgruppe X, navn, min:sek).  
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IT-løsninger i den organisatoriske kontekst på RUC  

Følgende afsnit har først og fremmest til formål at tegne et billede af, hvilke IT-løsninger 

RUC tilbyder til understøttelse af POP, samt hvordan RUC strategisk set forholder sig til IT. 

Hermed undersøges det hvor TR befinder sig i den bredere organisatoriske og it-strategiske 

kontekst på RUC. Der vil blive funderet over RUCs IT-strategi, der fordrer at der satses på 

standardiserede IT-løsninger frem for tilpassede. 

RUCs nuværende IT-landskab til understøttelse af POP?  

RUCs IT-strategi fra 2014 står overfor en opdatering, men ifølge Mads Sinkjær Kjærgaard, 

som er souschef for RUC IT, holder hovedpointerne stadig (B3.1, s. 8). I IT-strategien står 

der, at: “Vidensproduktion, vidensdeling og videnshåndtering foregår elektronisk i videst 

muligt omfang ved hjælp af kollaborative læringsværktøjer, onlinefællesskaber, digitale 

arkiver og elektronisk administrative systemer” (Roskilde Universitet, 2014: 1).  

Ydermere ønsker RUC at: “Det skal være nemt for studerende, forskere og administrativt 

personale at dele dokumenter og data” (Roskilde Universitet, 2014: 3). På den officielle 

kursusplatform, Moodle, er det muligt at overføre filer, i forbindelse med kurserne 

(interview 2, Pedersen, 02:55). Vi har erfaret at IT-løsninger som Google Drev og Google 

Docs er at foretrække i forhold til vidensdeling i diverse formater, når det kommer til POP 

(fokusgruppe 2, Nils og Bertram, 08:18 og fokusgruppe 3, Vera, 01:30) (Se afsnit De 

studerendes erfaringer med IT i POP).  

I IT-strategien nævnes Moodle dog også i forbindelse med POP, hvor Moodle bliver 

beskrevet som et system, der “[...] danner rammen for undervisnings- og projektforløb og 

understøtter elektronisk kommunikation i alle led” (Roskilde Universitet, 2014:1). Eftersom 

at Moodle som udgangspunkt er beregnet til understøttelse af kurserne, og ikke som sådan 

indeholder ‘kollaborative læringsværktøjer’ til at danne rammen om et projektforløb, er 

dette misvisende. Pedersen forklarer om Moodle:  
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“[...] det bliver et rigtig glimrende kursus værktøj, altså det er godt til at håndtere en 

kursusundervisning, det er ikke specielt godt til at håndtere projektarbejde, fordi det rummer 

nogle ting som man ikke har brug for i projektarbejde [...] ting som typisk hænger sammen 

med undervisning og som ikke har noget at gøre med projektarbejde” (interview 2, Pedersen, 

02:55). 

Det er generelt misvisende, når det i IT-strategien fremgår at RUC tilbyder IT-understøttelse 

af projektarbejdet. Dette stemmer nemlig ikke overens med, at der på nuværende tidspunkt 

ikke findes et bredt funderet computerbaseret samarbejdssystem til understøttelse af POP 

på RUC. De tidligere nævnte groupware-systemer, Mahara og BSCW, er ikke længere aktive, 

og det er først inden for indeværende semester, at Microsoft Teams er forsøgt integreret på 

Hum-Bach (ibid). Det skal dog nævnes at både Mahara og BSCW, selv om de ikke er aktive, 

stadig kan tilgås. Årsagen, til dette er, at der ligger en masse materiale fra dengang det blev 

brugt, som man ikke ønsker at lade gå tabt (ibid, 12:10). 

Ifølge Michael Pedersen, specialkonsulent med ansvar for den pædagogiske implementering 

af e-læring på RUC, var man på RUC ikke interesseret i at vedligeholde BSCW fordi “[...] den 

var outdated og der var nogle ting, som man synes kunne gøres bedre og det gjorde man så 

bare ikke” (ibid, 10:40). En lignende situation udspillede sig med Mahara: “[...] det er ikke 

alle der kan lide og synes at mahara er det værktøj man skal bruge, og man opdaterer det så 

ikke. I stedet er der så nogen der kaster deres kærlighed på office 365” (ibid, 4:12). Der er 

blevet foretaget en, ifølge Pedersen "politisk", beslutning om, at investere i Microsoft Office 

365 og dertilhørende Microsoft Teams (ibid, 09:07). Dette er et system, som ifølge Pedersen 

“[...] er den, som man nu har besluttet på RUC at sige, officielt, så vil vi som institution 

tilbyde de studerende at arbejde i Office 365. Og der er så kommet alt det der med 

datasikkerhed og sådan nogle ting [...]” (ibid, 04:54). 

Det er altså i høj grad også et spørgsmål om datasikkerhed. Både Mahara og Moodle ligger 

på en intern server på RUC, hvilket gør dataen mere sikker. På samme måde kan Teams også 

ligge på en intern server, som passer ind i de lovlige rammer (interview 2, Pedersen, 04:54, 

og interview 1, Carlsen, 41:52). 
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RUC som frontløber på IT-området? 

Roskilde Universitet bestræber sig på: “ [...] at anvende nye og innovative systemer og 

teknologiske løsninger med henblik på at gøre RUC til et foregangsuniversitet på IT-

området” (Roskilde Universitet, 2014: 2). Ifølge Anders Siig Andersen, som er institutleder 

på IMT på RUC, er RUC bagud i forhold til at være frontløber på IT-området: “Jeg tænker, at 

rigtig meget af den IT-strategi, der har været har været drevet af, at RUC har været bagud 

på en række områder i forhold til IT” (interview 3, Andersen, 01:31).  

Ifølge Andersen bliver RUC dog nødt til at holde sig opdaterede, når det kommer til IT-

anvendelse i forsknings- og uddannelsessammenhæng:  

“Jeg tror vi kommer til at lave en (ny IT-strategi). Dels bliver vi tvunget til det. For det skal vi. 

Og det vil vi jo også gerne. Finde ud af hvordan man kan bruge IT både i forhold til forskning 

og uddannelse. Så det tænker jeg, at der kommer en strategi” (Andersen, 13:00).  

Som tidligere nævnt, står RUCs IT-strategi overfor en opdatering. Derudover står RUC IT 

overfor at skulle ansætte en ny IT-chef. Den tidligere IT-chef var ifølge Andersen styret af en 

top-down-tankegang hvad angår IT-løsninger (Andersen, 11:31). I forbindelse hermed 

udtaler Andersen følgende: “Hvis de skal have en ny chef, så håber jeg de får en, som også 

ved hvad pædagogik er. Det har været et teknokratisk regime det har kørt i” (Anders, 13:33-

14:03), hvilket leder op til en diskussion af, hvorvidt RUC skal investere i standardiserede 

eller tilpassede systemer. 

Standardiserede eller tilpassede systemer? 

RUC stræber efter at forenkle RUCs systemlandskab. Derudover satses der på 

standardiserede IT-systemer (Roskilde Universitet, 2014: 7). I deres IT-strategi fremhæver de 

således følgende IT-princip:  

“RUCs fælles IT-løsning søges så vidt muligt at være de-facto eller standardløsninger, hvor 

brugeren tilpasses løsningen i stedet for, at løsningen tilpasses brugeren. Det skal dog sikres, 
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at der understøttes ‘sunde’ workflow. Der vil primært blive investeret i velgennemprøvede 

produkter fra anerkendte og langtidsholdbare leverandører“ (ibid).  

TR er i en anden boldgade, idet det på mange måder kan ses som et IT-system, der er 

tilpasset brugeren (Carlsen, 16:50, 21:00). Spørgsmålet er, hvordan TR finder indpas i RUCs 

IT-landskab, taget RUCs generelle IT-strategi i betragtning. 

Lederen af Thirdroom, Katja Gry Carlsen, har erfaret, at det er sværere at få understøttelse 

fra RUC IT, efter de er begyndt at satse på Microsoft Teams. Carlsen mener ikke, at Teams 

kan erstatte funktionerne i TR, men ser derimod at IT-løsningerne kan komplementere 

hinanden. Modsat IT-strategiens princip om at forenkle systemlandskabet, omfavner 

Thirdroom netop diversiteten i at bruge forskellige systemer (interview 1, Carlsen, 41:05). 

Pedersen deler denne forståelse af, at de forskellige systemer og værktøjer ikke behøves at 

udkonkurrere hinanden, men at der netop kan bruges forskellige værktøjer til forskellige 

arbejdsopgaver. På samme måde mener han, at TR og Teams kan supplere hinanden: 

“[...] du skal bruge en RUC-konto for at komme derind [på Microsoft Teams], så det vil sige, at 

skal du samarbejde med nogle eksterne, så duer det ikke. Skal du præsentere dit projekt for 

nogle eksterne, så duer det ikke. Og derfor er Thirdroom rigtig spændende, fordi det giver 

ligesom, den dimension, men det mangler måske så nogle af de andre ting, og det er så der, 

hvor jeg så har det sådan at ‘so what’ [...] jeg bruger to forskellige værktøjer til to forskellige 

opgaver“ (interview 2, Pedersen, 07:03) 

Ifølge Andersen er investeringen i udviklingen af TR sket under radaren: “TR er sådan lidt en 

anden historie ikke, fordi det er foregået sådan lidt neden under radaren” (interview 3, 

Andersen, 09:59). Til dette forklarer Andersen at det før i tiden, grundet IT-ledelsen, har 

været svært at investere i forskellige innovative idéer der er opstået nedefra:  

“Det var ikke nemt og komme ind med de her, ‘lad tusinde blomster blomstre’, og se hvad der 

virker og sådan nogle idéer. Vi har sådan insisteret på det her [TR], og kørt det lidt under 

radaren måske, med Thirdroom. Så nu må vi se hvad der sker. Der kommer sikkert en ny leder 

som tænker lidt anderledes omkring det” (interview 3, Andersen, 11:31). 
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På baggrund af ovenstående citat, antages det, at der er forskellige visioner for IT-udvikling 

på tværs af RUC-organisationen. IMT satser på TR, hvilket står i opposition til RUCs IT-

strategi om at bruge standardiserede systemer. Der må fra IMTs side af være en forventning 

om, at TR er et værktøj, der i sidste ende kan benyttes af de studerende på RUC, på den ene 

eller anden måde, siden de har valgt at investere i det.  

I forhold til udviklingen af TR gør Andersen sig enig i idéen om, hvordan TR og Teams bør 

komplementere hinanden: 

“Så kunne man lægge Teams ind i Thirdroom, ikke? Hvis de kan det. Hvis det er en god 

kollaborativ platform. Fordi det er det de ikke kan. Det kan jo ikke lave timeline på den måde 

der. Der er en masse faciliteter, som er lidt forprogrammeret i Thirdroom, som er særlig 

designet til at understøtte projektarbejdet.” (interview 3, Andersen, 32:50). 

Hermed tillægger Andersen det altså en vis værdi, at TR er tilpasset efter specifikt at kunne 

understøtte POP. En værdi, som TR arbejder ud fra.  

Udviklingen af TR - Et tilpasset system 

Når vi nævner, at TR er en tilpasset løsning, menes der, at TR generelt har en vision om at 

skræddersy platformen efter brugerens behov, i takt med de får feedback fra brugerne.  

Carlsen nævner, at folk arbejder forskelligt, og udviklingsholdet på TR har dermed prøvet at 

tilgodese så mange logikker som muligt. Hun er dog også af den forståelse, at de ikke kan 

imødekomme alles logikker (interview 1, Carlsen, 16:50). Til det uddyber hun, at TR gerne vil 

forstå, hvad brugerens logik er. Der er en generel stræben efter at finde ud af, hvordan TR 

kan gøre det mere intuitivt for brugerne.  

Desuden mener hun, at der bør være en tæt relation mellem udvikler og bruger undervejs i 

brugen og videreudviklingen af TR (ibid, 17:10). Ifølge Carlsen har de gennem hele forløbet 

været meget brugerorienterede. Da vi spørger, hvor meget Thirdroom-teamet har været i 

kontakt med de studerende i udviklingen af beta-versionen (ibid, Jesper, 20:50), svarer 

Carlsen: “Den er jo bygget på nogle behov, som de studerende har” (ibid, Carlsen 21:02). 

Ifølge Carlsen var det internt 3 studerende: en ph.d og to bachelorstuderende som var med 
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til at udvikle det og finde ud af hvad det skulle kunne. (ibid, 22:00). Hver gang de havde 

designet noget, testede de det af igen og igen på studerende og hvor der blev gået meget 

praktisk til værks i forbindelse med brugeroplevelsen og generel feedback på konceptet 

(ibid, 24:28).  

Thirdroom inddrager fortsat brugerne i udviklingen af betaversionen til det færdige produkt: 

”Det er en beta. Og det vil sige den er ikke færdig. Så de her studerende får muligheden for at 

være medskaber, af noget som er på vej. Hvis man har en lille smule pionerånd i sig eller det 

kribler lidt. De kan være med til at skrive RUC’s historie” (ibid, 32:20). 

TRs orientering omkring brugerne, skaber altså et fint grundlag for et tilpasset system til 

understøttelse af de studerende i POP.  

Delkonklusion 1:  

På nuværende tidspunkt tilbyder RUC ikke et officielt og bredt funderet IT-system til 

understøttelse af POP på RUC. Dog kan både Microsoft Teams og TR, som begge er ved at 

blomstre på RUC, være et godt bud på passende samarbejdsunderstøttende systemer. I 

RUCs IT-strategi fremhæves det at RUC har et princip om at satse på standardiserede 

systemer, som brugerne skal tilpasse sig efter, hvilket står i stor modsætning til TR. En 

investering i TR fra RUCs side af kan altså siges at være i stor modstrid med disse principper, 

eftersom at TR i høj grad forsøger at tilpasse systemet efter brugerne.  

Desuden fremgår det i IT-strategien, at RUC har et princip om at forenkle systemlandskabet. 

Carlsen, har erfaret, at introduktionen af Teams på RUC, har gjort tilværelsen sværere for 

TR. Dette på trods af at der mellem Carlsen, Andersen og Pedersen er enighed om, at TR og 

Teams ikke skal udelukke hinanden, men at de derimod kan komplementere hinanden ved 

at bidrage med forskellige værktøjer til løsning af forskellige arbejdsopgaver.   
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De studerendes erfaringer med IT i POP 

Dette afsnit vil med udgangspunkt i fire kvalitative interviews bestående af fire 

projektgrupper redegøre for, hvordan arbejdspraksissen i POP reelt set udspiller sig hos de 

studerende, med fokus på hvilke IT-løsninger, der bruges i hvilke sammenhænge, og 

hvorfor.  

For at undersøge hvordan TR kan indpas i et større IT-landskab til understøttelse af POP, er 

det interessant at undersøge, de studerendes egne erfaringer med IT-anvendelse i 

projektarbejdet. Selvom at både Carlsen, Andersen og Pedersen har en ide om hvordan de 

studerende arbejder, så er det ikke nødvendigvis sådan, det udspiller sig i praksis. Andersen 

pointerer således også vigtigheden i først at undersøge, hvad de studerende egentlig bruger 

af IT i projektarbejdet: 

“Det er både et spørgsmål om, hvad de studerende bruger, og hvilke redskaber er gode at 

bruge på universitetet. I det spørgsmål om hvad de faktisk bruger af redskaber, ligger jo også 

noget af nøglen af, hvad der skal til, før de gider at bruge noget” (Andersen, 14:34). 

RUC udbyder flere IT-løsninger til forskellige arbejdsopgaver, hvilket fremgår af 

portalino.ruc.dk, som indeholder alle links og services, der kan benyttes af ansatte og 

studerende på RUC (Roskilde Universitet, n.db. De studerende bruger i høj grad 

udefrakommende groupware, der ikke udbydes af RUC. For at få en forståelse for hvilke, er 

de grupperet efter tre afsnit: (1) Vidensdeling, (2) Koordinering og (3) Kommunikation, der 

gør det lettere at forstå, hvornår de bruger hvilke IT-løsninger – og til hvad. 
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Vidensdeling 

Når de studerende skal dele viden og/eller information med andre i projektarbejdet, er det 

især i opstartsfasen, der indsamles viden og denne viden videregives til resten af 

gruppemedlemmerne. Et system der bliver nævnt flere gange i forbindelse med 

dataindsamling, er det digitale universitetsbibliotek, REX2. 

Af de studerende bliver REX blandt andet brugt til at finde inspiration i publicerede 

studenterrapporter (fokusgruppe 1, Eva, 41:21 & fokusgruppe 2, Nils, 06:50). Eva fra 

fokusgruppe 2 mener dog ikke, at REX er særlig intuitivt: 

“Ja, men også fordi vi får jo at vide, at vi bare kan gå ind på projektbiblioteket, og kigge på 

tidligere projekter, men man får det jo ikke rigtig gjort, fordi det netop ikke er så æstetisk eller 

visuelt pleasende, eller særlig intuitivt nødvendigvis. Det er jo vildt fedt, at man kan gå ind og 

tænke, okay - nu vil jeg gerne se nogle andre på tredje semester, hvordan har de lavet den 

kobling mellem STS fag og vores videnskabsteori, for at få noget inspiration” (fokusgruppe 2, 

Eva, 41:21). 

Selvom fokusgrupperne ikke synes at REX fungerer optimalt, er det på nuværende tidspunkt 

den eneste mulighed der er, hvis man skal lede efter publicerede studenterrapporter, og 

derfor bruges det alligevel. Det fremgår også af figur 4, som illustrerer et pindediagram over 

de ti mest benyttede IT-værktøjer. Denne er udarbejdet af Simon Heilesen, lektor ved IMT 

og David Sørensen, informationsspecialist ved RUC-bibliotek, der i 2016 udgav en artikel i 

tidsskriftet Læring og Medier af de studerendes brug af IT-værktøjer i forbindelse med 

projektarbejde på RUC. Undersøgelsen blev udført i 2015 og er baseret på 7 interviews med 

i alt 12 studerende samt et spørgeskema med 273 respondenter. I den fremgår det at de 

studerende cirka 83 af de 273 respondenter brugte RUCs bibliotek til dataindsamling og 

litteratursøgning og -håndtering. I denne undersøgelse var det dog Google Scholar, der blev 

                                                      

2 REX indeholder alle registrerede materialer fra Det Kgl. Bibliotek København samt Roskilde 

Universitetsbibliotek. (Københavns Universitetsbibliotek, 2018) 
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brugt mest i denne kontekst. Der var dog ingen af vores interviewpersoner, der nævnte 

Google Scholar. 

   Figur 4: De 10 mest benyttede IT-værktøjer (Heilesen & Sørensen, 2016). 

Udover til inspiration bruger Freja fra fokusgruppe 2 Facebook-chatten (Messenger) til 

deling af filer. De to andre fra samme gruppe foretrækker dog Slack (fokusgruppe 2, Nils og 

Bertram, 10:40), fordi det kan lagre filerne inde i deres oprettede chatforums. Derudover er 

Slack også tilgængeligt som app, og derfor nemt at have med sig (ibid, Nils, 08:15).  

Koordinering 

Koordinering defineres i den danske ordbog som: “samling og organisation af arbejdsgange, 

resurser m.m. ud fra et bestemt overordnet formål” (DDO, n.d). I interviewene består 

koordineringen både af uddeling af arbejdsopgaver, selve rapportskrivningen og 

tidsplanlægning. 
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Til rapportskrivning er Google Drive / Google Docs3 en gennemgående favorit (fokusgruppe 

3, Vera, 01:30 og fokusgruppe 1, Eva, 02:39). I undersøgelsen af Heilesen & Sørensen er 

dette også tydeligt i figur 4. Freja fra fokusgruppe 2 begrunder sin brug af Google Docs 

således: “Jeg sværger ved Google Docs, og det er nok af vane, fordi jeg synes det er nemt. 

Layoutet er helt vildt nemt. De har de basisfunktioner, som jeg skal bruge og resten, det er 

pynt. Så hvis jeg skal pynte, kan jeg godt forstå drengene hellere vil bruge Overleaf” 

(fokusgruppe 2, Freja 23:54). 

De to andre fra samme fokusgruppe, Nils og Bertram, som Freja italesætter, foretrækker at 

bruge Overleaf (ibid, Nils, 06:50), der har samme egenskaber som Google Docs (Docs) i 

forhold til live-skrivning funktionen. Derudover har det flere funktioner end Docs, der 

primært fungere som live-skrivning: programmering af layoutet, automatisk referering 

gennem hyperlinks, genbrug af kode mm. – er nogle af de ting, der bliver nævnt (ibid, Nils 

og Bertram, 11:55). Bertram og Nils bryder sig generelt ikke om opstillingen og layout 

funktionerne i Docs, som de synes er besværlige (ibid, 09:55). Ved selv at programmere sit 

layout undgår man disse, og kan få det til at se ud, præcis som ønsket (ibid, 11:55), som 

Vera fra fokusgruppe 3 også nævnte i forbindelse med figurer, hvor en fra hendes gruppe 

altså foretrækker Microsoft Word (fokusgruppe 3, Vera, 01:30). I samme 

fokusgruppeinterview nævner Jon, at Word har bedre funktioner såsom en bedre 

stavekontrol og figurtekst, men også har sine downsides: 

“Word er bare ikke så rart at arbejde i sammen samtidig med at hele file sharing delen 

af det, ikke. At man kan have både filer og ting liggende sammen indenfor ‘ruc-

rammen’. Det er det, der er så rart ved Docs, at man sidder og skriver på det samtidig 

og arbejder med det (ibid, Jon, 06:00). 

På trods af de tekniske mangler som Docs har, lader det alligevel til at være en vinder på 

grund af live-skrivnings funktionen. Denne har en vigtig rolle i processen, når der ikke 

                                                      

3 Google Drive er lagerbeholdningen, hvor der kan oprettes mapper og grupper til fildeling mm. Google Docs er 
en undergren og er én af de apps, der kan benyttes via Google Drive. Derudover findes blandt andet Google 
Sheets og Google Slides (Google, n.d). 
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arbejdes fysisk sammen, men hjemmefra. Jon giver et eksempel, hvor at han i en situation 

kan sidde og skrive noget teori, og efterspørge feedback løbende fra Vera. Docs muliggør at 

man løbende kan gøre dette uanset fysisk afstand (ibid, 08:08), hvor man altså ikke 

nødvendigvis er afhængig af face-to-face’ situationer, og for eksempel sidde på RUC for at 

arbejde med projektet. Her er der en sammensmeltning af Bang og Dalsgaards begreber; 

kooperation og kollaboration. Selvom der i en vis grad er tale om kooperation, når 

opgaverne uddelegeres, og hvert enkelt gruppemedlem har sin egen målsætning eller 

deadline, så er kollaborationen på flere måder konstant eksisterende i et projektarbejde. 

Der er tale om en fælles opgave og målsætning, men selve processen udføres ved 

kooperative og kollaborative samarbejdsprocesser, som punkter på et kontinuum, der går 

fra individuelt arbejde over kooperativt samarbejde til kollaborativt samarbejde (Bang & 

Dalsgaard, 2015: 5).  

For Freja har den fysiske tilstedeværelse en væsentlig betydning for hele samarbejdet: 

“Stort set alt det arbejde vi laver på projektet foregår, hvor vi alle sammen er fysisk 

tilstedeværende. Så uddelegerer vi nogle lektier, som primært er data gathering, ikke? Altså 

bare finde noget teori osv. Men det virker bare for os, som om at 90% af den progress, den 

kommer når vi er sammen” (fokusgruppe 2, Freja, 21:38). 

Fokusgruppe 1 var de eneste, der nævnte, at de brugte Google Plus. Her oprettes en gruppe, 

hvor der kan lægges opslag op – ligesom Facebook med mulighed for kommentering. 

Derudover er det muligt at oprette en afstemning, og det kan integreres med Google Drive 

(filupload) og Docs (fokusgruppe 1, Mie, 03:14). 

Til at organisere projektet og skabe overblik laver fokusgruppe 3 en (arbejds)tidslinje, der 

illustrerer deres deadlines. Den laves ved, at der arbejdes bagfra med deadline først. Jon 

omtaler det som ‘gates’, de skal igennem. Derudover laver de også et dokument med 

opgaver, der grupperes i: ikke påbegyndt, påbegyndt, klar til korrektur eller færdig 

(fokusgruppe 3, Vera, 09:44). Disse gates fungerer som mindre delmål, som gruppen i 

fællesskab arbejder hen mod eller ud fra (ibid, 12:32).  
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Ved koordinering af tid benyttes der Google Calender (fokusgruppe 3, Vera, 04:00). Ingen af 

de andre grupper nævner kalenderprogrammer. I undersøgelsen af Heilesen & Sørensen var 

der kun 26 respondenter, der anførte disse, hvor hovedparten ligeledes nævnte Google 

Calender og nogle få skrev Doodle (2015: 12). Fokusgruppe 3 har brugt kalenderen til at 

aftale mødedage internt i gruppen og invitere deres vejleder til bestemte lokaler gennem 

bookingsystemet (fokusgruppe 3, Vera, 04:12). 

Selve arbejdsprocessen i projektarbejdet opleves generelt meget dynamisk. Jon beskriver 

processerne som værende agile: 

“Jeg tror, jeg vil beskrive vores processer som noget sådan nogle.. Hvis man bruger nogle 

proces termer, så er det mere sådan agil. Men det er jo stadigvæk inden for et projekt, der har 

en fast defineret start og slut.” (Jon, 13:21).  

Der er “mange ting i et projekt samtidig” (fokusgruppe 1, Iris, 02:15), og den agile og 

iterative proces møder ofte komplikationer undervejs, hvor gruppens medlemmer må 

justere i det planlagte forløb: 

“Jo, man kan planlægge så og så meget, men oftest kommer der jo til at ske noget uventet. 

Det kender vi jo til fra projektarbejde. Man kan ikke altid forudse det der sker, så det er også 

bare vigtigt, at man kan være dynamisk og måske ændre sine deadlines.” (fokusgruppe 3, 

Vera, 11:55) 

Når der samarbejdes ses en stor sammenhæng mellem valget af groupware og fælles fysisk 

eller ikke-fysisk opgaveløsning. Det gælder lige sådan, når der kommunikeres i POP. 

Kommunikation  

Når der kommunikeres i POP gøres der brug af IT-løsninger i flere sammenhænge. Årsagerne 

er dog forskellige og afhænger i høj grad af den enkeltes præference. Freja fra fokusgruppe 

2 foretrækker at skrive på Facebook (Messenger), selvom hun også har deres numre, og ved 

de vil svare hurtigere på telefonen (fokusgruppe 2, Freja, 11:30). 
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I fokusgruppe 3 oprettes der Facebookgrupper med opslag og fildeling, hvilket Jon ikke 

finder fordelagtigt:  

“Jeg er træt af det der med sådan 2-3 opslag, der så kan udvikle sig. Og så lukker jeg lidt af for 

det. Så kan jeg ikke rigtig overskue det, så vil jeg hellere mødes en morgen, og så lige have en 

idé om hvad opslagene handler om [...]” (fokusgruppe 3, Jon, 03:44).  

Her er det tydeligt at Facebook primært bruges af vane. Generelt afhænger brugen af IT-

løsninger til kommunikation af gruppemedlemmernes præferencer. Foretrækker man selv 

at søge i Google Scholar, er dette en individuel arbejdsgang, og man kan gøre det i fred. For 

ved datasamling ‘kollaboreres’ der ikke altid i realtid og samtidig. Men når der bruges 

groupware, hvor alle projektets medlemmer skal deltage, er de studerende mere 

omstillingsparate til at ‘bukke under’ for de andres vaner. 

Fokusgruppe 2 og 3 er jævnlige brugere af Discord, når der skal kommunikeres. På denne 

platform oprettes der virtuelle ‘chat rooms’, hvor grupperne kan føre en samtale. Det findes 

både som hjemmeside og applikation, og disse chat rooms kan tilgås via et link, hvorfor 

bruger-login-informationer ikke er nødvendig for at få kontakt til hinanden. Ydermere kan 

der oprettes rum i rum – hvis f.eks. to ud af fire gruppemedlemmer skal arbejde på en 

opgave. Man kobles derfor på nemt og hurtigt (fokusgruppe 2, Nils og Bertram, 18:00 & 

fokusgruppe 3, Vera, 06:40).  

Fokusgruppe 2 bruger også Slack til kommunikation, samt fildeling, deling af links, chatrum, 

søgefunktion og kommentering (fokusgruppe 2, Nils, 06:40). Desuden kan det integreres 

med Google Docs (ibid, Nils og Bertram, 08:18).  

Disse to platforme bruges især når der skal kommunikeres hjemmefra, og de studerende 

ikke skal være bundet af fysisk tilstedeværelse. I fokusgruppe 2 er der stor geografisk 

afstand mellem projektets medlemmer, hvorfor et virtuelt kommunikationsforum er 

fordelagtigt, da det muliggør samarbejde uafhængigt af tilstedeværelse og afstand: “Det er 

nogle smarte funktioner. Det gjorde for eksempel da, selvom jeg var ude og rejse, så kunne 

jeg godt være med til de virtuelle møder” (ibid, Nils, 21:00).  
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Forskellen mellem kommunikationsfunktionerne på Facebook (opslag og Messenger) og 

Discord er, at der på Facebook ikke nødvendigvis kommunikeres ‘live’, fordi det afhænger af 

deltagernes tilstedeværelse. Hvorimod en almen telefonsamtale eller kommunikation via 

Discord netop foregår ‘her-og-nu’ i realtid, samtidig. Stilles der spørgsmål, forventes der et 

svar med det samme. Det er afhængigt af, at alle medlemmerne sidder ved en computer 

eller smartphone med applikationen åben og har internetadgang. Ellers er denne form for 

kommunikation ikke mulig. Når der kommunikeres via Facebook, forventes der ikke på 

samme måde et svar med det samme, ligesom Freja også nævnte, når hun valgte at skrive 

på Facebook, selvom hun vidste, at hendes gruppe ville svare med det samme på telefon. 

Valget af kommunikationsplatform afhænger ligeledes af, om der er behov for 

kommunikation her og nu i forhold til det, der skal kommunikeres om. Det formodes, at 

Freja i sine tilfælde ikke har et stort nok behov for direkte kommunikation i situationen, for 

så ville hun formentlig have ringet og fået svar med det samme. Hun nævner også, at 

Discord ofte tages i brug ved fysiske forhindringer eller som last-minut løsninger: 

“Min projektgruppe bruger Discord, hvis vi ikke kan mødes fysisk. Altså, det bliver sådan en 

last-minut-løsning, hvis vi for eksempel ikke har et stort nok tidsrum til at tage til RUC. Eller 

hvis der er noget vi skal have færdiggjort frem til en givet aflevering. Og så til de små opgaver, 

hvis vi bare skal diskutere midtvejsevaluering i 5 minutter, så bruger vi Discord.” (fokusgruppe 

2, Freja, 21:15) 
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Et landskab af IT-løsninger til understøttelse af POP  

Figur 5: Visualisering af de studerendes IT-anvendelse i POP 

Gennem vores feltarbejde har vi altså erfaret, at de studerende anvender et virvar af IT-

løsninger i deres projektarbejde, som er visualiseret i modellen ovenfor. Figur 5 udgør det 

nuværende IT-landskab, der består af både kollaborative- og ikke kollaborative IT-værktøjer, 

som vores fokusgrupper benytter sig af i praksis. Det skal siges, at det ikke er alle vores 

interviewpersoner, som bruger alle IT-løsningerne. Fokusgruppe 2 brugte for eksempel Slack 

og Overleaf i stedet for Messenger og Google Docs4.  

Modellen forsøger at visualisere funktionaliteten af IT-løsningerne i en trekant. Vi har valgt 

en trekant som visualisering, da flere af værktøjerne er multifunktionelle og tjener flere 

formål. Vi har valgt at have kommunikation, koordination og videndeling i hjørnerne, og hvis 

en IT-løsning tjener alle formål, placeres de i midten.  

                                                      

4 Alternativer til Google Docs er programmer som Overleaf, der benytter sig af LaTeX til at producere et 
dokument. Latex er ikke en word processor som Google Docs, men derimod et forsøg på at skelne mellem at 
skrive indhold og designe indhold. Programmer som Overleaf benyttes ofte, når projektet indeholder tekniske 
elementer, eksempelvis programmering eller matematik. 
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Hverken Facebook, Google Drive eller Slack er ‘skræddersyede’ løsninger, hvorfor der ved 

hver platform nævnes nogle ulemper, fordi de på en eller anden måde, ikke formår at 

opfylde de manglende behov. Det gør, at de studerende tvinges til at navigere mellem de 

forskellige platforme og tage det, som de kan bruge fra dem. Når fokusgruppe 2 spørges ind 

til, om de har et bestemt behov for IT-løsning udtrykker Freja denne problematik: 

“Altså det kunne være rart at have det samlet. Vi har jo lidt været tvunget til at gå ud og finde 

nogle løsninger. Det er jo ikke en undskyldning for: ‘når, men det her har jeg ikke lavet, fordi 

jeg mangler et IT-system, fordi i ikke har noget’. Så det er man jo lidt blevet nødt til.” 

(fokusgruppe 2, Freja, 23:40) 

De har altså følt sig nødsaget til at søge ud af, fordi de ikke er blevet tilbudt et samlet 

system til understøttelse af POP, som de kunne benytte gennem projektarbejdet. 

Delkonklusion 2 

Figur 4 fra Heilesen & Sørensen (2015) illustrerer, at det primært er Google Drive, der 

bruges til rapportskrivningen, hvilket også gælder for fokusgrupperne (på nær Nils og 

Bertram, der foretrækker Overleaf). I deres undersøgelse er det dog Facebook, der bruges 

mest til gruppedannelse og tilrettelæggelse af projekt. Det er kun fokusgruppe 3, der 

nævner facebook i forbindelse med POP. De andre fokusgrupper foretrækker andre 

platforme (Google Drive, Overleaf og Slack). Dog fremgår det ikke, om fokusgrupperne 

bruger disse platforme i forbindelse med gruppedannelse og tilrettelæggelse af projektet. 

Det kan altså tyde på, at de mangler et IT-system til at understøtte denne aktivitet.  

Andersen og Michael har i flere omgang nævnt Mahara, som faktisk var der, da disse 5. 

semesterstuderende startede på RUC. Men det system, var der ikke én eneste af 

fokusgrupperne der nævnte. Det opleves lidt vildledende, og netop som et eksempel på den 

uoverensstemmelse der er, mellem hvad RUCs ledelse tror, der foregår, og hvad der reelt 

set udspiller sig i praksis.  

Derudover er det interessant, hvordan fokusgrupperne er forskellige og ’erstatter’ nogle 

platforme med andre (fokusgruppe 2 med Google Docs og Overleaf). Selvom det begrundes 
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med bestemte til- og fravalg i forhold til deres personlige præferencer, forefindes det 

alligevel relevant, at denne live-rapportskrivningsfunktion er gennemgående i alle 

fokusgrupperne og uundværligt.  
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De studerendes overvejelser om Thirdroom i POP 

I forrige afsnit blev der skabt et billede af de studerendes vaner med, og behov for IT i 

forbindelse med POP. Afsnittet vil med udgangspunkt i empirien udpensle, hvordan TR 

passer, eller ikke passer ind i de studerendes vaner, samt hvordan TR potentielt kan 

imødegå deres behov for IT i POP. Derudover diskuteres det og reflekteres der over, 

hvordan TR i nogle situationer kan fungere som et kollaborativt værktøj, et samlingssted 

eller som ramme for den viden, der bliver konstrueret gennem projektarbejdet hos de 

studerende.  

Som nævnt har fokusgruppe 1 gennem semesteret brugt TR i deres projektarbejde. På grund 

af at gruppen har praktisk erfaring, tillægger vi denne gruppe større kvalitativ værdi i netop 

denne delanalyse. Derfor har vi valgt at skelne mellem de tre fokusgrupper, for at gøre det 

overskueligt og tydeligt hvilke fokusgrupper der har en konkret erfaring med TR. 

Fokusgruppe 1 

Fokusgruppen bestående af tre unge piger (Iris, Eva og Mie) fra 3. semester på HumTek, har 

gennem indeværende semester gjort brug af TR i deres projektarbejde. I forbindelse 

hermed blev de midt i semesteret inviteret på en kop kaffe i Thirdrooms lokale på RUC 

sammen med Carlsen og Rebecca vores projektgruppe, hvor de kunne fortælle om deres 

erfaringer med TR i projektarbejdet samt komme med feedback på platformens 

eksisterende funktioner og forslag til nye. 

Indledningsvist taler Iris på vegne af de andre i gruppen og fortæller, at de allesammen 

synes at TR er en “super god ide” (fokusgruppe 1, 02:03). Dog viste det sig gennem 

samtalen, at gruppen havde haft svært ved at finde ud af, hvordan de skulle bruge TR i selve 

projektarbejde som et procesværktøj. Samtalen kom derfor hurtigt til at handle om projekt-

tidslinjens virke i projektarbejdet. 

Gruppen havde en forventning om, at TR-platformen kunne blive brugt som en “fuld 

projektplatform” (Mie, 03:13), men de fandt hurtig ud af, at de fortsat blev nødt til at bruge 
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bl.a. Google Drev sideløbende med brugen af TR, eftersom at der ikke var plads til alle deres 

ting på projekt-tidslinjen grundet begrænsningen på seks posts (Iris, 10:58). Generelt set var 

begrænsningen på posts noget, som gruppen havde set som en udfordring, når det kom til 

at bruge projekt-tidslinjen som et procesværktøj: 

“[…] vi kunne godt tænke os, at kunne have mange flere ting kørende, fordi man har så mange 

ting i et projekt samtidig. Så det er nok det, vi synes har været sværest, fordi vi man skulle 

virkelig udvælge hvad i vores proces, der var det vigtigste. Og det kan være svært at vide, 

mens vi sidder i det” (Iris, 02:08). 

Gruppen havde haft svært ved at gennemskue, hvad der skulle med i projekt-tidslinjen, og 

hvad der ikke skulle, eftersom at de blev nødt at holde sig inden for de ‘kun’ seks posts: “[…] 

skal man så inddrage det [dokumenter fra Google Drev] inde på Thirdroom eller skal man 

kun udvælge det allervigtigste, mest essentielle, som kan ses ude fra. Så der har vi 

eksperimenteret med forskellige ting” (Eva, 02:55). Eva italesætter ligesom Jon (se afsnit om 

Studerendes erfaringer med IT i POP) at et projekt i højere grad er agilt, og det derfor kan 

være svært at visualisere, når man sidder i det. 

Besværligheden ved først at skulle lægge alt op i Drev og så efterfølgende udvælge indhold 

til projekt-tidslinjen “ødelægger lidt idéen bag Thirdroom”, fortæller Iris fra gruppen (Iris, 

11:07), hvilket igen tyder på, at det gruppen i virkeligheden efterspurgte og forventede var 

en samlet projektplatform, så gruppen ikke behøvede at have deres arbejde spredt over 

flere forskellige platforme.  

Dog er TR ikke tænkt som en helhedsløsning. Ideen er i stedet, at platformen skal kunne 

omfavne alt, hvad de studerende ellers ville have lyst til at arbejde i (fokusgruppe, Carlsen, 

11:31. Ifølge Carlsen er TR “[...] ikke en ‘enten eller’, det er tænkt rigtig meget som en ‘både 

og’” (Interview 1, Carlsen, 12.12). Thirdroom har nemlig en vision om at få mulighed for at 

udvikle en ny funktion til platformens projekt-tidslinje, hvor man kan oprette, hvad Carlsen 

kalder ‘quick-links’ til valgfrie platforme, som på den måde kan blive en integreret del af TR 

(dette kunne f.eks. være quick-links til projektgruppens Google Drev eller til deres 

grupperum i Teams). Ved at gøre disse links valgfrie, bliver der givet frihed til, at de enkelte 
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grupper kan bruge, lige præcis de platforme de vil, og derved skabes der mulighed for at 

integrere nye og fremtidige IT-løsninger (ibid, 12:36). 

Denne funktion ser gruppen som en god løsning til at få samlet deres arbejde på 

platformen: “Man føler måske det er mere forbundet end at man føler man arbejder to 

forskellige steder” (Mie, 15:00). Gruppen mener dog stadig, at der er for stor begrænsning 

på projekt-tidslinjen, selvom de samtidig også kunne nikke genkendende til, at for mange 

post på en projekt-tidslinje vil kunne ødelægge overblikket:  

“Jeg kan godt se den der idé og dogme i kører med, at det skal være en rimelig simpel oversigt 

over processen. Og jeg vil jo heller ikke kunne skabe mig et hurtigt overblik, hvis der var 30 

punkter på sådan en proceslinje (refererer til projekt-tidslinjen)” (Mie, 15:10).  

I forlængelse heraf kommer Mie med et forslag til en løsning på problemet, hvorved man 

samtidig med at skabe et simpelt overblik, ikke begrænser brugeren for meget – at man 

under hver post kunne få mulighed for at oprette flere posts, ligesom mapper i en mappe: 

“[...] hvis det var et interview punkt, man havde på den store projekt-tidslinje, så kunne man 

forgrene sig ud i tre interviews. Eller noget i den stil” (Mie, 30:15). Eva fra gruppen 

fortsætter på ideen og tilfølger: “Ja, eller bare trykfelter” (Eva, 31:25), efterfulgt af Mie igen, 

som så siger: “Inde i mit hoved kan jeg se for mig at man ligesom kører musen over, og det 

så forgrener sig. Så man kommer ind på det. Men så er det jo stadig noget med at begrænse 

sig, så det ikke bliver for meget, ikke?” (Mie, 31:37). Iris fortsætter: “Det bliver jo ligesom vi 

har lagt det i drevet i mapper men så bare mere visuelt” (Iris, 34:24).  

Man kan argumentere for, at det gruppen i virkelighed har svært ved er at skelne mellem 

om indholdet på projekt-tidslinjen er tiltænkt den interne gruppe eller om det er tiltænkt 

eksterne. Dette er noget som Eva fra gruppen nævner tidligt i samtalen: “Også det der med 

at definere, hvordan man bruger det [projekt-tidslinjen] i selve processen og hvordan man 

bruger det som et portfolio til at præsentere for offentligheden. Og hvordan vi bruger det 

internt i gruppen” (Eva, 02:38). På den ene side kan platformens projekt-tidslinje fungere 

som internt projektstyringsværktøj, hvor gruppen visuelt kan skabe et samlingssted for og 

en ramme om den viden, de i fællesskab konstruerer gennem projektarbejdet. På den anden 

side kan projekt-tidslinjen fungere som et formidlingsværktøj, hvorigennem de visuelt og 
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løbende kan formidle projektet til eksterne. Mie nævner om begrænsningen med posts på 

projekt-tidslinjen, at:  

“[...] der er jo en grund til de er der, fordi det skal være en formidlingsplatform. […]. For det 

giver jo super god mening, at der er forskel på universitet, den akademiske verden og når vi 

kommer ud i den virkelige verden. Med det synes jeg det er vildt interessant. Og jeg synes det 

er godt, og alle bør lære det” (Mie, 40:46). 

Der er generelt stor opbakning fra gruppen om at bruge projekt-tidslinjen som et visuelt 

formidlingsværktøj til formidling af projekter: “[...] det er jo sådan man formidler det, 

tænker jeg” (Eva, 56:45), fortæller Eva. Iris fortsætter:  

“Personligt synes jeg også tit de snakker om på HumTek at det er godt, at vi kan formidle det, 

men så er det tit sådan ‘lav en poster’. Det føles sådan lidt fladt, hvor jeg synes det her 

(projekt-tidslinjen) er virkelig en god måde og vise det frem. Og man kan gøre det undervejs, 

så det ikke er sådan noget ‘dagen før - ouh, vi skal lige lave en poster’. Det (formidlingen) 

bliver lidt nedprioriteret, hvilket er ærgerligt” (Iris, 57:03). 

Det er altså tydeligt at gruppen her, tillægger formidlingen af projekter stor værdi og 

dermed ser et behov for et visuelt formidlingsværktøj til formålet. Eva fra gruppen ser 

desuden muligheden for at dele og fremvise sine projekter, som en motivator for 

projektarbejdet: 

“Det er jo fedt for en selv og ens gruppe, at man gør en masse ud af sit projekt. Man bliver 

nogle gange også, så fløj det væk, og farvel projekt, ikke? Og man har brugt så lang tid på det. 

Så det er jo helt vildt motiverende, at man faktisk kan lægge det op, hvor folk rent faktisk kan 

se det. Også folk udefra” (Eva, 41:55). 

I relation hertil nævner Eva fra gruppen, at man som studerende på RUC godt kan finde 

andre studierapporter fra RUC på REX. Eva synes at det er “vildt fedt” at kunne få indblik i 

andres projekter og bygge videre på andres erfaringer. Men “[...] man får det jo ikke rigtig 

gjort [på REX], fordi det netop ikke er så æstetisk eller visuelt pleasende, eller særlig intuitivt 

nødvendigvis” (Eva, 41:21). Igen er formidlingsformen altså af stor betydning, for om den 

studerende vælger at søge indsigt i de andre studerendes arbejde. Det er de færreste der 
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har overskud til at læse hele rapporter, for at få dette indblik. Gennem TRs projekt-tidslinje 

kan de studerende formidle og simplificere deres undersøgelser på en måde, så andre nemt 

kan få indsigt i projektet. Der er derfor tydeligt, at der er taget højde for, at TR skal fungere 

som et eksternt værktøj, der præsentere viden på en simpel måde. 

Fokusgruppe 3 

Efter at være blevet præsenteret for projekt-tidslinjen starter Jon ud med at sige, at “[...] et 

projekt er altid defineret med en fast start og en fast slut” (24:26), noget som TR også 

lægger op til gennem de obligatoriske posts på projekt-tidslinjen. Jon synes dog at projekt-

tidslinjen er misvisende i forhold til hvordan et projekt egentlig forløber. Som han ser det, 

ligger projekt-tidslinjen nemlig op til at projekter sker efter vandfaldsmodellen:  

“At noget kommer dér og dér, og så lavede empirien, og så lavede jeg teorien og så lavede jeg 

det. Men jeg tror ingen af jer har lavet et projekt, der rent faktisk foregik sådan. Det er mere 

det jeg tænkte. At når du får den der [projekt-tidslinje], så bliver det meget sådan og sådan 

hele tiden” (Jon, 24:53). 

Han forklarer herefter hvordan forskningsprojekter i virkeligheden er mere agile gennem 

iterative processer (Jon, 25:14). Jons pointer er her, at der opstår følgende problematik, hvis 

man skal bruge projekt-tidslinjen til at vise processen bag projektet: “hvordan får man det 

med, at man kører mange processer sideløbende her også. Som der starter her, og så lige 

pludselig så starter den igen, den proces (fokusgruppe 3, 25:31).  

Her tages ‘tidslinje’ muligvis bogstaveligt. Jon ser ikke at projekt-tidslinjen kan vise det 

egentlige projektarbejde, fordi et projektforløb udføres agilt. Der kan argumenteres for at 

Jon forstår projekt-tidslinjen meget bogstaveligt. Han forstår det som, at tidslinjen skal 

kunne dokumentere hele processen, han og hans gruppe har været igennem. Det mener 

han ikke den kan gøre. Det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om et fortolkningsspørgsmål, 

eller om intervieweren muligvis ikke har forklaret tidslinjen ordentligt. Det kan også handle 

om et kommunikationsspørgsmål fra TR’s side. Interessant er det i hvert fald, at han forstår 

tidslinjen og dens muligheder så anderledes end fokusgruppe 1.  
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Jons pointe er alligevel relevant at tage i betragtning, da denne forvirring om hvad projekt-

tidslinjen egentlig er for et værktøj kan blive en udfordring i fremtiden. TR bør derfor være 

opmærksomme på at skabe en klar kommunikation omkring de mange mulige måder, 

hvorpå en projektgruppe kan benytte sig af projekt-tidslinjen.  

Jon nævner, at det er utroligt svært at konkurrere med store firmaer som Google, når det 

kommer til IT-løsninger, som skal facilitere en egentlig samarbejdspraksis. Her nævner han, 

at draw.io er integreret i Docs. Han ser derfor ikke at TR kan nok, til at han ville bruge det 

(Jon, 34:58). Rebecca fortæller dernæst, at TR ikke prøver at erstatte noget, men nemlig 

ønsker en integration ved hjælp af quick-links knapper eller gennem embed-funktionen i 

tidslinjens posts (Rebecca, 35:40). Til det bryder Vera ind og siger: 

“Det synes jeg virker som en god måde, hvis det lige pludselig skulle til og erstatte. Ét er 

Google Docs, men sådan noget som for eksempel GitHub. Jeg ved ikke engang om der findes 

noget, der kan konkurrere med det. Men ja, netop hvis det kunne inkorporere andre 

programmer, som du kunne have adgang til. Lad os sige main page, og så kan du tilgå alle de 

forskellige dokumenter og hjemmesider vi bruger eller andre services. Dér kan jeg godt se 

nogle muligheder” (Vera, 36:40-37:15). 

Her bliver der bakket op om idéen om at have ‘quick-links’, som tidligere er beskrevet. 

Generelt virker det som om, at Jon og Vera mangler et IT-redskab til at få overblik over de 

værktøjer, de bruger i POP. Jon tilføjer:  

“Det synes jeg lyder meget fint. Det der, hvis man kan linke ting til det, og ligesom bliver noget 

der samler noget. Så ville det være ret fint. Så er der noget med adgang og sådan noget, ikke. 

Men så giver det jo meget god mening. At i alle gruppemøder og alting, der kan man arbejde. 

Hvis man kan bruge det der, som platform man arbejder ud fra i alle gruppemøder og i 

sammenhæng. Så vil det jo have relevans. Så vil man kunne bruge det i sine projekter i ens 

forskning og ikke kun som portfolio (Jon, 37:25-37:57)” 

Der bliver altså funderet over, hvordan TR kan bruges som et internt samarbejdsværktøj i 

gruppen. Dette bliver efterfølgende et tema, hvor både Jon og Vera giver udtryk for, at de 

gerne så, at TR havde et internt værktøj, som kun gruppen kan se og arbejde i, og som 

kunne fungere sammen med den eksterne platform. (Jon, 37:25 og Vera, 37:58)  
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Vera kan desuden se fordele i platformens portfolio som et værktøj til at præsentere, hvad 

den studerendes unikke faglige profil indeholder: 

“Jeg synes det virker meget fedt med et portfolio, som du kan lave og netop så kunne vise til 

omverden, jamen det er det her jeg har arbejdet med, hvis du interesserer dig for min 

research, måske linje til CV, det ved jeg ikke. Der synes jeg det virker meget attraktivt. Men jeg 

ved ikke, i selve projektarbejde, strukturen. Jeg har ikke prøvet det, så det kan man 

selvfølgelig ikke sige” (Vera, 32:30). 

Der bliver altså reflekteret over, hvordan TR med portfolio, i stedet for at være et intern 

projekt-værktøj, kan være et værktøj til at bygge bro mellem de studerendes arbejde i POP 

og den eksterne omverden. 

Fokusgruppe 2 

I afsnittet om de studerendes erfaring med IT i POP giver Freja udtryk for, at en samlet 

platform ville være fordelagtig. Før vi introducerer dem til TR og spørger om de har et 

bestemt behov for IT-løsninger i POP, siger Freja med det samme: “Altså det kunne være 

rart at have det samlet [...] Der er noget af det, der er rimeligt fragmenteret [...]” 

(fokusgruppe 2, Freja, 23:40). Dette støtter op om idéen om at samle de værktøjer, som de 

studerende bruger i en platform, eller at en platform skal kunne give overblik over de 

forskellige værktøjer med for eksempel brugen af strukturerede ‘quick-links’. Nils støtter op 

om dette, og ser det som en stor gevinst, hvis et system kunne give overblik over de IT-

løsninger, han bruger i gruppesammenhæng. Han siger dog også, at han ikke ser sig selv, 

ændre sine vaner (Nils 25:10). Her bliver der ligesom i fokusgruppe 3 tænkt meget over, 

hvordan TR kan fungere, som et internt værktøj i projektgruppen og ikke om, hvordan TR 

også kan være et værktøj til brobygnings mellem universitetet (intern) og omverden 

(ekstern). Freja italesætter dog et behov for et sådant værktøj – også før vi introducerer 

dem til TR: 

“Altså jeg synes det var fedt, der var på et tidspunkt, hvor der var nogen der lavede sådan en 

projektvæg, hvor man kunne gå ned og se og læse. Det vil jeg egentlig gerne. Jeg elsker den 

der lille fornemmelse af fame. Mit arbejde ligger et eller andet fancy sted” (Freja 24:38). 
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Efter vi har introduceret gruppen til TR, er fokus igen på præsentationen og formidlingen af 

de studerendes akademiske arbejde. Emnet falder på TRs portofolio og til det giver Nils 

udtryk for, at projekt-tidslinjen måske er et bedre værktøj end en planche, som de ellers har 

skulle lave henholdsvis efter projektarbejdet på Nat-Bach. Bertram har ligeledes arbejdet 

med plancher efter endt projektforløb: “I 2. semesterprojekt skal alle grupper lave en 

planche, og så bliver det sat op i en gang” (Bertram, 47:32). Nils supplerer: “Det er et godt 

værktøj [TR], fordi planchen kræver, at folk finder papir og blyant frem” (Nils, 48:05).  

Vi antager, at de begynder at snakke om fysiske plancher, fordi det er det, de nemmest kan 

relatere til, i forhold til at bygge et projekt op med TRs projekt-tidslinje. Her vises fysiske 

plancher frem i RUCs huse i stedet for, hvad der lidt tendentiøst kan oversættes til digitale 

plancher i Thirdroom, som også fremvises til offentligheden. 

Bertram synes, ligesom det var tilfældet med fokusgruppe 1, at det er vigtigt at kunne 

formidle sin akademiske viden: 

“De gør det [laver plancher] jo faktisk fordi, det er en kompetence der er god, at have, at 

kunne gøre det. Det er noget, man bruger også inden for naturvidenskab. Hvis du går rundt i 

bygningen hænger der jo også nogle, som rent faktisk er forskningsprojekter. Fordi det 

handler om at kunne videregive den mest essentielle information fra dit forskningsprojekt på 

sådan en planche, som flere folk kan forstå. Så man kan kommunikere” (Bertram, 48:15)  

Denne fortælling bygger på nogle af de samme grundværdier, som TR har bygget deres 

projekt-bibliotek på. Netop at vidensdele og både blive inspireret og inspirere andre ved 

hjælp af visuelle præsentationsværktøjer.  

Freja er i tvivl om i hvilket omfang hun vil bruge Thirdroom:  

“Jeg synes i sælger den virkelig godt. Det vi har snakket om i første del af interviewet, alle de 

her forskellige IT-løsninger, var jeg sådan “aah”. Bliver det i virkeligheden mere besværligt end 

brugbart. Jeg synes det virkelig ligner en utrolig ‘sleek’ brugergrænseflade. Jeg ville nok højst 

sandsynligt bruge det. Privat godt nok. Jeg ville ikke gå ind og inddrage min projektgruppe” 

(Freja 39:12). 

Freja er et godt eksempel på en, der ligesom pigerne i fokusgruppe 1 ønsker at bruge TR 

som et præsentationsværktøj, men som dog ikke ser mening i at bruge det sammen med 
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andre, som et samarbejdsværktøj. Der er generelt forskellige holdninger til TR som platform 

på RUC, og de to fokusgrupper og interviewpersonerne i blandt ser forskellige muligheder i 

værktøjet. 

Delkonklusion 3 

Der er delte meninger om platformens indføring i projektarbejdet i de tre fokusgrupper. 

Generelt er der en positiv indstilling til platformens vision og koncept. Det opleves at quick-

links funktionen vil give stor værdi, da det kan understøtte projektarbejdet ved at samle de 

IT-platforme, som fokusgrupperne i forvejen navigerer rundt i undervejs i projektforløbet. 

Det samme gælder for live-biblioteket, da det forventes at være mere brugervenligt. Det vil 

opleves mere overskueligt og nemt, da man i stedet for at læse en hel rapport, kan nøjes 

med at kaste et blik på den visuelle fremstilling af rapporten. 

Der er dog også udtalelser, der ikke viser lige så stor begejstring. Bekymringen går især på 

projekt-tidslinjen i forhold til, at man er begrænset af de seks posts, fordi fokusgrupperne 

arbejder agilt, og derved ikke kan se mening i at bruge den fra højre mod venstre i løbet af 

et projekt. Derudover føler fokusgruppe 1 sig begrænsede i antallet at posts, da de har 

erfaret, at der sker for meget i et projekt til, at det kan formidles på seks posts. Spørgsmålet 

er, om TR skal tilpasse sig og udvikle en løsning, der imødekommer dette, eller om brugeren 

skal tilpasse sig løsningen ved at lære, at formidle deres viden over mindre plads.  

De forskellige opfattelser af hvordan projekt-tidslinjen skal bruges kommer muligvis af, at 

fokusgrupperne ikke fra start har fået klargjort hvad formålet egentlig er, med at udfylde 

den enkelte tidslinje. Der veksles nemlig mellem om den skal bruges til (1) visualisering og 

samarbejde med en ekstern virksomhed eller (2) internt i projektgruppen til at 

overskueliggøre deres egen proces ved visualisering.  

Fokusgrupperne viser stor interesse for platformens portfolio, og ser værdi i at kunne 

fremvise, og formidle deres viden både til at inspirere andre og til samarbejde med eksterne 

virksomheder. Der er en gennemgående konsensus om, at TRs koncept i forhold til 
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vidensdeling vil gavne i POP på RUC, men der er voksende tvivl om dets potentiale som 

internt samarbejdsværktøj.  
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Diskussion af TRs indpas i POP på RUC 

Følgende afsnit diskuteres det, med udgangspunkt i projektets tre delanalyser, hvordan 

Thirdroom kan finde indpas i POP på RUC. Til at starte med diskuteres hvorvidt 

investeringen i Thirdroom kan medføre et skifte i RUCs IT-strategi. Dernæst diskuteres det, 

hvordan Microsoft Teams og Thirdroom kan finde sin placering i et fremtidigt IT-landskab, 

hvorved de kan supplere hinanden i at understøtte POP på RUC. 

Et skifte i RUCs organisation i forhold til investering i IT-systemer? 

Inden for forskningsfeltet CSCW, udvikles og designes systemer til understøttelse af en given 

samarbejdspraksis. Vi har gennem rapporten set på BSCW og Mahara som begge er forsøg 

på netop dette. Den unikke situation, som RUC står over for lige nu er, at der er kommet et 

forholdsvist nyt og standardiseret system på banen, Microsoft Teams og nye krav fra 

lovgivningen at forholde sig til, oven i at de studerende udviser behov for understøttelse af 

deres arbejdsproces i POP. Samtidig er TR i gang med at udvikle på deres projekt-platform, 

som forsøges skræddersyet POP. Idet TR stadig er under udvikling kan rammerne, for hvad 

platformen tilbyder ændre sig. Andersen beskriver udviklingspotentialet således: 

“Det har jo nogle strukturer i sig, det der TR, som gør noget, som så vidt jeg hører, at det der 

Teams slet ikke kan i virkeligheden, ikke? Så kan det være at Teams måske har nogle faciliteter 

i forhold til kollaboration, som er stærkere end TR. Det ved jeg ikke. Men det må man jo finde 

ud af så. Og så om det kan samarbejde eller om man kan videreudvikle, produktudvikle på 

Thirdroom” (interview 4, Andersen, 33:36). 

I forlængelse af dette bør en væsentlig pointe tages i betragtning: De studerende kan bruge 

TR på vidt forskellige måder, grundet en anerkendelse af at de studerende bruger IT-

værktøjer forskelligt, som Carlsen også er inde på (interview 1, 15:40). Der kan derfor 

argumenteres for, at praksissen i POP ændres i takt med den teknologiske udvikling. RUC IT 

bør måske prøve at finde hoved og hale i, hvordan de netop kan udnytte, at TR stadig er i 

udvikling, og det dermed er et mere justerbart værktøj end for eksempel Teams, som er en 

standardiseret pakkeløsning. I forhold til denne problematik uddyber Andersen: 
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“[...] Det har været en tankegang i IT-afdeling at man ikke skulle et eller andet med at udvikle for 

meget selv og ligesom tage det, der var - og så prøve at implementere det. For så vil det løbende 

blive opdateret og udviklet, og så ville det ligesom være relativt at bruge. Det har været argumentet 

for deres side, for at at bruge det der Teams, tror jeg” (interview 4, 02:31). 

Designet af et samlet CSCW-miljø på RUC, bør derfor forstås som en flydende og relativ 

størrelse, som Andersen også er inde på. Der bør lige nu tages højde for, hvor udviklingen af 

IT er på vej hen. Dermed kan TR komme til at dække de behov, som ikke bliver dækket af de 

standardiserede systemer, som er i brug nu. TR er dermed på flere måder en unik størrelse. I 

og med at RUC-ledelsen ikke tidligere har beskæftiget sig med et skræddersyet groupware-

system, som er opstået på RUC, står de altså overfor en ny måde, hvorpå et 

samarbejdsunderstøttende IT-system bliver udviklet og implementeret.  

Som pointeret i afsnittet IT-løsninger i den organisatoriske kontekst på RUC, lader det til, at 

investeringen i IT-udvikling foregår på flere forskellige organisatoriske niveauer. RUC IT 

lægger en overordnet strategi for IT, som IMT ‘sniger’ sig udenom, da de investerer i TR. Der 

kan argumenteres for, at der lige nu sker et slags skifte, hvor IMT har deres egne visioner for 

IT-udvikling uafhængig af RUC IT, hvilket kan giver grobund for, at et udviklingsprojekt som 

Thirdroom kan finde fodfæste i den organisatoriske kontekst på RUC. Det er naturligvis også 

sandsynligt, at IMT ikke har haft kendskab til IT-strategien, da den ikke har været opdateret 

siden 2014. Dette forekommer dog højst usandsynligt.  

Et samlet IT-landskab inden for RUCs rammer 

Den lovmæssige ramme for brugen af groupware og andre IT-systemer må heller ikke 

ignoreres. Som nævnt tidligere, er det for eksempel direkte ulovligt at bruge Google Docs til 

visse formål såsom deling af følsomme data (for eksempel deling af interviews). 

Ud fra de behov vi har set i fokusgrupperne, og med datalovgivningen i mente, kunne et 

fremtidigt IT-landskab til understøttelse af POP se ud, som det er visualiseret i figur 6 

nedenfor: 
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Figur 6: Bud på et fremtidigt IT-landskab til understøttelse af POP 

Figur 6 skal ses som en videreudvikling af figur 5, som findes i afsnittet om De studerendes 

erfaringer med IT i POP. Det er ikke meningen at IT-systemerne skal udkonkurrere hinanden. 

Derimod mener vi, de behov de studerende har lige nu, dækkes af de værktøjer, som ikke er 

visket ud. For eksempel er Skype integreret i Microsoft Teams. Microsoft Teams har også en 

fildelings-funktion og grupperne kan skrive samtidig i en live-skrivnings udgave af Microsofts 

skriveprogrammer, for eksempel Word. Hvis en gruppe foretrækker de vante rammer i 

Google Docs, ser vi ikke nogen grund til at ændre fremgangsmåden, kun i tilfælde af, at det 

strider imod lovgivningen om datasikkerhed.  

Dog har RUC ifølge IT-strategien det tidligere nævnte princip om at forenkle IT-landskabet. 

Mange af de studerende efterspørger et sted, hvor de kan samle alle de forskellige IT-

systemer, de anvender gennem deres projektarbejde. Samtidig er der blevet skabt et indtryk 

af, at de studerende anvender værktøjer, som ikke vil kunne erstattes. Dette leder videre til 

en diskussion af, hvordan TR vil kunne fungere som et samlingssted, eller ramme om de 

studerendes arbejde i POP, samt hvordan TR samtidig kan fungere som brobygger mellem 

det akademiske arbejde som foregår intern på universitetet, og den eksterne omverden, 

bestående af eksterne aktører, organisationer og virksomheder.   
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Et CSCW-miljø bestående af Microsoft Teams og Thirdroom 

I figur 7 nedenfor illustrerer et CSCW-miljø, hvor den studerende kan bruge forskellige 

værktøjer og systemer til eksterne- og interne formål, ved at bruge Teams til det interne 

arbejde som ikke vedrører omverden og bruge TR til de arbejdsopgaver som gør.  

 

Figur 7: Modellering af hvordan Teams og Thirdroom  

kan udgøre et CSCW-miljø til understøttelse af POP 

Følgende underafsnit vil uddybe, hvordan TR kan anvendes til henholdsvis internt og 

eksternt samarbejde. 

Internt samarbejde: 

Som det tidligere er nævnt overtager Teams, ifølge Michael Pedersen, funktionaliteten som 

findes i blandt andet Docs. Den store forskel er, at Teams ligger på en intern server på RUC. 

Derfor er det meget sikrere at bruge på grund af datasikkerhed (interview 2, Pedersen, 

04:54). Alle tre fokusgrupper var begejstrede for live-skrivnings-værktøjer, hvilket er et 

eksempel på, at dette er en god løsning for de studerende.   

Det står klart, at de studerende er hurtige til at vælge og vrage, når det kommer til deres 

brug af groupware. Vi har hørt skepsis fra mange af vores interviewpersoner, allerede tidligt 

i vores samtaler med dem. Det virker som om, at visse interviewpersoner ikke har tid eller 

lyst til at bruge Thirdroom, grundet at det er ekstra arbejde og tanken om ‘hvad gavner det 

mit projekt?’: 

“Det problemorienterede projektarbejde […] Der bruger man jo hvad der er ved hånden. Og i 

virkeligheden, hvis man er dybt motiveret til at lave et eller andet med sit projekt, så er man jo også 
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lynende hurtig til at tilegne sig de metoder og midler, som man synes man kan bruge til noget 

fornuftigt. Men de (studerende) er også hårde dommere, ikke. For hvis ikke de kan bruge det til 

noget fornuftigt ret hurtigt, så viger man udenom det.” (interview 4, Andersen, 22:22) 

Groupware bliver i høj grad betragtet af de studerende som et middel, der skal gøre 

processen med projektarbejdet lettere. Dette har vi genkendt hos mange af vores 

interviewpersoner fra fokusgrupperne. Der bliver her reflekteret meget over, hvordan TR 

som et internt værktøj, kan hjælpe gruppen med at løfte nogle konkrete arbejdsopgaver. 

TRs projekt-tidslinje er tilsyneladende i sig selv ikke det mest oplagte værktøj til at løse 

konkrete arbejdsopgaver internt i projektarbejdet. Hvis en samling af strukturerede ‘quick 

links’ kunne integrerer og samle de værktøjer, de studerende ellers bruger, og som ligger 

inden for RUCs officielle rammer, og dermed danne en slags base eller samlingssted for 

gruppearbejdet i POP for de studerende, vil TR pludselig få en større og mere betydningsfuld 

funktion. På denne måde vil projekt-tidslinjen kunne danne rammen om det kollaborative 

arbejde, hvorigennem de studerende i fællesskab konstruerer den viden, som indgår i 

projektet. Der kan argumenteres for, at tidslinjen i sig selv ikke er et aktivt kollaborativt 

værktøj, men nærmere en facilitator for kollaboration, som kan foregå andre steder. På den 

måde kan projekt-tidslinjen muliggøre og overskueliggøre kollaborative 

samarbejdsprocesser ved at skabe et overblik over projektarbejdet som en helhed. 

Eksternt samarbejde: 

Hvis en projektgruppe skal samarbejde med en virksomhed, (som det er tilfældet i 

indeværende projekt), kan det argumenteres for at Teams er en fattigt løsning. Samarbejdet 

ville højst sandsynligt bestå af mailkorrespondancer eventuelt med filvedhæftning og fysiske 

møder, som foregår uden for Teams, hvis ikke virksomheden har et RUC-login. Det er her, at 

Thirdroom finder sin plads, som brobygger mellem universitetet og omverden. Thirdroom er 

skræddersyet til at visualisere et projekt, samtidig med at det ligger på en ekstern server. 

Det vil sige, at det er åbent til offentligheden, hvilket muliggører eksterne samarbejder i 

forbindelse med POP (Interview 2, Pedersen, 07:03):  
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“du skal bruge en RUC-konto for at komme derind [på Teams], så det vil sige, at skal du 

samarbejde med nogle eksterne, så duer det ikke. Skal du præsentere dit projekt for nogen 

eksterne, så duer det ikke og derfor er Thirdroom rigtig spændende, fordi det giver ligesom, 

den dimension, men det mangler måske så nogle af de andre ting [...]” (Pedersen, 07:03) 

Ifølge Pedersen behøver det ene altså ikke at udelukke det andet. Han mener, altså i stedet 

at man bruger forskellige værktøjer til at løse forskellige arbejdsopgaver, og her kan TR 

udfylde et tomrum som et værktøj, der muliggører samarbejder med eksterne aktører, 

virksomheder og organisationer. 
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Konklusion 

I RUCs IT-strategi fremgår det, at organisationen ønsker at satse på standardiserede- og ikke 

skræddersyede IT-løsninger, som TR-platformen er. Det lader til at RUC på et organisatorisk 

plan står overfor et skifte, når det kommer til grundlaget for investering i IT-systemer. 

På TR platformen kan de studerende skabe en ramme om deres projektarbejde gennem 

projekt-tidslinjen, som kan fungere som et internt projektstyringsværktøj, eller som et 

visuelt formidlingsværktøj til formidling af den viden, som bliver konstrueret gennem 

projektarbejdet. Dette kan give de studerende anledning til refleksion og bevidstliggørelse 

omkring processen i projektarbejde. Dog virker projekt-tidslinjen ikke som det mest oplagte 

kollaborative samarbejdsværktøj i sig selv. 

Projekt-tidslinjen har været en gennemgående tvivl, da der på flere måder har været 

forvirring, hvorvidt det er et eksternt- eller internt værktøj. Dette kan muligvis skyldes, at 

måderne hvorpå brugeren kan anvende projekt-tidslinjen er fri for fortolkning. Gennem 

vores empiri ser vi et godt grundlag for at videreudvikle på projekt-tidslinjen, så den bedre 

kan bruges internt i projektarbejdet og understøtte projektarbejdets agile karakter. Her er 

der bred enighed mellem vores interviewpersoner om, at de mangler et samlingssted, for 

alle de kollaborative IT-værktøjer de bruger. Hvis dette skulle blive implementeret i TR, er 

det ikke ensbetydende med, at TR ville blive et aktivt kollaborativt værktøj i sig selv. Men vi 

vurderer, at det bestemt ville blive en brugbar IT-løsning til facilitering af de kollaborative 

processer gennem integrering af de værktøjer, som de studerende bruger gennem ‘quick-

links’. 

Skal TR finde indpas i det større IT-landskab, der tilsammen understøtter det 

problemorienterede projektarbejde på RUC, bør TR stille sig selv spørgsmålet om de ønsker 

at videreudvikle på de eksisterende funktioner, såsom tidslinjen eller fokusere på 

formidlingen af funktionernes anvendelse. 

Generelt ser vores interviewpersoner og fokusgrupper stor værdi i at kunne fremvise og 

formidle deres projekter. TR har også et godt grundlag for at facilitere samarbejde med 
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eksterne virksomheder, kommuner og organisationer. Der er gennemgående konsensus om, 

at TRs koncept i forhold til vidensdeling vil være til gavn i POP på RUC 

Til slut understreges at TR ikke kan tilbyde de studerende en samlet projektplatform, 

hvorigennem de studerende både kan vidensdele, kommunikere og koordinere, samt 

producere deres færdige projektrapport. TR har heller ingen intention om dette. TR har altså 

ikke til formål at erstatte de samarbejdsplatforme og -værktøjer, som de studerende i 

forvejen bruger i forbindelse med POP.  Det skal ikke forstås som at TR hverken skal 

overlappe eller erstatte eksisterende groupware, men at TR derimod sigter efter at arbejde 

sammen med andre IT-løsninger og dermed komplementerer det generelle IT-landskab til 

understøttelse af POP for de studerende. 
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